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Sociālā joma daudziem 
novada iedzīvotājiem ir 
īpaši aktuāla, jo viņi vēlas 
zināt, kāda veida atbalstu 
un palīdzību var saņemt. 
Uz šiem jautājumiem 
atbild Sociālā dienesta 
vadītāja Anda Vītola. Šajā 
amatā viņa sāka strādāt 
22. novembrī, un Andai 
ir idejas, kā pilnveidot 
dienesta darbu. 

Andas pirmā darbavieta ir 
skola, savas darba gaitas viņa sāka 
Skrundas arodvidusskolā kā māj
turības un sporta skolotāja. Pēc 
tam, kad bija saņemts maģistres 
diploms izglītības darba vadībā, 
Anda gandrīz piecus gadus bija 
Nīkrāces pamatskolas direktore, 
bet, aktualizējoties administratīvi 

teritoriālajai reformai, 2008. gadā 
viņu uzaicināja izveidot Skrundas 
novada pašvaldības aģentūru “So
ciālais dienests”, kurā Anda bija va
dītāja līdz tās slēgšanai 2021. gadā, 
kad atkal bija notikusi kārtējā ad
ministratīvi teritoriālā reforma. 

“Kaut kādā brīdī mēs visi varam 
runāt par izdegšanu un emocionālo 
spriedzi, jo cilvēkiem vienmēr kaut 
kā trūkst un vajadzīga palīdzība. 
To visu esmu piedzīvojusi, ir biju
šas baltās un arī melnās svītras, bet 
esmu tikusi pāri grūtībām un saska
tu sevi sociālajā jomā kā vadītāju 
un stratēģi, kura izprot situāciju un 
spēj iestādi virzīt pareizajā virzienā, 
uzlabojot darba kvalitāti, pieejamo 
pakalpojumu klāstu un mainot sa
biedrības attieksmi. 

Popē aizvadīts sirsnīgs 
labdarības koncerts “Ar 
mīlestību Ukrainai”, 
kurā piedalījās novada 
amatiermākslas kolektīvi, 
novadnieki, kā arī draugi 
no Ventspils un Kuldīgas. 
2. martā visā Latvijā notika 
pašvaldību organizēti 
atbalsta pasākumi, 
tādējādi paužot atbalstu un 
solidaritāti Ukrainai tās 
cīņā pret Krievijas militāro 
agresiju un cīņā par valsts 
neatkarības saglabāšanu.

Pie Popes kultūras nama ie
radās ievērojams pulks vienotu 
cilvēku, lai izrādītu atbalstu Uk
rainai. “Dievs, svētī Latviju. Dievs, 
svētī Ukrainu,” sacīja Ventspils 
novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks klātesošajiem, 
kuri pie krūts un rokās turēja 
Ukrainas valsts karodziņus un 
plakātus. Skanēja Latvijas valsts 
himna, Ventspils novada domes 
priekšsēdētāja uzruna, mācītāja 
Jāņa Kalniņa lūgšana, un, pūtēju 
orķestrim “Ugāle” spēlējot Ukrai
nas valsts himnu, tika pacelts Uk
rainas karogs.

Ar rūpi par katru – kā jaundzimušo, tā senioru

Esam vienoti ar ukraiņu tautu

Šoreiz gājiens uz estrādi veda kalnup, tā simboliski norādot, ka cīņa nav viegla.    ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Gribu pateikt paldies 
saviem darbiniekiem 
par izturību un sapratni. 
Zinu, ka pārmaiņas 
visos laikos nav bijis 
viegls process. Vēlos 
dienestā, kolektīvā 
radīt tādus apstākļus, 
lai meitenēm būtu 
prieks strādāt, lai 
darbs, ko veicam šajā 
grūtajā laikā, tiktu 
izprasts un novērtēts. 
Mans uzdevums ir 
rūpēties par saviem 
darbiniekiem, tāpēc 
padomā ir dažas 
idejas, kā palutināt 
savas meitenes,” 
saka dienesta vadītāja 
Anda Vītola.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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l Deputāti apstiprināja viena 
audzēkņa, kura dzīvesvieta nav 
deklarēta Ventspils novada admi
nistratīvajā teritorijā, kurš apmeklē 
novada vispārizglītojošo skolu un 
pirmsskolas grupu, kā arī apmek
lē novada pirmsskolas izglītības 
iestādi, izmaksas mēnesī no 2022. 
gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. 
decembrim.

l Apstiprināja atklāta projek
tu konkursa “Priekšlaicīgas mā
cību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro
jektos” 2022. gada konkursa noli
kumu un projektu iesniegumu 
vērtēšanas komisijas nolikumu 
(informācija par konkursu 8. lpp.).

l Apstiprināja nolikumus par 
novada pašvaldības 2022. gada pro
jektu finansēšanas konkursu “Jaunie
tis darbībā – 2022”, kultūras projektu 
finansēšanas konkursu un projektu 
konkursu “Solis – 2022” (informācija 
par konkursiem 2., 7., 20. lpp.).

l Deputāti atbalstīja nodot 
publiskajai apspriešanai un institū
ciju atzinumu saņemšanai Ventspils 
novada teritorijas plānojuma grozī
jumu 2. redakciju (skatīt 2. lpp.).

l Piekrita nodot bez atlīdzības 
Latvijas valstij Zemkopības mi
nistrijas personā novada pašvaldī
bas nekustamā īpašuma “Ceļš Nr. 
6 Rīgas šoseja–Trēbiņi”, kadastra 
Nr. 98740020083, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9874 004 
0129, un uz tās esošo pašvaldības 
ceļa posmu, lai nodrošinātu Meža 
likumā noteiktās valsts funkcijas 
īstenošanu – valsts mežu apsaim
niekošanu un aizsardzību.

l Noteica, ka rezerves zemes 
fondā ieskaitītās zemes vienības 
piekrīt novada pašvaldībai un tiek 
uzņemtas grāmatvedības uzskaitē, 
un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz 
Ventspils novada pašvaldības vār
da, un noteica starpgabala statusu 

zemes vienībām ar kadastra apzī
mējumu: 
9866 010 0044, platība 0,017 ha*, 
9866 010 0045, platība 0,021 ha,
9866 010 0046, platība 0,011 ha, 
9866 010 0047, platība 0,024 ha, 
9866 015 0070, platība 0,041 ha, 
9866 015 0073, platība 0,069 ha, 
9866 015 0075, platība 0,095 ha,
9866 015 0076, platība 0,01 ha, 
9866 015 0077, platība 0,28 ha, 
9866 023 0031, platība 0,074 ha,
9866 023 0032, platība 0,068 ha,
9866 023 0033, platība 0,011 ha,
9866 023 0034, platība 0,111 ha,
9866 023 0035, platība 0,105 ha,
9866 023 0036, platība 0,075 ha,
9866 023 0037, platība 0,11 ha,
9866 023 0038, platība 0,118 ha.
*platības norādītas pirms kadas
trālās uzmērīšanas.

l Deputāti apstiprināja lē
mumprojektu izveidot iestādi – 
Ventspils novada Bāriņtiesa, apstip
rināja novada Bāriņtiesas nolikumu 
un Bāriņtiesas amatu sarakstu un 
atalgojumu, iecēla Ventspils no
vada Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
amatā Sandru Jurciku, Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieces amatā Ki
tiju Mertenu. Lēmums stājas spēkā 
2022. gada 1. aprīlī.

l Pamatojoties uz Centrālās 
vēlēšanu komisijas 22.02.2022. rīko
jumu Nr. 6. “Par parakstu vākšanas 
vietu un darba laika noteikšanu”, 
lai nodrošinātu parakstu vākšanu 
tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par apturētā likuma “Grozījumi 
Likumā par ostām” atcelšanu no 
10.03.2022. līdz 08.04.2022., notei
ca vienu parakstu vākšanas vietu 
Ventspils novada teritorijā – Vārves 
pagasta sabiedriskais centrs Venta
vā, Skolas ielā 8, Vārves pagastā.

Detalizēta informācija 
www.ventspilsnovads.lv 
Publicēšanai sagatavojis 

Dainis Veidemanis

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori, tostarp 
LIAA Ventspils biznesa inkubators, izziņo 
2022. gada pavasara uzņemšanu un aicina 
jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus 
pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas 
programmai sava reģiona LIAA biznesa 
inkubatorā.

Pirmsinkubācijas (PINK) programma ir piemē
rota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uz
ņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņē
mējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams 
plašam klientu lokam. Uzsvaru šī programma liek uz 
uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu tiešsaistes no
darbībās un individuālām konsultācijām, kuru laikā 
dalībniekiem ir iespēja izstrādāt jau detalizētu rīcības 
plānu biznesa idejas attīstībai, ja tāds ir nepieciešams.

Visi interesenti, kas vēlas apgūt uzņēmējdarbī
bas pamatus bez maksas vai spert pirmos soļus sava 
biznesa attīstībā, tiek aicināti uz individuālajām kon
sultācijām ar pirmsinkubācijas programmas vadītāju 
Inesi Skapsti, lai iepazītos ar programmas norisi un 
saņemtu informatīvu atbalstu pieteikuma aizpildīša
nai. Pieteikties uz konsultāciju var, rakstot uz epasta 
adresi inese.skapste@liaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni 
26408469.

Inkubācijas programma paredzēta jaundibinā
tiem uzņēmumiem, kas nav vecāki par trim gadiem, 
un tā sniedz iespēju saņemt 50% līdzfinansējumu 
biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegā

dei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizai
nam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām 
un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju 
izmaksām u.c. Katram inkubācijas programmas da
lībniekam būs pieejams grantu atbalsts līdz 15  000 
eiro pakalpojuma izmaksu segšanai, ražošanas iekār
tu un izejmateriālu izmaksu iegādei. Atbalstu varēs 
izmantot līdz 2023. gada beigām.

Inkubācijas programmas interesenti aicināti pie
teikties uz konsultāciju, rakstot uz epasta adresi  
ventspils@liaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 
62400906. 

Pirmsinkubācijas programmas pieteikumu pie
ņemšana notiks līdz 21. martam, nosūtot elektroniski 
parakstītu pieteikumu pasts@liaa.gov.lv vai izmanto
jot portālu www.latvija.lv. 

Martā LIAA biznesa inkubatori visā Latvijā rīkos 
arī “INFO dienas”, kuru laikā būs iespēja paplašināti 
uzzināt par inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem 
un atbalsta iespējām, kā arī par pieteikšanās un uz
ņemšanas kārtību. Informācija par visiem biznesa 
inkubatoru pasākumiem tiks publicēta biznesa in
kubatoru sociālo tīklu kontos un LIAA mājaslapā:  
http://www.liaa.gov.lv/lv/pieteiksanas-pasakumiem.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jau
nu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu iz
veidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē 
ERAF projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un Ra
došo industriju inkubators”. 

LIAA Ventspils biznesa inkubators

Piešķir finansējumu 
kultūras aktivitātēm

Pašvaldība izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursu, tā
dējādi atbalstot novada pašvaldības iestādes, kā arī to struktūrvienības, 
novadā reģistrētas jebkuras juridiskas personas, juridisku personu ap
vienības, individuālos komersantus, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā 
kā saimnieciskās darbības veicējus reģistrētas fiziskas personas.

Konkursa mērķis ir sekmēt profesionālās mākslas un jaunrades 
procesu attīstību, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kul
tūras saglabāšanu, kultūrvides veidošanu Ventspils novadā un veici
nāt saskaņu starp dažādām sabiedrības grupām un to konsolidēšanu.

Konkursa finansējums tiek piešķirts projektiem, kuri nav finansēti 
no citiem kārtējā gada Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Konkursa iesniegtos pieteikumus vērtēs Sociālās, izglītības, kul
tūras un sporta komitejas pārstāvji. Konkursa pasākumu finansēšanas 
fonds ir 10 000 eiro. Viena projekta īstenošanai var piešķirt ne vairāk 
kā 1000 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 31. marts.

Plašāka informācija: www.ventspilsnovads.lv.  
Marlena Zvaigzne

Februāra domes sēdē

Saskaņā ar Ventspils novada domes 
24.02.2022. lēmumu (protokols Nr.15, 5.§) 
“Par Ventspils novada teritorijas plānojuma 
grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai” publiskajai 
apspriešanai nodota Ventspils novada 
teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam 
grozījumu 2.0 redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no  
2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 31. martam.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plāno
juma grozījumu 2.0 redakciju un vides pārskata pro
jektu iespējams iepazīties:

l elektroniskā veidā – Ventspils novada pašvaldī
bas mājaslapā internetā www.ventspilsnovads.lv,

l portālā geolatvija.lv – https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_23039,

l izdruku veidā – Ventspils novada pašvaldības 
ēkā Skolas ielā 4, Ventspilī, apmeklētāju pieņemšanas 
laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
l 2022. gada 23. martā plkst. 15.00 Sabiedriskajā 

centrā, Skolas ielā 8, Ventavā, Vārves pagastā, Vents
pils novadā, LV3623,

l 2022. gada 23. martā plkst. 18.00 Tārgales pamat
skolā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, LV3621.  

Publiskais pasākums noritēs atbilstoši MK 

28.09.2021. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ie
robežošanai”, lūdzam būt saprotošiem un ievērot mi
nētās prasības.

Klātienes pasākumu var apmeklēt personas, ku
ras ir vakcinējušās pret Covid19 vai pēdējā pusgada 
laikā pārslimojušas Covid19 (pie ieejas uzrādot derī
gu Covid19 sertifikātu, pārslimošanas sertifikātu un 
personas apliecinošu dokumentu).

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pie
ņem un papildu informāciju par Ventspils novada 
teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozīju
mu redakciju un Vides pārskatu iespējams iegūt, 
sazinoties ar Ventspils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas speciālisti Ivetu Straumi (tālr. 26678959, 
epasts: iveta.straume@ventspilsnd.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:
l pa pastu (pasta zīmogs līdz 31.03.2022.), ad

resējot Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, 
Ventspils, LV3601,

l elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz 
epastu info@ventspilsnd.lv, 

l elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_23039 sadaļā “Iesniegt priekšliku
mu”,

l klātienē – Ventspils novada pašvaldības ēkā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, vai jebkurā pagasta pārvaldē 
to darbalaikā.

Iveta Straume 

Ventspils biznesa inkubators 
sāk pavasara uzņemšanu

Paziņojums par Ventspils novada
teritorijas plānojuma grozījumu 
2.0 redakcijas publisko apspriešanu
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Enerģiskā un atsaucīgā 
Ilga Auguste Ķire darbojas 
Ventspils novada politiski 
represēto apvienības valdē. 
Organizācijā ir ap 150 
biedru, bet viņu skaits sarūk, 
jo daudzi padomju varas 
represētie Latvijas meitas un 
dēli tiek aizsaukti mūžībā.

Vārves pagasta iedzīvotāja 
Ilga apvienības telpās ir paņēmusi 
laikrakstu “Ventas Balss” un iz
raksta mirušo biedru uzvārdus, lai 
zinātu, kurš no viņiem vairs nav 
šai saulē. Kamēr nebija kovida, re
presētie no visas valsts reizi gadā 
satikās salidojumā Ikšķilē, Vents
pils puses ļaudis regulāri brauca 
un Likteņdārzu. 

“Mūsu apvienībā ir cilvēki sir
mām galvām, esam tā biedrība, 
kas izmirst. Pagājušā gada febru
ārī, kad bija sanāksme Rīgā, pasa
cīja, ka no 100 000 represētājiem 
– ne tikai izsūtītajiem, bet  arī no
šautajiem un cietumā ieliktajiem 
– tagad esam palikuši tikai 8000. 
Cik tad Gulagā neaizgāja bojā… 
Pērn pagāja 80 gadi kopš 14. jūni
ja izsūtīšanas. Ventmalā Kultūras 
centrs organizēja skaistu pasāku
mu – ierakstā skanēja Valsts pre
zidenta uzruna, un tad nosauca 
visu no Ventspils izsūtīto vārdus. 
Tos nolasīja arī Vārves pagastā, 
kultūras darba organizatore Inga 
Berga un Zūru novadpētniecības 
ekspozīcijas vadītāja Viktorija Re
buka bija parūpējušās par to.”

Ilgai ir 82 gadi, bet, kad viņu 
izveda, meitenei bija deviņi gadi. 
Ķeņģu ģimene toreiz dzīvoja Zūru 
“Annasmuižā”. Tēvs Žanis bija ap
cietināts par nodokļu nemaksāša
nu un ielikts Valmieras cietumā, 
kur bija jāpavada divi gadi (viņš 
nomira 1953. gadā, tā arī vairs 
nesaticis savējos). Tādējādi 1949. 
gadā izsūtīta tika pati Ilga, viņas 

mamma Irma, brālis Dzintars, 
māsa Skaidrīte un vecmāmiņa 
Minna. 24. martā bija skaista un 
saulaina diena, Ilga ar brālīti laukā 
spēlējās un redzēja, kā pa šose
ju no Ventspils Kuldīgas virzienā 
pārvietojās armijas mašīnas. Va
karā rakstvedis Strelovičs piesita 
pie loga un teica: “Ķenģeņ, taisās, 
jūs ir sarakstā!” Irma atstāja mājās 
omammu, paņēma abus jaunā
kos bērnus un aizgāja pie ciema 
priekšsēdētāja bijušās sievas. Tur 
viņi sabija divas dienas, līdz iera
dās namamātes meita un uztaisīja 
histēriju, sakot, ka izvedīs arī viņas 
mammu, kas slēpj izsūtāmos. Irma 
ar abiem jaunākajiem bērniem at
griezās mājās, un kaimiņu zēns 
nosūdzēja Ķeņģus, ka viņi ir atpa
kaļ. “Mūs paņēma 27. martā, bijām 
pēdējā ešelonā. Cerējām, ka varbūt 
izspruksim, bet vakarā sētā iebrau
ca mašīna, un zaldātiņš mums lika 
taisīties. Mamma un vecāmamma 
bija uztraukušās. Paņēma izcepto 
maizīti, kādu gaļas gabalu, pēli un 
ziemas kažokus, no kuriem mam
ma vēlāk mums, bērniem, uzšuva 

zābaciņus. Mūs aizveda uz Vents
pils autoostu, un tur satikāmies ar 
vecāko māsu Skaidrīti, kura tolaik 
mācījās vidusskolā. Tā mēs visi, 
izņemot tēvu, atkal bijām kopā, 
un mammu aizveda uz čeku, kur 
bija jāparaksta dokuments, ka mēs 
brīvprātīgi uz mūžu pārceļamies 
dzīvot citviet.” 

Pēc tam Ķeņģus ar vēl citiem 
cilvēkiem aizveda uz Stendi, ieli
ka vagonā, un zūrenieki gaidīja, 
kad sastāvs sāks kustēties. Tajā 
bija daudz cilvēku – kā vecāka 
gadagājuma, tā arī jaunieši un 
bērni. Ilga atceras, cik pazemojo
ši, visiem redzot, bija nokārtoties 
spainī. Kad bija sasniegti Urāli, 
pasažierus, kas tālajā ceļā devās 
pret savu gribu, mazajās stacijās 
laida laukā, un tad puiši saskaitī
ja, ka sastāvā ir 75 vagoni. “Kad 
braucām pāri Latvijas robežai, 
vagonā sāka skanēt “Dievs, svē
tī Latviju!”… Gulējām pussēdus, 
atspiedušies pret savām paunām. 
Es teikšu tā – kad ir slikti, cilvē
ki ir atsaucīgi! Piemēram, notika 
mainīšanās, lai visi var kādu laiku 

Nosodot Krievijas izraisīto karadarbību Ukrainā, Ugālē ir pa-
celts Ukrainas karogs kā zīme par to, ka arī Ventspils novads ir kopā 
ar ukraiņu tautu un neatbalsta agresoru darbību. 

Bija cerība, ka noziedznieks numur viens pasaulē Putina kungs neie
bruks Ukrainā, sacīja domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, un netiks iz
lietas ukraiņu asinis, bet tas ir noticis. “Mēs gribam pacelt Ukrainas karogu 
Ugālē, kur ir galvenais ceļš uz Rīgu, lai daudzi ventspilnieki un smago auto 
vadītāji, kuri dodas uz Skandināviju, redzētu Ukrainas karogu un redzētu, 
ka Ventspils novads arī atbalsta ukraiņus. Jebkuram, kurš cīnās par savu 
zemi, ir iekšējā iedvesma un enerģija, spēks, dzimtenes mīlestība, un mums 
visiem atliek lūgties, lai ukraiņiem izdodas,” sacīja Aivars Mucenieks.            

Paceļot mastā karogu, skanēja Ugāles pūtēju orķestra grupas spēlētā 
Ukrainas himna. Mācītājs Māris Sarma norādīja, ka tepat blakus notiek 
cilvēku slepkavošana, un atgādināja, ka Latvijas tauta barikāžu laikā kai
lām rokām stājās pretim OMON kaujiniekiem, kuri šaudījās un plosījās, 
un aicināja vienoties lūgšanā “Mūsu Tēvs debesīs”.  

Marlena Zvaigzne
 

    Pēc īsas uzrunas mastā tiks pacelts Ukrainas karogs – 
kā simbols šīs valsts neatkarībai.   ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO  

pagulēt uz lāvām. Bija jauni puiši 
bez ēdamā, tad citi ar viņiem da
līja maizes riecienu. Mūsu “ceļo
jums” sākās 27. martā, un 12. ap
rīlī bijām galā. Nonācām Omskas 
apgabala Molotovas rajona kolho
zā “Progress”. Ciemu sauca Buki
no. Turp mūs deportēja tāpēc, ka 
nespējām valstij nomaksāt nodok
ļus. Kaitniecība! Mūs, visus piecus 
no vienas ģimenes, pielika dzīvot 
klāt sievietei ar zīdaini. Mājas sie
nas bija veidotas no velēnām, tās 
apmeta ar mālu un mēslu maisī
jumu, jumtam izmantoja bērzus 
ar visiem zariem. Saimniece pret 
mums izturējās labi, bet pēc kāda 
laika pārcēlās dzīvot citur, jo māji
ņā kļuva par šauru. Vietējie krievi 
jau bija labi cilvēki, viņiem tāpat 
nekā prātīga nebija. Kad ieradā
mies, mammai ar māsu jau otrajā 
dienā bija jāiet strādāt lauka bri
gādē, kurā bija daudz krievu sie
viešu. Kāda no viņām pārlauza uz 
pusēm izvārītu kartupeli, uzbēra 
tam sāli un sniedza mammai… 
Visā ciemā bija kādi trīs četri 
pieauguši vīrieši. Bukino bija 30 
mājas, tas bija nabadzīgs kolhozs. 
Mēs, bērni, rudenī sākām iet 
skolā, viss bija krieviski – bija jā
pierod. Ziemassvētkos pušķojām 
apsi, jo stepē eglīšu nebija.”

Irma ar vecāko meitu Skaid
rīti pārbrauca mājās 1957. gadā, 
Ilga ar brāli – gadu vēlāk, jo abi 
mācījās tehnikumā un bija doma 
atgriezties Krievijā, lai pabeigtu 
iesākto. Mamma teica, ka nelaidīs 
savus bērnus atpakaļ uz Omsku, 
un tā Ilga kļuva par feldšeri tepat, 
Ventspilī. “Vecmāmiņa mums pa
lika Sibīrijā. Viņa nomira izsūtī
juma otrajā vasarā. Bija veselības 
problēmas, bija pārdzīvojumi… 
Kad varēja, mamma rakstīja lūgu
mus uz Maskavu, lai mūs atbrīvo, 
un, tikko tas bija iespējams, tā 

brauca mājās. Pirmā pārbrauca 
māsa, lai sarunātu, vai ģimene 
varēs atgriezties “Annasmuižā”, 
jo daudzviet izsūtītajiem neļāva 
dzīvot tur, kur iepriekš. Kolhozā 
izteica tādu norunu – ja Skaidrī
te un mamma slauks govis, varēs 
dzīvot savā mājā. “Annasmuiža” 
bija pārdēvēta par “Annām”, un 
tajās mitinājās vēl divas ģimenes. 
Mamma to ļoti pārdzīvoja, bet 
vismaz bijām dzimtenē. Kad pār
braucu mājās, es vēl ilgi domāju 
krieviski un pie sevis tulkoju dzir
dēto. Starp citu, kad ar Dzintaru 
atgriezāmies no Krievijas un tu
vojāmies “Annām”, mums šķita, 
ka tās ir pārāk mazas. Kad mūs 
izveda, palodzes bija līdz krūtīm, 
bet nu viss bija mainījies. Ieguvusi 
profesiju, sāku strādāt Zūru prof
tehniskajā skolā par feldšeri, pēc 
tam pārgāju uz ambulanci.”

Laulībā ar dzīvesdraugu Valdi 
Ilga nodzīvoja 53 laimīgus gadus, 
sagaidot bērnus Sarmīti, Jolantu 
un Kārli, četrus mazbērnus un 
tikpat mazmazbērnu. Viņi visi 
zina, kāds bijis dzimtas sāpju ceļš. 
Ja jaunie kādreiz sāk satraukties 
par niekiem, Ilga viņus pieklusina, 
sakot, ka visa ir gana, lai dzīvo ar 
prieku. “Mani bērni prot novērtēt 
brīvību. Jūs man prasāt, vai esmu 
piedevusi cilvēkiem, kas mūs iz
sūtīja. Nu, ko es viņiem piedošu – 
viņi jau ir nomiruši. Nē, es tomēr 
nepiedotu… Nesaprotu arī to, kā
pēc visi Latvijā dzīvojošie krievi 
nav iemācījušies latviešu valodu.” 
Atskatoties uz savu mūžu, Ilga 
teic, ka tas bija cieņas pilns – sa
ticība bija gan ģimenē, gan darbā, 
turklāt viņa bija sabiedriski aktīva 
un trijos sasaukumos tika ievēlē
ta par deputāti. Ilga panāca to, ka 
Zūru ciemā uzcēla kapliču, un par 
to aizvien ir lepnums un prieks.

Marlena Zvaigzne

Vilciena sastāvā bija 75 vagoni

2018. gada 18. jūnijā, pateicoties Ilgas Ķires (centrā) 
iniciatīvai, Ventavā atklāja piemiņas akmeni Zūru 
pagasta represētajiem.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  

Ugālē plīvo Ukrainas karogs



KULTŪRAS VĒSTIS

4  | 
2022. gada 8. marts

Visi pasākumi notiek 
pēc valstī noteiktajiem 
epidemioloģiskajiem drošības 
noteikumiem zaļajā režīmā. 
Plānā var būt izmaiņas, 
sekojiet aktuālajai reklāmai. 

15. martā kultūras un tautas 
namu vadītāju seminārs Ancē.

19. martā plkst. 14 “Spēlējam 
Priedi” Ventspils novada amatier
teātru saiets Zlēkās.

PILTENE
Līdz 20. martam Ventspils 

pilsētas biedrības “Pērļu pasaulē” 
darbu izstāde “Gleznas un rotas”, 
pirmdienās no 17 līdz 19 vai ie
priekš sazinoties par vēlamo dienu 
un laiku.

9. martā plkst. 13 bezmaksas 
redzes pārbaude. 

9. martā plkst. 14 Dienas 
centrs aicina.

16. martā plkst.14 aicināti visi, 
kam interesē dārza darbi, puķu mīļi 
utt. Interesentu grupa “Zaļie pirk
stiņi”.

26. martā plkst. 13 piemiņas 
brīdis pie represēto pieminekļa.

Ugāles represēto atmiņas, fil
mas skatīšanās kultūras namā plkst. 
13.30.

27. martā plkst. 15 konkurss 
“Mēs esam ģimene”.

Bibliotēka
l Bibliotēkas galvenās ieejas 

kāpņu remonta dēļ ieeja no otras 
puses. Sestdienās bibliotēka slēgta.

Izstādes
l Izstāde lasītavā “Ukrainas 

stāsti”.
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 

2021. gads”.
l Grāmatu izstāde un planše

te lasītavā par marta ievērojamiem 
cilvēkiem – jubilāriem, atceres die
nām, svētkiem, aktuāliem notiku
miem “Bibliotēkas kalendārs stāsta”.

l Literatūras izstāde abone
mentā “Saulainam pavasarim – 
saule grāmatās”.

l Literatūras izstāde bērnu no
daļā “Pavasaris dabā un grāmatās”.

l Mairas Zāles fotogrāfiju iz
stāde “Skati aiz loga”. 

PASĀKUMI
l 14.–16. martā jauno grāma

tu dienas.
l 18. martā plkst. 17.30 An

nas Rancānes dzejas kompozīcija 
“Pienākšu klāt tik tuvu”; dzeju lasa 
Dace Laksberga un VIB “Dzirkste
le” dāmas.

PUZE
14. martā plkst. 13 kultūras 

nama foajē telpā izbraukuma opti
ka. Speciālais piedāvājums – bez
maksas redzes pārbaude.

25. martā plkst. 14 represēto 
piemiņas brīdis pie akmens sienas.

27. martā plkst. 17 kultūras 
namā Teātra dienas pasākums “Iz 
dzīves” (piedalās Ventspils senioru 
biedrības “Liedags” amatierteātris 
un Puzes amatierteātra “Un tā tā
ļāk” dalībnieki).

Bibliotēka
Izstādes
l Novadpētniecības materiālu 

izstāde “Domas slīd pa atmiņām kā 
jūrā” – Ameles skolas skolotājam 
Fricim Pumpuram 130.

l Dzejas grāmatu izstāde par 
sievieti “Ak, sieviete!”.

l Literatūras izstāde “Dadzis” 
– rakstniekam Andrejam Skailim 
95.

l Lasītāko bērnu un pieaugušo 
grāmatu izstāde “Pužiņi lasa 2021”.

l Literatūras izstāde “Viss par 
un ap lapsām” – Puzes bibliotēkā 
mīt daudz Lapsas – rakstnieki, re
daktori, dizaineri, tulki, mākslinieki 
un, protams, lapsas kā tēli romānos, 
pasakās, dzejoļos un stāstos.

l Virtuāla novadpētniecības 
fotogrāfiju izstāde Facebook.com 
“Puzes kultūra” lapā “Neatpazītie”. 
Ja atpazīstat fotogrāfijās redzamos 
cilvēkus, dariet to zināmu.

TĀRGALE
26. martā plkst. 15 pamatsko

las zālē pasākums “Teātris mūsmā
jās”.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Dzejnie

kam Arvīdam Skalbem 100”.
l Literatūras izstāde “Glezno

tājam Vilhelmam Purvītim 150”.
l Literatūras izstāde “8. marts 

– Starptautiskā sieviešu diena”.
l Literatūras izstāde “Jaunumi 

bērniem”.
l Literatūras izstāde “Dziedā

tājai Norai Bumbierei 75”. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 67. kopa.
JŪRKALNE
11. martā plkst. 16 tautas 

namā, sagaidot pavasara saulgrie
žus, visi tiek aicināti piedalīties ra
došajā darbnīcā, kurā izgatavosim 
vēja zvanus. 

21. martā no plkst. 17 pavasa
ra saulgrieži “Iešūpo pavasari”. Jūr
kalnē līdz saulrietam, pie Jūrkalnes 
bibliotēkas, Vējturu namā, 
Ugusnspļavā, Mazajā takā.

28. martā plkst. 13 tautas 
namā ikmēneša pagasta senioru 
tikšanās.

Bibliotēka 
Izstādes
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Dzejnie

kam Arvīdam Skalbem 100”.

Ventspils novada pasākumu afiša

8. marts –15. aprīlis

l Literatūras izstāde  “Litera
tūrzinātniecei Janīnai Kursītei 70”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 66. kopa.

PASĀKUMI
l 21. martā pie bibliotēkas 

pasākums “Iešūpo pavasara saul
griežus”.

l Martā (datums tiks precizēts) 
paredzēta vides objekta pie biblio
tēkas “Mana gaisma” atklāšana.

UŽAVA
12. martā plkst. 11 tautas 

namā “Galda spēļu diena”. Pavadi 
dienu piepildīti un atraktīvi. Spēles 
ikvienam: galda hokejs, novuss, gal
da teniss, cirks, riču–raču. Spēles 
zaļajā režīmā!

17. martā plkst. 18 izzinoša 
tikšanās ar zeķu izstādes “Galve
nais, lai kājas siltas” veidotāju, užav
nieci Vairu Jansoni. Rokdarbniece 
sniegs izsmeļošas atbildes par zeķu 
dažādajiem adīšanas knifiņiem. 
20. martā plkst. 17 tautas namā 
Ventspils senioru biedrības “Lie
dags” amatierteātra “Vitamīns” te
ātra izrāde. A. Niedzviedzis “Trīs
arpus atraitnes”, komēdija 1 cēlienā. 
Ieeja par ziedojumiem zaļajā režīmā. 
8. aprīlī plkst. 21 tikšanās ar muzi
kantu Artūru Bāni un viņa mīļāka
jām dziesmām. Biļetes cena 5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Ja tev ie

dota dzīve, tavs uzdevums ir darīt 
labu” – literatūrzinātniecei Janīnai 
Kursītei 70.

l Literatūras izstāde “Nemai
nīgs ir tikai gaišums” – aforismi, at
ziņas, atskārsmes, citāti un parunas.

l Komunistiskā genocīda upu
ru piemiņas dienai veltīta literatū
ras izstāde “Tajā tālajā martā”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 69. kopa.

PASĀKUMI
l 30. martā plkst. 10 Bērnu 

žūrijas noslēguma pasākums.
ANCE
31. martā plkst. 18 kultūras 

namā, sadarbībā ar Ances bibliotē
ku, dzejas grāmatas “Dievietei” pre
zentācija.  Piedalās Ances dzejnieces 
Aiva Bergsone un Gunta Grietēna. 
Pasākumā muzicēs Kaspars Man
tejs. Pasākums zaļajā režīmā. Vietu 
skaits ierobežots. Iepriekšēja pie
teikšanās pie Ances kultūras nama 
vadītājas Rudītes vai Ances bibliotē
kas vadītājas Baibas līdz 30.03.2022. 
(ieskaitot).

Bibliotēka
Izstādes
l Starptautiskajai sieviešu die

nai veltīta literatūras izstāde “Mani 
spārni nes, man rokās spēks”.

l Bibliotēkas lasītāju intere
šu klubiņa jubilejai veltīta izstāde 
“Raibu raibās “Dažādības”” (no 21. 
marta).

PASĀKUMI
l 11. un 25. martā plkst. 

11.30 bibliotekārās stundas 3. un 6. 
klašu skolēniem “Pavasaris latviešu 

folklorā un literārajos darbos”.
26. martā plkst. 11 21. dzimša

nas dienas pasākums “Mums dzim
šanas diena!” bibliotēkas lasītāju in
terešu klubiņam “Dažādības”.

UGĀLE
15. martā plkst. 13 “Mežrūp

niekos” redzes pārbaude. Jāpiesakās 
iepriekš.

25. martā plkst. 17 represēto 
piemiņas pasākums pie piemiņas 
akmens.

3. aprīlī plkst. 15 Ventspils se
nioru biedrības “Liedags” amatier
teātra izrāde.

17. aprīlī plkst. 15 Lieldienas 
Ugāles bērnu laukumā.

Bibliotēka
Izstādes
l LITERATŪRE grāmatu 

plaukts arī Ugāles bibliotēkā.
l Literatūras izstāde “Mēneša 

jubilāri” – literatūrzinātniecei Janī
nai Kursītei 70, amerikāņu rakst
niekam Džonam Apdaikam 90, 
publicistam, gleznotājam Ernestam 
Brastiņam 130, dzejniecei Valdai 
Morai 120, rakstniekam Jānim Ein
feldam 55.

l Literatūras izstāde bērnu no
daļā “Jauka dzīve šai zemē” – putni 
Latvijā.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 72. kopa.

POPE
13. martā plkst. 14 pavasara 

tikšanās senioriem kopā ar Dāmu 
klubiņu. Pasākums tikai ar ielūgu
miem.

20. martā plkst. 15 pavasara 
koncerts. Piedalās Ventspils KC ko
ris “Nošu planētas”. 

25. martā plkst. 12 komunis
tiskā genocīda upuru piemiņas brī
dis pie represēto piemiņas akmens.

27. martā plkst. 14 Popes ama
tierteātra pirmizrāde R. Missūnes 
viencēliena komēdija “Par vīriešiem 
un kaķiem”.

Bibliotēka
Izstādes
l Kultūras ministrijas atbals

tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums 
Popes bibliotēkā”.

l Literatūras izstāde “Tās 
zvaigznes visas piederēja mums” – 
dzejniekam Arvīdam Skalbem 100.

l Literatūras izstāde “Šī bilde 
man patīk!” – karikatūristam Ēri
kam Ošam 95. 

l Literatūras izstāde “Nepalikt 
vienai tumsā” – dziedātājai Norai 
Bumbierei 75.

l Literatūras izstāde “Vai tas 
var būt?” – dzejniekam Imantam 
Lasmanim 85. 

l Starptautiskajai sieviešu die
nai veltīta literatūras izstāde “Zeme 
zināja, ko darīja, kad radīja sievieti” 
– izcilāko rakstnieču un dzejnieču 
darbi.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 70. kopa.

ZIRAS
13. martā plkst. 14 Sieviešu 

dienai veltīts koncerts, uzstāsies 

Ziru ansamblis.
19. martā plkst. 14 radošā 

darbnīca bērniem (veidosim sapņu 
ķērājus).

26. martā plkst. 17 Ziru ama
tierteātra pirmizrāde “Mīļie no
doklīši”.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Laikazī

mes” – literatūrzinātniecei Janīnai 
Kursītei 70. 

l Starptautiskajai sieviešu die
nai veltīta literatūras izstāde “Ak, 
sievietes!”.

PASĀKUMI
l Martā krustvārdu mīklu 

konkurss “Atminēsim putnus!”.
l Martā kopīgi veidojam iz

stādi “Interesantās cepures”. Ja Tev 
mājās ir kāda cepure ar interesantu 
izcelsmi, krāsu vai formu vai paša 
veidota, atnes uz bibliotēku un pie
vieno izstādei.

l 14.–18. martā skolēnu brīv
laikā – parādnieku akcija “Vēlos 
būt atpakaļ”; bibliotēka gaida atpa
kaļ laikā nenodotās grāmatas. 

ZLĒKAS 
26. martā plkst. 13 Teātra 

runča svētki.
28. martā plkst. 19 Zlēku 

amatierteātra “Margots” teātra 
diena “Absurds nav tik absurds”.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Litera

tūrzinātniecei un politiķei Janīnai 
Kursītei 70”.

l Sveču figūriņu izstāde “Zvē
ri un putni”.

l Literatūras izstāde “Drama
turgs Gunārs Priede”.

PASĀKUMI
l 25. martā plkst. 14 Dāmu 

klubiņa nodarbība “Kā atpazīt viltus 
ziņas dažādās digitālās platformās”.

USMA
18. martā plkst. 19 kino va

kars. Piedāvājumā: Andreja Ēķa 
romantiskā komēdija “Tabu” – tas, 
par ko nerunājam. Ieeja 3 eiro.

26. martā plkst. 14 atpūtas 
pēcpusdiena “Usmas amatierteāt
rim 10+1”:

Ventspils senioru teātra “Vi
tamīns” izrāde – A. Niedzviedzis 
“Trīsarpus atraitnes”;

Usmas a/t “Suflē” pirmizrāde 
Ināras Šteinbergas lugai “Kompan
jones”. 

 Īpaša teātra un jubilejas noska
ņa. Ieeja bez maksas, ar ziediem.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Tēva 

dubļi sudraboti” – dzejniekam Ar
vīdam Skalbem 100.

l Literatūras izstāde “Mēneša 
jubilāri” – dziedātājai Norai Bum
bierei 75, karikatūristam Ērikam 
Ošam 95, dzejniekam Imantam 
Lasmanim 85.

l Ventspils bibliotēkas rotējo
šā fonda 71. kopa.

5. lpp. > >
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VĀRVE
9. martā plkst. 18 tikšanās ar 

fotoizstādes “Gaisma” autoriem – 
fotokluba “Kaktuss” dalībniekiem.

17. martā plkst. 14.30 atmi
ņu pēcpusdiena “Labdien, Gunār 
Priede!”. 

26. martā plkst. 13 tikšanās ar 
Ilonu Kursīti. “Kas ir enkaustika?”. 

29. martā plkst. 14 pensio
nāru biedrības “Ventspils lie
dags” amatierteātris izrāda Andra 
Niedz viedža komēdiju “Trīsarpus 
atraitnes”. Senioru klubiņa “Vīgrie
zes” tikšanās. 

Izstādes 
l Līdz 30. aprīlim “Rakstnie

ki Vārves pagastā”.
l Līdz 3. maijam fotoizstāde 

“Gaisma”.
l No 8. marta līdz 30. ap-

rīlim gleznu izstāde enkaustikas 
tehnikā.

Izstādes apskatāmas:
l pirmdien 9.00–15.00; otr

dien 16.00–20.00; trešdien 9.00–
15.00; ceturtdien 13.00–15.30,

l kā arī jebkurā laikā, kad 
“Sporta un kultūras centrs “Zū
ras”” ir atvērts.

l 25. martā plkst. 14 ziedu 
nolikšana Ventavā pie piemiņas 
akmens, plkst. 14.20 Vārvē pie 
piemiņas akmens.

Vārves bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Dvēsele 

ainavās” – gleznotājam Vilhelmam 
Purvītim 150 (līdz 15. martam). 

l Literatūras izstāde “Dārziņš 
uz palodzes”.

l Literatūras izstāde “Ar smai
du par dzīvi” – karikatūristam Ēri
kam Ošam 95 (no 16. marta).

Zūru bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Tavs 

darbs ir tavi vārdi” – dzejniekam 
Arvīdam Skalbem 100 (līdz 10. 
martam).

l Starptautiskajai sieviešu 
dienai veltīta literatūras izstāde 
“Šodien ziedošo dvēseles ziedu 
vēlos jums visām dāvināt” (līdz 18. 
martam).

l Literatūras izstāde “Otra 
tāda pasaulē nav, un tā ir viņa lielā 
vērtība” – karikatūristam Ērikam 
Ošam 95 (no 11. līdz 21. mar-
tam).

l Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīta lite
ratūras izstāde “Šai sāpei nav un 
nebūs noilguma” (no 21. marta).

l Ventspils bibliotēkas rotējo
šā fonda 68. kopa.

PASĀKUMI
l 15. martā Bērnu žūrijas 

noslēguma pasākums “Būt 
ekspertam – nozīmē lasīt!”.

l 22. martā Eprasmju nedē
ļas pasākums “Ar internetbanku – 
ātrāk, izdevīgāk!”.

l 25. martā plkst. 11 Komu
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienas atceres brīdis “Un atmiņu 
sāpēs galvu mēs liecam, kam veltīts 
ir šodienas aizlūgums”.

Ugāles bibliotēkas terasē 
norisinājās tikšanās ar 
novadpētnieci, mākslinieci 
un nupat iznākušā izdevuma 
“Ugāle laikmetu ceļos. 
1961.– 1980. III grāmata” divu 
sējumu autori Laimdotu 
Junkaru.

Bibliotēkas vadītāja Inese Rum
pa minēja, ka Laimdotai ļoti patīk 
tautasdziesmas, tāpēc iesākumā visi 
klātesošie kopā ar Dagniju Selecku 
ģitāras pavadījumā nodziedāja lat
viešu tautasdziesmu “Bēdu, manu 
lielu bēdu”. Pati autore sasmējās, ka 
viņai tā “ramtai rīdi rallalā” ir pagā
juši jau vairāk nekā 40 gadi Ugālē.

“Ugāles laikmetu ceļos. III grā
mata” izdota divos sējumos, apska
tot 1961.–1980. gada laika periodu 
Ugāles pagastā. Tajā bagātīgi aprak
stīti dažādi dzīves stāsti, brīnišķīgās 

Ulda Grundmaņa un Alda Silarāja 
atmiņas par kultūras dzīvi, par pū
tēju orķestri “Ugāle”, par atgadīju
mu ar Ugāles flīģeli, tad vēl stāsti 
par kolhoza laikiem, traktoristiem 
un citām dažādām niansēm. Auto
re minēja, ka viss diemžēl nesatilpa 
grāmatas vākos, tādēļ būs vēl stāsta 
turpinājums.

Klātesošie ar prieku iegādājās 
grāmatas un teica lielu paldies au
torei, kura izdarījusi fantastisku un 
milzīga apjoma darbu. Tas ir apbrī
nojami, ka cilvēkam ir uzņēmība, 
spējas un interese sarakstīt tik bie
zas un nozīmīgas grāmatas. Pirmā 
grāmata “Ugāle laikmetu ceļos” tika 
izdota 2017. gadā, aprakstot 1905.–
1945. gada notikumus, savukārt 
2019. gadā klajā nāca otrā grāmata 
divos sējumos par pēckara laika pe
riodu no 1945. līdz 1960. gadam.

Amatu mājā Ventspilī līdz 
Lieldienām apskatāma rokdarbu 
studijas “Spārni” izstāde “Ceļojums 
zeķēs”. Savu prasmi rādījušas arī 
novada rokdarbnieces. 

Studijas vadītāja Astrīda Kinne atgādina: 
“Darbojamies no 2012. gada. Man ļoti paveicies, 
ka, dibinot studiju, kas sākumā bija kopa, bija 
apvienojušās aptuveni 30 zinošas un prasmīgas 
rokdarbnieces no Ventspils un Ventspils novada, 
kam rokdarbi ir sirdsdarbs un hobijs. Izmanto
jām Ināras un Borisa Teterova fonda atbalstu 
un uzaicinājām daiļamatmeistari Inu Valteri no 
Sabiles, viņas vadībā mūsu dāmas pēc Latvijas 
Amatniecības kameras izstrādātas programmas 
mācījās adīšanas un tamborēšanas prasmes, īpaši 
pievēršoties latviešu etnogrāfisko cimdu un zeķu 
adīšanai.” 2017. gadā četras kopas dalībnieces ie
guva sava darba novērtējumu – Latvijas Amat
niecības kameras adītājas meistara kvalifikāciju 
Baiba Kečko un Anita Ozoliņa, savukārt tekstil
izstrādājumu izgatavotāju kvalifikācijā diploms 
Solvitai Zarupskai un Jonikai Tērvidei.

“Ļoti labi, ka mums studijā ir šādas zinošas 
un radošas meistares, kuras var pamācīt mūs, 
pārējās rokdarbnieces. Baiba vada adītāju grupu, 
Jonika – tamborēšanas un citu rokdarbu veidu 
grupu. Kad nebija pandēmijas izraisīto ierobe
žojumu, tikāmies vismaz reizi mēnesī. Prieks, ka 
mūsu studija Latvijā ir atpazīstama un pamanā
ma, dalībnieces piedalās izglītojošos pasākumos, 
izstādēs, meistarklasēs un citu rokdarbnieku 
kopu aktivitātēs, īpaši, kas saistītas ar latviešu 
tautas kultūras mantojumu, latviešu tautastērpa 
izzināšanu, saglabāšanu, tā elementu ienešanu 
mūsdienu ielas un svētku tērpos. Arī žurnāla 
“Praktiskie Rokdarbi” redaktore Dace Deksne 
mūs ir ievērojusi. Sākumā tika publicēti mūsu 
meistaru eksāmenu darbi, bet pēc tam pamanīta 
mūsu sadarbība ar Ventspils muzeju, kad tapa et
nogrāfiskie cimdi, izmantojot muzeja krājumos 
esošos paraugus. Arī šī izstāde – “Ceļojums ze
ķēs” – ir nonākusi žurnāla lapaspusēs.”

Izstādes pirmsākumi meklējami Facebook 
interešu lapā “Adāmspēles”, lapas izveidotājas 

Gunta Pigita un Lāsma Āboliņa pērn aicināja 
Latvijas sievietes doties “Ceļojumā zeķēs” 2021. 
gada garumā. “Uzreiz tikām brīdinātas, ka šajā 
akcijā nebūs jāada “parastais latviešu papēdis”, 
bet būs dažādi izaicinājumi. Mēs devāmies ce
ļojumā citu valstu rokdarbu pasaulē, vajadzēja 
noadīt 12 pārus zeķu, ikmēneša uzdevumos ap
guvām dažādus papēžu adīšanas un purngalu 
noraukšanas veidus, adīšanas sākšanu no valnī
ša, no purngala vai papēža. Interesenta bija adī
jumu izšūšana. Ik mēnesi bija kāds knifiņš, ko 
apgūt. No mūsu studijas izaicinājumā piedalījās 
11 sievietes, kopā uzadot ap 150 pāru zeķu, un 
sešas no viņām noadīja visus – 12 mēnešu zeķu 
pārus. Katrai adītājai uzadīto zeķu fotogrāfija 
virtuāli bija jāievieto līdz mēneša pēdējās dienas 
pusnaktij Facebook “Ceļojums zeķēs” albumā, un 
tad tika izziņoti nākamā mēneša uzdevumi. Mēs, 
adītājas, negājām gulēt, jo bija liela interese par 
to, kādi jauni uzdevumi gaidāmi nākamajā mē
nesī. Šis projekts nāca īstajā laikā, jo bija jāievēro 
drošības pasākumi, nevarēja pulcēties, bet mums 
bija kopības sajūta, jo darījām vienu darbu.”

No Ventspils novada adīšanas spēlē piedalījās 
Tabita Saulīte, Gunita Bileskalna (abas no Tār
gales), Baiba Kečko un Astrīda Kinne (abas no 
Ugāles), Iveta Tindenovska (Vārves pagasts) un 

Vaira Jansone (Užava). “Ir gandarījums, ka zeķu 
adīšanas izaicinājumam ir turpinājums, jo Vairai 
Užavas tautas namā būs izstāde “Galvenais, lai 
kājas siltas”, turklāt viņa tiksies ar pagasta rok
darbniecēm. Studija ir saņēmusi uzaicinājumu 
izstādi “Ceļojums zeķēs” parādīt citviet Latvijā, 
arī Rīgā. 

Dāmas, kuras Amatu mājā apskata mūsu 
izstādi, atzīst, ka arī viņas gribētu iemācīties jau
nus izstādē redzētos adīšanas paņēmienus, tāpēc 
piedāvāsim nodarbības pie meistarēm Jonikas 
Tērvides un Baibas Kečko pasākumā “Satiec savu 
meistaru”, kurš šogad notiks no 8. līdz 10. aprīlim.”

Uzrunājot Vairu, uzzinu, ka viņai adīšana 
ir labs relaksācijas veids, tā nomierina pēc sa
springtas darba dienas, kad daudz kontaktēts ar 
cilvēkiem. Turklāt vilina jaunatklājuma iespējas, 
jo sākumā nekad nezini, kāds būs rezultāts. Pro
tams, gadās, ka adījums jāizārda – turklāt ne reizi 
vien, bet tas nemazina rokdarbnieces aizrautību. 
Vaira stāsta, ka pagājušajā gadā, kad viņa pieda
lījās izaicinājumā “Ceļojums zeķēs”, dažkārt cēlu
sies pat agri no rīta, lai pagūtu noadīt vajadzīgo 
valdziņu daudzumu. Viņa ir pateicīga studijas 
“Spārni” vadītājai Astrīdai par aizrautību, ar kādu 
viņa vienmēr mudina rokdarbnieces izmēģināt 
kaut ko jaunu, un meistarei Inai no Sabiles par 
dažādu knifiņu ierādīšanu. Izstādē Užavā Vaira 
rādīs arī pie tautastērpa valkājamas zeķes. 

Savukārt Iveta pastāsta, ka rokdarbi viņai 
patikuši jau kopš bērnības un 22 gadus viņa tos 
mājturības stundās mācījusi savām skolniecēm. 
Prasmīgā rokdarbniece atzīst, ka vienmēr var ap
gūt kaut ko jaunu, pilnveidot savas prasmes var 
visu mūžu. Piemēram, viņa zināja, ka zeķes var 
sākt adīt no purngala, bet nebija to darījusi – nu 
bija iespēja izmēģināt jaunu veidu. Rokdarbi, pēc 
Ivetas teiktā, palīdz lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
tie vairo harmoniju un ļauj priecāties par skaisto 
rezultātu. Tagad Vārves pagasta iedzīvotāja 
piedalās tiešsaistes meistarklasēs internetā, lai 
uzzinātu ko jaunu par cimdu adīšanu. Jau tapuši 
abpus valkājami dūraiņi, tikšot noadīti arī šādi 
pirkstaiņi. 

Marlena Zvaigzne

Vienmēr enerģiskajai 
Laimdotai ir jauni 

plāni, viņa sola 
rakstīt nākamo 

grāmatu.   
 INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO  

Laimdota turpina 
pētīt un rakstīt

“Paldies visiem, kas lasa un lasīs! 
Tas ir kolektīvs darbs, ko mēs esam 
kopīgi izdarījuši, paldies, ka stāstījāt 
savus stāstus, un šo stāstu turpi
nājums būs jau nākamajā grāmatā, 
ar kuru es arī gribētu pabeigt, jo 
tuvākie laiki ir tādi smagāki aprak

stīšanai šobrīd. Mans novēlējums 
Ugālei ir, lai tā atrastu kādu kultūras 
darbinieku, kurš pēc desmit vai div
desmit gadiem aprakstītu šos visus 
pārējos dažādos un trakos laikus!” 
sacīja Laimdota Junkara. 

Inga Andra Leigute

Izstādē redzams arī novada rokdarbnieču veikums

Izstādē “Ceļojums zeķēs” redzami 
arī Astrīdas Kinnes, Baibas Kečko, 
Ivetas Tindenovskas un Anitas 
Ozoliņas darbi.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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KULTŪRAS VĒSTIS

Jūrkalnes tautas namā 
līdz pavasarim, bet varbūt pat 
līdz vasarai – laiks rādīs! – 
apskatāma izstāde “Mazirbes 
plenēram 10. Līvzeme”.

Šogad apritēs desmit gadi, kopš 
Mazirbē notiek mākslas plenēri, 
kuros iesaistās ne tikai Latvijas, bet 
arī ārvalstu mākslinieki. Viņus kopā 
sasauca mazirbnieki Veronika un 
Edgars Milleri, biedrības “Randa
list” pārstāvji. Viņi vēlējās, lai vie
tējie iedzīvotāji iesaistītos mākslas 
procesos, tādēļ rosināja mākslinie
kus portretēt līvu krastā dzīvojo
šos cilvēkus. Šo gadu laikā radošās 
personības ir labi iepazinušas maz
irbniekus, to izdarīt ļāva dziļi per
sonīgas sarunas, kas raisījās ne tikai 
gleznošanas procesā, bet arī pēc 
tam – kad otas bija noliktas malā. 

“Mēs ejam pie cilvēkiem, cie
mojamies viņu mājās, mums ir inte
rese par to, kā dzīvo lībiešu pēcteči 
un cilvēki, kas Mazirbē iegādājušies 
īpašumus. Starp citu, kādu piecu 

sešu cilvēku, kurus gleznojām, vairs 
nav mūsu vidū, bet ir palikuši viņu 
portreti, un tā ir liecība par laiku, 
kurā viņi dzīvoja,” saka māksliniece 
Agnija Ģērmane. Viņa bija viena 
no tām, kas Jūrkalnes tautas namā 
iekārtoja izstādi “Mazirbes plenē
ram 10. Līvzeme”, kurā redzami 35 
darbi, kas lielākoties tapuši akrila 
un eļļas tehnikā. Pēc Agnijas teiktā, 
kopš 2015. gada plenēram ir starp
tautisks skanējums, un tas nozī
mē, ka plecu pie pleca ar vietējiem 
māksliniekiem darbojās ungāri, ko
rejieši, igauņi, somi, lietuvieši. Lie
lāko vērību viņi pievērsa cilvēku at
ainojumam, neaizmirstot piefiksēt 
arī ēkas, ainavas, darbos, protams, 
parādās jūra. Un tā katru dienu ir 
savādāka – kādu dienu glāsmaina 
un mierīga, bet citu dienu bangojo
ša un sirdīga. 

Arī uzrunātie cilvēki ir dažādi, 
bet viņus visus vieno vēlme dzī
vot līvu krastā, godājot to cilvēku 
piemiņu, kas jūrmalciemā saim

niekojuši pirms gadu desmitiem. 
Jūrkalnes tautas namā apskatāmi 
Ievas Lapiņas, Arvida Braždžunas, 
Silvijas Mežkones, Jura Ģērmaņa, 
Georga Avetisjana, Bosuka Lee, 
Giedres Riškutes, Ligitas Caunes, 
Madaras Gulbis u.c. mākslinieku 
darbi. Ekspozīcijas “Vētru muzeja” 
vadītāja Inita Plēsuma, kura Jūr
kalnes tautas namā ir uzņēmusies 

izstāžu kuratores lomu, atklāja, ka 
Agnija Ģērmane un Ieva Lapiņa ir 
viņas draudzenes, tāpēc trijotne 
vienojās par to, ka saturīgi pievil
cīgo izstādi derētu eksponēt arī 
Jūrkalnē. “Man patīk, ka plenēru 
darbi ir tādi ātri un viegli, un friši. 
Tas redzams arī šajā izstādē,” seci
na Inita.

Marlena Zvaigzne

Valdemārpilī notikušajā 
pasākumā atklātas 
divas autorgrāmatas. 
Valdemārpilniece Ina 
Anševica iepazīstināja ar 
izdevumu “Ilgu zirgi”, bet 
anceniece Aiva Bergsone 
vēra vaļā grāmatu “Domas 
uz ceļa”. 

Sarīkojuma vadmotīvs bija 
“Ilgu zirgi uz domu ceļa”, dāmu 
uzstāšanos papildināja dzejnieks 
no Rīgas Uldis Josts. Dzejas pēc
pusdienā ventspilnieks Edijs Ro
zentāls dziedāja paša aranžētās 
dziesmas ar Aivas un Inas vār
diem, un abām dzejniecēm tās 
ļoti patika un saviļņoja. Dzeja iz

skanēja skaisti noformētā vidē – 
par to paldies valdemārpilniecei 
Mairai Indriksonei. “Pasākums 
bija tik sirsnīgs, ka mēs pēc tam 
vēl vismaz divas dienas nenosē
dāmies uz zemes,” atceras Ina. 
Pēc viņas teiktā, vispirms skanēja 
dzeja par dzīvi, tad par mīlestību, 
bet pēc tam Aiva lasīja Inas dze
ju, Ina – Aivas dzeju, bet Uldis 
bija izvēlējies abu dāmu dzejoļus. 
Aivai un Inai šīs ir pirmās autor
grāmatas, tādēļ jo īpaši gaidītas 
un sirdij tuvas. Tās iznāca izdev
niecībā “Domu pērles”, kurā Ina 
ir projektu koordinatore, un viņa 
pastāstīja, ka martā iznāks apjo
mīga dzejas grāmata “Dievietei”, 

kurā būs iekļauti arī Inas, Aivas 
un Ulda darbi. 

Ina ir secinājusi, ka viņas teksti 
bieži sasaucas ar Aivas uzrakstīto, 
un ancenieci viņa raksturo kā ļoti 
sirsnīgu un dvēselē radniecīgu cil
vēku. Arī tāpēc abām dzejniecēm 
jau padomā nākamais pasākums. 
Kad vaicāju Inai, kāpēc jālasa dze
ja, viņa vispirms pasaka kādu atzi
ņu. Proti, lasītājiem vairāk tīk tās 
rindas, kurās tiek runāts par dvē
seles sāpēm, tāda “smagā” dzeja, 
kas liek aizdomāties. Savukārt la
sīt liriku būtu vēlams, lai pilnvei
dotu savu jūtu pasauli un atpūstos 
no ikdienišķā. 

Marlena Zvaigzne 

Suitos iekārtota 
Mazirbes plenēra izstāde

Agnija Ģērmane, iekārtojot izstādi Jūrkalnes tautas 
namā.    INITAS PLĒSUMAS FOTO         

Zemessardzes 46. kājnieku 
bataljons aicina Talsu novada, 
Ventspils valstspilsētas un nova-
da iedzīvotājus pievienoties Ze-
messardzei un sniegt ieguldījumu 
mūsu valsts aizsardzības spēju 
stiprināšanā. Zemessardze dod 
iespēju Latvijas Republikas pilso-
ņiem brīvprātīgi kalpot savai val-
stij, rūpējoties par tās drošību un 
aizsardzību. Mūsu valsts aizsar-
dzību stiprina Latvijas tautas paš-
apziņa un vēlme aizsargāt Latviju. 

Dienests Zemessardzē ir iespēja 
ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā 
komandā ne tikai apgūt militārās pa
matiemaņas, bet arī iegūt noderīgas 
zināšanas un prasmes, kas nepiecie
šamas, lai krīzes situācijā aizsargātu 
savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. 
Zemessargi attīsta savas militārās 
iemaņas no pamatdarba brīvajā lai
kā – nedēļu nogalēs, atvaļinājuma 
laikā vai darbdienās, ja zemessargam 
šis laiks ir pieejams. Vienlaikus die
nests Zemessardzē ir iespēja uzlabot 
savu vispārējo fizisko sagatavotību, 
paplašināt redzesloku, piedaloties 
militārajās mācībās gan Latvijā, gan 
ārzemēs. Dienesta laikā zemessargs 
izvēlas apgūt kādu no militārajām 
specialitātēm, piemēram, sakarnie
ka, snaipera, izlūka, prettanku iero
ča operatora, militārā mediķa, kara
vīra glābēja, ložmetējnieka, militārā 
transporta autovadītāja, spridzinā
tāja, radiostaciju operatora u.c. Tur
klāt par dienesta pienākumu izpildi 
un piedalīšanos mācībās zemessargs 
saņem kompensāciju (sākot no 32 
eiro dienā) un apmaksātu ēdināša
nu vai tās kompensāciju – 9,96 eiro. 
Zemessardzē nešķiro pēc tautības, 
izglītības, specialitātes vai pieredzes. 
Kandidātam jābūt Latvijas pilso
nim vecumā no 18 līdz 55 gadiem 
ar valsts valodas zināšanām vismaz 
vidējā (B1) līmenī, ar atbilstošu vese
lības stāvokli un fizisko sagatavotību. 
Ar kandidātu prasībām var iepazī
ties Zemessardzes mājaslapā www.
esizemessargs.lv vai www.zs.mil.lv. 

Zemessardzes 46. kājnieku ba
taljona atbildības teritorijā ietilpst 
Talsu novads, Ventspils valstspil
sēta un novads. Lai pieteiktos die
nestam Zemessardzē, iedzīvotāji 
aicināti zvanīt pa tālruni 26515092 
vai rakstīt uz epastu 46bn@mil.
lv, vai personīgi ierasties vienībā – 
Ventspils novads, Vārves pagasts, 
“Vanagi”. Savukārt, lai iestātos Ze
messardzē jebkurā citā bataljonā, 
– zvaniet 1811, rakstiet esizemes-
sargs@mil.lv. 

Valsts aizsardzība ir mūsu ko
pējā atbildība. Kopā mēs varam aiz
sargāt Latviju!

Zemessardzes 4. Kurzemes 
brigādes štāba Informācijas daļas 
galvenā speciāliste Guna Pričina

Zemessardzes 
46. kājnieku 
bataljons aicina 
pievienoties

Saviļņojums nenorima divas dienas
Aiva 
Bergsone    
***

Dzērves vakaros bieži kliedz, 
Tukšumā kliedz,
Kliedz izbiedētas.
Skaistums nepalīdz, 
Skaistums var arī sāpēt…
Domas kā dzērves kājām garām
Aizbrien pār purvu, 
Reizēm iestiegot dūkstī,
Nespējot izrauties.
Spārni nepalīdz pacelties gaisā.
Sakopot spēkus, 
Mēģināt vēlreiz –
Lai nokļūtu ziedošā pļavā,
Lai dotos pret rītu,
Saules apmirdzētām… 

***

Es tavai sirdij pieskaršos 
ar mīlestību –

Kā tauriņš raibs ar spārniem 
samtainiem,

Kā nojausma, 
kā vējš pirms saulrieta,

Kā melodija kādreiz sapnī 
dzirdēta.

Ar savām rindām rakstītām 
tev pieskaršos,

Un ir vienalga, kur tu mīti.
Nav svarīgi, lai kopā vakari 

un rīti.
Tik vien es lūdzu liktenim,
Lai savās dvēselēs mēs sasildīti… 

Pasākumā “Ilgu zirgi uz domu ceļa” satikās muzikants Edijs, dzejnieki Ina, Uldis un Aiva. 
INAS ANŠEVICAS ARHĪVA FOTO   
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Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. 
kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2022. gada 11. marta līdz 2022. gada 11. aprīlim.
Sludinājuma kopsumma: 464 669,91 eiro.
Projektu darbības teritorija: Ventspils novads un Talsu novada Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Valdgales 

pagasti.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 
1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

Atbalsta lielums 246 734,85 eiro.
Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā darbība 

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai.
3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 
jaunu realizācijas veidu ieviešanai.
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības 
uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem 
mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts 
būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām 
izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības 
produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, 
izņemot Rīgu. Papildu atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās 
atstumtības riska grupām iekļauties darba tirgū.
Piekrastes pagastos uzņēmējdarbības projekti nevar saņemt atbalstu ELFLA1 rīcībā, 
izņemot gadījumus, ja plānotās darbības EJZF1 rīcība neparedz.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 eiro.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70%,
80% – kopprojektiem.

Rīcība ELFLA2: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un 
sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei. MĒRĶIS: 
Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās infrastruktūras attīstību, un 
sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei.

Atbalsta lielums 217 935,06 eiro.
Atbilstošā MK Noteikumu 
Nr.590 5.punktā minētā 
darbība 

1. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošana 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
2. Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošana.
3. Citas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sakārtotas vietējās teritorijas 
izveidošanu un nodrošināt lauku iedzīvotāju drošumspēju.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pašvaldību, sabiedrisko un reliģisko 
organizāciju, uzņēmēju iniciatīvas infrastruktūras attīstībai publiski 
izmantojamiem objektiem to labiekārtošanai/izveidei un kvalitatīvai piekļuvei 
(brīvdabas estrādes, parki, atpūtas vietas, dabas takas ar atpūtas elementiem, 
publiskie sporta un rotaļu aktivitāšu laukumi, kapsētu teritorijas un citas 
tamlīdzīgas vietējai sabiedrībai aktuālas un publiski pieejamas vietas).
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt sabiedrisko un reliģisko organizāciju, 
pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvas vietējo iedzīvotāju interešu jomā telpu 
izveidei, labiekārtojumam, aprīkojumam, ārtelpas elementiem, apmācībām.
Priekšroka projektiem, kuri vērsti uz materiālā vai nemateriālā 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, uz bērnu 
un jauniešu interešu un fizisko spēju attīstīšanu, lietderīga brīvā laika 
pavadīšanas iespēju nodrošināšanu, kultūrvēstures mantojuma un dabas 
objektu pieejamību un efektīvu izmantošanu, projektiem, kas paredz iespēju 
radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.
Infrastruktūras projektiem nepieciešams saskaņojums ar vietējo pašvaldību 
attīstības plānošanas dokumentiem.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 eiro.
5000 eiro – apmācību projektiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte 90%.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrajā stāvā, pils administrācijas telpās). Elektroniski 
SVVA stratēģija un projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas konsultācijām:
Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
Konsultante Evita Roģe – tel.25709377, evita.roge@gmail.com. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums 4 Lūdzam visus klientus, 
apmaksājot savu rēķinu inter-
netbankā, norādīt precīzu rēķi-
na numuru un adresi, par kuru 
tiek maksāts! 

4 Informējam, ka, pamato
joties uz MK noteikumu Nr. 524 
punktu Nr. 11., no šā gada 1. ap
rīļa tiks aprēķināta ūdens patēriņa 
starpība starp mājas ievadskaitītā
ja rādījumu un dzīvokļos uzstādīto 
skaitītāju rādījumiem. Pirmkārt, 
jau šī ūdens patēriņa starpība tiks 
aprēķināta tiem klientiem, kuru 
skaitītājiem beidzies verifikāci
jas termiņš, tādēļ rosinām līdz 1. 
aprīlim veikt skaitītāja verifikāciju 
vai nomaiņu!

4 Aicinām iedzīvotājus iz
mantot iespēju ziņot skaitītāju rā
dījumus sev ērtākajā laikā vietnē 
www.bill.me. Vairāk informācijas 
par “Bill.me” iespējām un priekš
rocībām var iegūt tīmekļa vietnē 
www.bill.me vai darba laikā, zva
not pa tālruni: +371 66905690, 
tāpat arī aktivizējot uz reģistrēto 
epastu saņemto “Bill.me” reģis
trācijas saiti.

4 Aicinām visus iedzīvotājus, 
kuri vēl joprojām saņem rēķinu 
papīra formātā, pieteikt savu e
pasta adresi, rakstot uz epastu 
info@vnkserviss.lv rēķina saņem
šanai elektroniskā formātā, jo par 
rēķina piegādi papīra formātā tiek 
piemērota maksa 1,21 eiro, t. sk. 
PVN 21% apmērā, bet rēķinu sa
ņemšana uz epastu elektroniskā 
formātā ir bezmaksas.

4 Pagastos, kuros nav SIA 
“VNK serviss” pieņemšanas vie
tas, martā rēķinus par komunāla

jiem pakal
pojumiem 
skaidrā naudā (tikai zaļajā režīmā) 
apmaksāt būs iespējams saskaņā 
ar šādu grafiku:

n 15. martā:
4 Zlēkās no plkst. 8 līdz 12;
n 22. martā:
4 Ancē no plkst. 9 līdz 10;
4 Popē no plkst. 11 līdz 12; 
4 Blāzmā no plkst. 13 līdz 14;
4 Usmā no plkst. 15 līdz 16;
4 Tārgalē no plkst. 8 līdz 15;
4 Vārvē no plkst. 9 līdz 10.
n 23. martā:
4 Zirās no plkst. 9 līdz 10.
n 29. martā:
4 Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11.
4 Sākot no februāra, rēķinus 

par komunālajiem pakalpoju
miem ir iespējams apmaksāt arī 
tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā par 
komisijas maksu 0,50 eiro līdzši
nējo 4 eiro komisijas maksas vietā. 
Latvijas Pasta nodaļās būs iespē
jams apmaksāt visus tos rēķinus, 
uz kuriem ir norādīts (uzdrukāts) 
svītru kods, un pakalpojums ir 
pieejams, sākot ar rēķiniem par 
janvāri. 

4 Aicinām visus decentralizē
to kanalizācijas sistēmu (turpmāk 
– DKS) īpašniekus, kuru DKS at
rodas kādā no pašvaldības esošo 
ciemu teritorijām, līdz 2022. gada 
31. martam iesniegt SIA “VNK ser
viss” aizpildītu klāt pievienoto “De
centralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu”. Aplie
cinājuma forma pieejama arī SIA 
“VNK serviss” iecirkņos vai www.
vnkserviss.lv sadaļā “Iesniegumi”.

Diāna Skudra

Projektu konkurss 
jauniešu aktivitātēm 
Pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis 

darbībā 2022”, lai atbalstītu novada pašvaldības iestādes 
un to struktūrvienības, novadā reģistrētu jebkuru juridisku 
personu, juridisku personu apvienību, individuālo 
komersantu, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā 
saimnieciskās darbības veicēju reģistrētu fizisko personu.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā lai
ka pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, informētību par 
nodarbinātību un karjeras izglītību, veicināt kultūras mantojuma un 
tradicionālās kultūras saglabāšanu un sociālo risku grupu integrāci
ju, rosināt jauniešus iesaistīties sporta un veselību veicinošos pasā
kumos, kā arī sekmēt jauniešu dalību kultūras, radošo darbnīcu un 
tematiskos, sadarbības pasākumos.

Izskatot pieteikumus, Sociālo, izglītības kultūras un sporta ko
mitejas pārstāvji dos priekšroku inovatīviem un izglītojošiem pro
jektiem un tādiem projektiem, kas sekmē Ventspils novada jauniešu 
kultūrvides attīstību un ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.

Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 3000 eiro, bet vienam 
projektam maksimāli piešķiramā summa ir  500 eiro. Projektu ie
sniegšanas termiņš – 22. aprīlis.

Plašāka informācija: www.ventspilsnovads.lv.  
Marlena Zvaigzne 

SIA “VNK SERVISS” 
informē par 
aktualitātēm
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

 2022. gada 27. janvārī                                          
Nr.2 

(protokols Nr.14, 7.§)

PAR PAMATA 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
PABALSTIEM  
VENTSPILS NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3. 
panta otro daļu 

1.Saistošie noteikumi (turpmāk 
– Noteikumi) nosaka pamata 
sociālās palīdzības pabalstu, 
garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta un mājokļa pabalsta, 
izmaksas termiņus un lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas 
termiņus Ventspils  novadā.

2.Pabalsta pieprasījumus 
izskata, lēmumu pieņem un 
pabalstus izmaksā Ventspils novada 
Sociālais dienests (turpmāk – 
Dienests) saskaņā ar piemērojamo 
normatīvo aktu nosacījumiem.

3.Garantētā minimālā 
ienākuma pabalsts sniedz materiālo 
atbalstu naudas izteiksmē 
minimālo ikdienas izdevumu 
apmaksai, ko saņem par trūcīgu 
vai maznodrošinātu atzīta persona 
vai mājsaimniecība un tas tiek 
izmaksāts naudā vienu reizi mēnesī 
no Dienesta budžeta līdzekļiem un 
tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja 
kredītiestādes maksājumu vai pasta 
norēķinu sistēmas kontā vai arī 
izmaksā skaidrā naudā līdz kārtējā 
mēneša 25. datumam. 

4.Mājokļa pabalsts sniedz 
materiālu atbalstu izdevumu, 

kas saistīti ar mājokļa lietošanu, 
apmaksai Ventspils novada 
teritorijā esošā mājsaimniecībā 
deklarētām personām vai personai. 
Mājokļa pabalsta apmērs tiek 
aprēķināts, izmantojot Ministru 
kabineta 2020. gada 17. decembra 
noteikumos Nr. 809 „Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu” vienotu formulu.

5.Mājokļa pabalstu izmaksā 
vienu reizi mēnesī no Dienesta 
budžeta līdzekļiem, ieskaitot 
apsaimniekotāja vai komunālo 
pakalpojumu sniedzēju 
kredītiestādes kontā līdz personas 
norādītā pabalsta izmaksas perioda 
pēdējā mēneša 25. datumam. 

6.Izdevumus par cietā kurināmā 
iegādi sedz vienu reizi gadā no 
Dienesta budžeta līdzekļiem un 
pabalstu ieskaita pakalpojuma 
sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja 
kredītiestādes kontā 10 darba 
dienu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

7.Dienests paziņo personai 
par pieņemto lēmumu, norādot tā 
apstrīdēšanas termiņu un kārtību. 

8.Dienesta pieņemto 
lēmumu vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt Ventspils novada domes 
Administratīvo aktu strīdu komisijā 
(adrese: Skolas iela 4, Ventspils,  
LV-3601; oficiālā elektroniskā 
adrese: info@ventspilsnd.lv).

9.Atzīt par spēku zaudējušiem 
2018. gada 22. februāra saistošos 
noteikumus Nr. 8 “Sociālās 
palīdzības pabalstu veidi un to 
piešķiršanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs 
 A. Mucenieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 2
“Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā” 
Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantā “Sociālās 
palīdzības pabalstu veidi” (24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 
01.01.2021., pirmās daļas 2. punkts, trešā un ceturtā daļa stājas spēkā 
01.07.2021., sk. Pārejas noteikumu 43. punktu) izdarītie grozījumi paredz, 
ka likumdevēja noteikto pamata pabalstu veidu uzskaitījumā iekļaujams 
mājokļa pabalsts un izmaiņas to aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas 
kārtībā. Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 41. panta otrās daļas 
nosacījumus par pašvaldības lēmējinstitūcijas normatīvo aktu atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmei un citiem hierarhiski augstāka juridiska 
spēka tiesību aktiem, Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra 
saistošie noteikumi “Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils 
novadā” izstrādāti, lai nodrošinātu, ka tiesiskais regulējums sociālās 
palīdzības jomā atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
normu prasībām.

Īss projekta satura izklāsts Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi “Par 
pamata sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā” nosaka vienotu 
pamata sociālās palīdzības pabalstu – garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta un mājokļa pabalsta izmaksas kārtību un lēmumu par šo pabalstu 
piešķiršanu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību Ventspils novadā. Ar 
šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā par spēku zaudējušiem atzīstami 
Ventspils novada domes 2018. gada 22. februārī izdotie saistošie noteikumi 
Nr. 8 “Sociālās palīdzības veidi un to piešķiršanas kārtība”.

Plānotā projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu piemērošanai nepieciešamo Ventspils novada 
pašvaldības finanšu līdzekļu apmērs noteikts, izvērtējot paredzamos 
izdevumus un plānojot Ventspils novada Sociālā dienesta 2022. gada 
budžetu.

Uzņēmējdarbības vide 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Saistošie noteikumi nemaina procesuālo 
kārtību, kādā pēc būtības izlemjams jautājums par pamata sociālo pabalstu piešķiršanu, piemērojot sociālo 
palīdzību regulējošos ārējos normatīvos aktus, un pakļaujams pārbaudei to tiesiskums administratīvā procesā. 
Ventspils novada Sociālais dienesta izstrādātā saistošo noteikumu projekta sagatavošanas laikā iesniegtie 
priekšlikumi, ierosinājumi un izteiktie iebildumi ir guvuši izvērtējumu Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, 
kultūras un sporta komitejā, izskatot 2022. gada 20. janvāra sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu un sniedzot 
atzinumu.

Domes priekšsēdētājs  A. Mucenieks 

Ventspils novada pašvaldība 
aicina biedrības/nodibinājumus, kas 
veic darbu ar jaunatni, no  
1. marta iesniegt jaunatnes 
iniciatīvu projektu pieteikumus 
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas 
mazināšanai. Projekta “PuMPuRS”* 
ietvaros tiks atbalstīti jauniešu 
iniciatīvu projekti, lai veicinātu 
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī 
ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
l palielināt priekšlaicīgas mācību pār

traukšanas riska grupas izglītojamo mo
tivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu 
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē,

l iesaistīt priekšlaicīgas mācību pār
traukšanas riska grupas izglītojamos jau
niešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 
projektos ārpus formālās izglītības, nodro
šinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu 
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības 
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar paš
valdībām un valsts profesionālās izglītības 
iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta 
“PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko 
jau saņem skolēni projektā “PuMPuRS”, tiks 
atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai 
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū 
arī ārpus formālās izglītības. 

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglī
tojamo motivācijas palielināšanu, lai riska 
grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības 
priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu 
un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības vei

cināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa 
grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglīto
jamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profe
sionālās izglītības iestāžu un vispārējās iz
glītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās 
izglītības programmas, izglītojamie no 1. 
līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno 
un īsteno paši jaunieši. Projektus var ie
sniegt jaunatnes organizācijas, biedrības 
vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunat
ni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā 
ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai 
biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu 
ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais 
finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% 
tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” lī
dzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta 
šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta ie
sniegumam obligāti jāpievieno sadarbības 
partnera apliecinājums (ja ir paredzēti kon
krēti sadarbības partneri) un projekta ad
ministrēšanā un īstenošanā iesaistīto per
sonu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti 
cilvēki). 

Projekti iesniedzami līdz 2022. gada 31. 
martam. Rezultātus paziņos līdz 30. aprīlim. 

Plānotais projekta uzsākšanas laiks – 
no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim, 
projekta ilgums ir no trim līdz 12 mēnešiem 
(ne vēlāk kā 31.08.2023.).

Vairāk informācijas par projektu: 
www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
l personīgi Skolas ielā 4, Ventspilī,
l pasta sūtījumā, adresējot  

Skolas iela 4, 

Ventspils, LV3601,
l elektroniski kā elektronisku  

dokumentu uz epastu:  
pumpurs.pk@ventspilsnd.lv.
Papildu informācija: tālrunis: 22002755, 
epasts: skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv.

* Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 
31. decembrim.  
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo 
skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 
1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītī
bas kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar 
pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts 
profesionālās izglītības iestādēm.

Skaidrīte Diebele 

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus
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Kovida laiks novada 
kultūras darbiniecēm 
rosinājis izmantot jaunas 
izpausmes formas – viņas 
bieži darbojas komandā, 
iepriekš saskaņojot savu 
rīcību. Tā notika arī  
6. februārī, kad visos 
pagastos, izņemot Zlēkas, 
tika ceptas pankūkas. 

Te uzreiz jāpiebilst, ka arī Zlē
kās visi bija kaujas gatavībā, bet 
slimība pieveica pasākuma orga
nizatorus, tāpēc tiem, kas tīkoja 
nogaršot pankūkas, bija jādodas 
uz citiem pagastiem. Par pankūku 
cepšanu savām kolēģēm ieminē
jās Jūrkalnes tautas nama vadītā
ja Kristīne Skrulle, kura, gaidot 
saulīti un pavasari, katru gadu pie 
tautas nama cep pankūkas. Arī 
pārējām kultūras darbiniecēm ie
patikās šī ideja, tāpēc viņas nolē
ma arī savos pagastos bez maksas 
piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem 
un atbraukušajiem viesiem no
garšot pašceptus našķus. Kristīnei 
Jūrkalnē palīdzēja ansambļa “Ma
ģie suiti” dziedātājas. 

Tā kā todien lija lietus un pūta 
stiprs vējš, pankūkas tika ceptas 
nevis laukā, kā bija paredzēts, bet 
tautas namā, galdā ceļot ķirbju, 
kartupeļu un rauga pankūkas. 
Taiga Reķe bija pagatavojusi tik 
gardu ķirbju pankūku mīklu, ka 

bērni prasīja vēl un vēl. Piedāvāju
mā bija arī dažādi ievārījumi. Tos 
pasākumam ziedoja vietējie iedzī
votāji Maruta Brauna, Aleta un 
Arvīds Bērziņi. Ķirbjus izvedās ie
gūt, Jūrkalnes iedzīvotāju Whats-
App grupā ierakstot ziņojumu, ka 
nepieciešama šī lielā oga, un tā 
Kristīne tika pie astoņiem ķirb
jiem. Uzrādot sertifikātus, cilvēki 
varēja pamieloties tautas nama 
telpās, pie reizes apskatot arī iz
stāžu zāli un ekspozīciju “Vētru 
muzejā”. 

Kristīne atbraukušajos viesos 
sazīmēja arī tādus cilvēkus, kuri 
bija iesaistījušies novada kultūras 
darbinieču iepriekš rīkotajā auto
fotoorientēšanās pasākumā, un 
tā bija priecīga atkal satikšanās. 
“Domāju, ka pankūku cepšana 
visā novadā izdevās labi. Kādā pa
gastā aktīvāki bija vietējie iedzīvo
tāji, kādā atbraukušie ciemiņi, bet 
par aktivitātes trūkumu sūdzē
ties nevarēja. Jūrkalnē pankūkas 
nogaršoja daudz ventspilnieku, 
atbrauca cilvēki arī no Pāvilostas 
un Alsungas. Šī bija tāda laba ie
šūpošanās pirms pavasara atnāk
šanas, visi ļaudis, ko satikām, bija 
priecīgi un laimīgi, un man radās 
sajūta, ka viss ir un būs kārtībā!” 
saka Kristīne. 

Viņas kolēģe Rudīte Krauze 
Ancē pankūkas cepa viena pati 

neilgi pirms pasākuma, lai ēdiens 
būtu silts. To viņa pasniedza kul
tūras nama vestibilā, mudinot 
iedzert arī tēju. Rudīte cienāja ar 
plānajām pankūkām, pankūkām, 
kuru cepšanai izmantoti rupja 
maluma kviešu un auzu milti, sā
ļajā variantā galdā ceļot pankūkas, 
kuru pagatavošanai lietā likti ru
dzu un kviešu milti, kā arī speķis. 
Kultūras nama vadītāja bija sarū
pējusi arī savā dravā vāktu medu, 
sablendētas avenes un brūklenes 
un pašas vārītu burkānu un apel
sīnu ievārījumu. “Pirms pasāku
ma izdalīju uzaicinājuma lapiņas 
Ances skolā, tāpēc 6. februārī 
pankūku ēšanā piedalījās daudz 
skolēnu, pie mums atbrauca arī 
senioru grupa no Ventspils, kuru 
saknes ir Ancē. Visiem, kam va
jadzēja, bija sertifikāti, raisījās 
interesanti atmiņu stāsti. Man 
patika šis pasākums, turklāt ar 
speķa pankūkām varēju pacienāt 
arī vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīva dalībniekus, jo tās biju 
sacepusi daudz, tāpēc pietika arī 
vakaram,” atceras Rudīte. 

Vārves pagastā aktivitātes no
tika Zūru ciemā. Kultūras darba 
organizatore Inga Berga sacepa 
plānās, Viktorija Rebuka – biez
piena pankūkas, bet Inga Pulekse 
servēja gardos mīklas izstrādā
jumus un pasniedza tos ēdājiem. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM NR. 5

“PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi “Par Ventspils novada pašvaldības nodevām” (turpmāk – 
Noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
3. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 
4., 7.,9. un 10. punktu un LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 
480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”. 
Noteikumi jaunā redakcijā izdoti sakarā ar to, ka plānotais grozījumu apjoms 
Ventspils novada domes 2010. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 19  
“Par Ventspils novada pašvaldības nodevām” pārsniedz 50% teksta, kā rezultātā 
normatīvo aktu ir nepieciešams sagatavot jaunā redakcijā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka šādu nodevu veidu piemērošanu Ventspils novadā:
l nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu;
l nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;
l nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās;
l nodeva par būvatļaujas saņemšanu;
l nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu;
l nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu.
Saistošajos noteikumos noteiktas iepriekšminēto nodevu likmes, nodevas 
aprēķināšanas kārtība un kontrole un citi administrēšanas nosacījumi.
Papildus LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 “Noteikumi par 
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” saistošajos noteikumos 
noteikti gadījumi, kad konkrētā nodeva netiek piemērota.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav iekļaujams, ievērojot likumu “Par pašvaldībām” 43.1 panta otrās daļas 
nosacījumus.

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

Noteikumu pieņemšana neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Ar saistošajiem noteikumiem pēc būtības nav izdarītas izmaiņas administratīvās 
procedūras tiesiskajā regulējumā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav organizētas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Ventspils novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv

Plašāka informācija www.ventspilsnovads.lv.
Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

Tiek organizēta rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas atklātā izsole

22. martā plkst. 16.00 Tārgales pamatskolā, “Tārgales skola”, Tār
gale, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, rīko atklāto izsoli rūpnie
ciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomai Ventspils novada Baltijas 
jūras piekrastes ūdeņos uz atlikušajiem zvejas rīkiem Užavas, Vārves, 
Tārgales pagastā. 

Ivita Meinarde

Lai mielošanās būtu vēl gardāka, 
varēja izvēlēties kādu no Ingrīdas 
Jansones sarūpētajiem ievārīju
miem, piemēram, persiku un ze
meņu, arī jāņogu želeju, bet Ilga 
Ķire atnesa upeņu aprikožu ievā
rījumu. 

“Plānojot šo pasākumu, biju 
iecerējusi, ka kursies ugunskurs 
un dejotāji no vidējās paaudzes 
deju kolektīva “Vāruve” izdanci
nās klātesošos, bet laikapstākļi 
neļāva realizēt šo ideju. Tā vietā 
piedāvājām uzminēt, cik smags 
ir zirņu maisiņš, pārlasīt pupi
ņas, dancināt pogas un turpināt 
ticējumus par Meteni – bija dota 
pirmā daļa, vajadzēja izdomāt no
beigumu. Rēķinu, ka 6. februārī 
pie mums iegriezās ap 70 cilvēku, 
arī no Ventspils un Alsungas. Es 
šo pasākumu uztvēru kā iespēju 
atkal labāk iepazīt Ventspils no
vadu – tā vismaz mums teica cil
vēki. Piemēram, Ugāli un Jūrkalni 
daudzi apmeklē diezgan bieži, bet 
Zūrās un Zirās bez vajadzības ne
iebrauc. Nu bija iespēja redzēt to, 
kā izskatās šeit, un tas ir ļoti labi,” 
rezumē Inga. 

Viņas kolēģe, Užavas tautas 
nama vadītāja Gita Vilgute, 6. feb

ruārī darbojās kopā ar užavnieci 
Ivetu Bergenu. Viņas cienāja vie
sus ar ābolu un ķirbju pankūkām. 
Sākumā šķitis, ka interese par pa
sākumu nebūs pārāk liela, nāca 
vietējie iedzīvotāji, bet pēc tam ie
radās arī tālumnieki. “Nu man bija 
iemesls patukšot savu pagrabu un 
pacienāt pasākuma dalībniekus ar 
dažādiem ievārījumiem, arī ērk
šķogu aprikožu un ķiršu. Piedāvā
ju cilvēkiem iesaistīties arī atrak
cijā. Vējš tautas nama dārzā bija 
izpūtis Meteņu tautasdziesmas 
vārdus, un tos vajadzēja savirknēt 
tā, lai izveidotos loģiska četrrinde. 
Lai gan lija lietus, bija drosmīgie, 
kas gāja un pildīja uzdevumu, pa
reizas atbildes gadījumā saņemot 
Užavu raksturojošus suvenīrus. 
Pareizas atbildes bija piecām ko
mandām. Kāda grupa teica, ka 
vispirms ar pankūkām cienājusies 
Piltenē, pēc tam Zirās un tad at
braukusi uz Užavu. Tas nozīme, 
ka tad, ja vienā dienā visā novadā 
rīkojam kopīgu pasākumu, cilvē
kiem ir interese apmeklēt vairā
kus pagastus, pa ceļam apskatot 
arī tādas vietas, kurās viņi ikdienā 
neiegriežas,” saka Gita. 

Marlena Zvaigzne            

Rodas interese apmeklēt vairākus pagastus
Ugālē 
pankūku 
cepšana 
bija uzticēta 
arī Intai 
Rutkovskai.  

PASĀKUMA RĪKOTĀJU ARHĪVA FOTO 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā                

2022. gada 27. janvārī  
Nr.5

(protokols Nr.14, 10.§)

PAR VENTSPILS NOVADA  
PAŠVALDĪBAS NODEVĀM

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 10. punktu; Ministru kabineta 
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.¹ punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ar 
pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) apliekamos objektus un 
nodevu likmes, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas 
vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, 
nodevu maksāšanas kārtību un kontroli Ventspils novadā.  
2.Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas. 
II. Nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
3.Nodevu likmes par Ventspils novada pašvaldības domes 
(turpmāk – Pašvaldība) izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas šādā apmērā:

3.1. Par izziņu par nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksu

5,00 euro (par katru 
nekustamo īpašumu)

3.2. Par izziņu par zemes vienības 
plānoto (atļauto) izmantošanu

5,00 euro (par katru 
zemes vienību)

3.3. Par izziņu meža ieaudzēšanai 
lauksaimniecībā neizmantotā 
zemē

10,00 euro

3.4. Par izziņu par nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi

5,00 euro (par katru 
nekustamo īpašumu)

3.5. Par meža zemes atmežošanas 
kompensācijas aprēķina 
pieprasījuma sagatavošanu 
un nosūtīšanu Valsts meža 
dienestam

10,00 euro

3.6. Par izziņu par piebraukšanas 
iespējām nekustamam 
īpašumam un/vai 
zemesgrāmatā reģistrēta ceļa 
servitūta tiesību

7,00 euro

3.7. Par izziņu par būves (ēkas) 
neesību

20,00 euro

3.8. Par izziņu par būves statusu vai 
tehnisko stāvokli

20,00 euro

3.9. Par domes lēmuma, rīkojuma 
un protokola atvasinājuma 
atkārtotu saņemšanu 
vai pēc trešās personas 
pieprasījuma (attiecas arī uz 
domes komiteju, komisiju 
lēmumiem un protokoliem, kā 
arī noteikumiem, nolikumiem) 
no esošā kalendāra gada 
dokumentiem

5,00 euro (par katru 
lapu)

3.10. Par domes lēmuma, rīkojuma 
un protokola atvasinājuma 
atkārtotu saņemšanu 
vai pēc trešās personas 
pieprasījuma (attiecas arī uz 
domes komiteju, komisiju 
lēmumiem un protokoliem, kā 
arī noteikumiem, nolikumiem) 
no pašvaldības arhīva 
dokumentiem

5,00 euro (par katru 
lapu)

3.11. Par citu pašvaldības 
izstrādāto oficiālo dokumentu 
– izziņa, dokuments, akts, 
apliecinājums, tai skaitā to 
atvasinājuma saņemšanu

5,00 euro (par katru 
lapu)

4.Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas 
par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu atbrīvotas:
4.1.Ventspils novada pašvaldības iestādes; 
4.2.I un II grupas invalīdi;
4.3.trūcīgie novada pašvaldības iedzīvotāji;
4.4.daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem 
bērniem;
4.5.politiski represētas personas.
III. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu 
publiskās vietās
5.Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu 
publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā: 

5.1. Par izklaidējoša rakstura pasākuma 
sarīkošanu, ja pasākums ietver sporta 
un fizisko aktivitāšu elementus un 
ir piemērota maksa skatītājiem vai 
dalībniekiem

20,00 euro

5.2. Par atrakcijām vienas diennakts ietvaros 
(cirks u.c.)

30,00 euro

5.3. Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, 
izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem vienas 
diennakts ietvaros

20,00 euro

6. No nodevas samaksas par izklaidējoša rakstura pasākumu 
rīkošanu publiskās vietās atbrīvoti šādi pasākuma veidi:
6.1.valsts pārvaldes institūciju un Ventspils novada pašvaldības 
iestāžu sarīkotie pasākumi;
6.2.piemiņas, labdarības un citu nekomerciāla rakstura izklaides 
pasākumi;
6.3.no Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzfinansēti 
pasākumi.
7.Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana Ventspils novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Ventspils 
novada domes Licencēšanas komisijas izsniegtu atļauju.

IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
8.Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu 
objektiem: 

Nodevas 
apmērs 

par dienu 
fiziskai 

personai

Nodevas 
apmērs 

par dienu 
juridiskai 
personai

Nodevas apmērs 
par mēnesi

fiziskai 
personai

juridiskai 
personai

8.1. Par ielu 
tirdzniecību ar 
pašu ražotu 
lauksaim niecības 
produkciju un/
vai amatniecības 
precēm, kā arī 
tirdzniecību ar 
savvaļas augiem, 
ogām, sēnēm, 
riekstiem tam 
norādītajās vietās

0,50 
euro

2,00 
euro

10,00 
euro

25,00 
euro

8.2. Par ielu 
tirdzniecību 
(izņemot šo 
noteikumu 8.1. 
punktā minētos 
gadījumos) tam 
norādītajās vietās

2,00 
euro

5,00 
euro

20,00 
euro

50,00 
euro

8.3. Par ielu 
tirdzniecību no 
pārvietojama 
mazum-
tirdzniecības 
punkta

_ 5,00 
euro

- 50,00 
euro

8.4. Alkoholisko 
dzērienu 
tirdzniecība 
publiskajos 
pasākumos

- 20,00 
euro

- -

 
9. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās 
atbrīvotas:
9.1. personas ar I un II grupas invaliditāti;
9.2. Ventspils novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kurām 
piešķirts trūcīgās un maznodrošinātās personas statuss, ja 
tiek tirgota pašizgatavota, pašaudzēta vai savvaļā ievākta 
produkcija;
9.3. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz šo personu 
īpašumā valdījumā esošas zemes;
9.4. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek Ventspils 
novada pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos;
9.5. no Ventspils novada pašvaldības budžeta finansēti 
pasākumi.
10. Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Ventspils novada 
pašvaldības attiecīgas pilsētas/pagasta pārvaldes izsniegtu 
atļauju.

V. Nodevas par reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošanu 
publiskās vietās
11.Nodevu likmes par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem 
nodevu objektiem: 

Nodevas 
apmērs 

par vienu 
kalendāro 

nedēļu fiziskai 
personai

Nodevas 
apmērs par 

vienu kalendāro 
nedēļu 

juridiskai 
personai

11.1. Par vienas afišas 
(formātā līdz 1x1 m) 
izvietošanu

1,00 euro 2,00 euro

11.2. Par vienas reklāmas 
(formātā virs 1x1 m) 
izvietošanu 

2,00 euro 5,00 euro

11.3. Par viena sludinājuma 
izvietošanu

- 1,00 euro

12.Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas 
samaksas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā atbrīvotas 
personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav 
saistīti ar komercdarbību.

13. Reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošana publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ventspils 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izvietojamas 
tikai ar Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvalžu 
atļaujām. 

VI. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu
14. Nodevu likmes par būvatļaujas saņemšanu noteiktas šādā 
apmērā:

Nodevas objekts

Nodevas 
apmērs 
euro par 
vienu ēku 
vai būvi

I grupas ēkas, būves un inženierbūves

14.1. Mazēkas jaunbūve un pārbūve: 
14.1.1.vienstāva ēka, t. sk. nojume un 
palīgēka, kuras apbūves laukums nav 
lielāks par 25 m2;
14.1.2.siltumnīca, kuras apbūves laukums 
nav lielāks par 25 m2;
14.1.3.lapene, kuras apbūves laukums nav 
lielāks par 25 m2

50,00
20,00
40,00

14.2. Mazēkas atjaunošana:
14.1.1.vienstāva ēka, t. sk. nojume un 
palīgēka, kuras apbūves laukums nav 
lielāks par 25 m2;
14.1.2.siltumnīca, kuras apbūves laukums 
nav lielāks par 25 m2;
14.1.3.lapene, kuras apbūves laukums nav 
lielāks par 25 m2

40,00
10,00
30,00

14.3. Vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 
60 m2 jaunbūve, pārbūve

 100,00

14.4. Vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 
60 m2 atjaunošana

80,00

14.5. Inženierbūve (piemēram – teritorijas 
nožogojums, atsevišķi labiekārtojuma 
elementi, reklāmas stendi, akas, spices 
līdz 20 m dziļumam, torņi, stabi vai masti 
līdz 10 m augstumam, inženiertīklu ievadi 
īpašumā, kanalizācijas akas, septiķi, 
notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu 
līdz 5 m3/diennaktī) 

 30,00

14.6. Viena īpašuma meliorācijas sistēmas 
jaunbūve, pārbūve

50,00

14.7. Viena īpašuma meliorācijas sistēmas 
atjaunošana

40,00

14.8. No jauna rakti dīķi ar virsmas laukumu līdz 
0,5 ha 

 50,00

14.9. Esoša dīķa ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha 
atjaunošana

40,00

14.10. Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam 
ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), 
izņemot pieslēgumu valsts autoceļu

50,00

14.11. Teritorijas labiekārtojuma jaunbūve, 
pārbūve (laukumi, ietves, celiņi, 
autostāvvietas ar segumu) bez 
inženiertīkliem

30,00

14.12. Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana 
(laukumi, ietves, celiņi, autostāvvietas ar 
segumu) bez inženiertīkliem

30,00

14.13. Citas, iepriekš neminētas pirmās grupas 
būves

30,00

II grupas ēkas, būves un inženierbūves

14.14. Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, 
divu dzīvokļu māja) jaunbūve, pārbūve

160,00

14.15. Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, 
divu dzīvokļu māja) atjaunošana

100,00

14.16. Dārza māju, vasarnīcu, atpūtas māju 
(galvenokārt izmantojamas vasaras 
sezonā) jaunbūve, pārbūve

100,00

14.17. Dārza māju, vasarnīcu (galvenokārt 
izmantojamas vasaras sezonā) 
atjaunošana

50,00

14.18. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju 
vai vairāku dzīvokļu māja, līdz 5 stāvi) 
jaunbūve, pārbūve

250,00

14.19. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju 
vai vairāku dzīvokļu māja, līdz 5 stāvi) 
atjaunošana 

200,00

14.20. Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās 
ēdināšanas, atpūtas ēku un kempingu 
jaunbūve, pārbūve

200,00

14.21. Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās 
ēdināšanas, atpūtas ēku un kempingu 
atjaunošana

150,00

14.22. Biroju, vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēku jaunbūve, pārbūve

160,00

14.23. Biroju, vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēku atjaunošana

100,00

14.24. Individuālo garāžu ēku jaunbūve, pārbūve 80,00

14.25. Individuālo garāžu ēku atjaunošana 50,00

14.26. Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar 
atsevišķām bloķētām telpām jaunbūve, 
pārbūve

160,00
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Nodevas objekts

Nodevas 
apmērs 
euro par 
vienu ēku 
vai būvi

14.27. Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar 
atsevišķām bloķētām telpām atjaunošana

100,00

14.28. Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 
1000 m2 jaunbūve, pārbūve

160,00

14.29. Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 
1000 m2 atjaunošana

100,00

14.30. Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 
m2 jaunbūve, pārbūve

160,00

14.31. Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 
m2 atjaunošana

100,00

14.32. Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, 
koncertzāles, universālas zāles, estrādes, 
muzeji, bibliotēkas, arhīvi) jaunbūve, 
pārbūve

160,00

14.33. Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, 
koncertzāles, universālas zāles, estrādes, 
muzeji, bibliotēkas, arhīvi) atjaunošana

100,00

14.34. Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, 
kūtis, staļļi, saldētavas, pagrabi, nojumes, 
dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas lielāki par 
60 m2) jaunbūve, pārbūve

120,00

14.35. Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, 
kūtis, staļļi, saldētavas, pagrabi, nojumes, 
dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas lielāki par 
60 m2) atjaunošana

100,00

14.36. Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, 
sinagogas) jaunbūve, pārbūve

120,00

14.37. Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, 
sinagogas) atjaunošana

100,00

14.38. Inženierbūves (ielas, autoceļi, laukumi, dīķi, 
inženiertīkli un inženierbūves kas neietilpst 
I grupā) jaunbūve, pārbūve

100,00

14.39. Mastu un torņu ar augstumu no 10 līdz 
100 m jaunbūve, pārbūve

120,00

14.40. Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 2 MW, 
spēkstaciju un vēja elektrostacijas būves ar 
jaudu līdz 20 kW, jaunbūve, pārbūve

260,00

14.41. Saules paneļu elektrostaciju jaunbūve, 
pārbūve

500,00

14.42. Saules paneļu elektrostaciju atjaunošana 200,00

14.43. Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, 
graudu uzglabāšanas tvertņu jaunbūve, 
pārbūve

80,00

14.44. Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, 
graudu uzglabāšanas tvertņu atjaunošana

120,00

14.45. Citas, iepriekš neminētas otrās grupas 
ēkas un būves

50,00

III grupas ēkas, būves un inženierbūves

14.46. Ēku, kurām ir vairāk nekā seši virszemes 
stāvi vai vairāk nekā viens apakšzemes 
stāvs, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.47. Ēku, kurām ir vairāk nekā seši virszemes 
stāvi vai vairāk nekā viens apakšzemes 
stāvs, atjaunošana

250,00

14.48. Publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku 
par 1000 m2 jaunbūve, pārbūve

300,00

14.49. Publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku 
par 1000 m2 atjaunošana

200,00

14.50. Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto 
ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2, vai 
rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo 
platību, lielāku par 2000 m2, jaunbūve, 
pārbūve

300,00

14.51. Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto 
ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2, vai 
rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo 
platību, lielāku par 2000 m2, atjaunošana

260,00

14.52. Noliktavu ēkas, kuru paredzēta 
ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuru 
kopējā platība ir lielāka par 2000 m2, 
jaunbūve, pārbūve

300,00

14.53. Noliktavu ēkas, kuru paredzēta 
ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuru 
kopējā platība ir lielāka par 2000 m2, 
atjaunošana

200,00

14.54. Rezervuāru šķidru, gāzveida vielu 
vai beramu materiālu uzglabāšanai, 
pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, 
lielāku par 5000 m3, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.55. Rezervuāru šķidru, gāzveida vielu 
vai beramu materiālu uzglabāšanai, 
pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, 
lielāku par 5000 m3, atjaunošana

260,00

14.56. Katlumāju un elektroenerģijas apgādes 
ēku ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, 
un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, 
jaunbūve, pārbūve

300,00

14.57. Katlumāju un elektroenerģijas apgādes 
ēku ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, 
un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, 
atjaunošana

260,00

Nodevas objekts

Nodevas 
apmērs 
euro par 
vienu ēku 
vai būvi

14.58. Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 
110 kV un augstāku spriegumu jaunbūve, 
pārbūve

300,00

14.59. Slēgtu transformatoru apakšstaciju 
ēku ar 110 kV un augstāku spriegumu 
atjaunošana

260,00

14.60. Atklāto sporta laukumu ar tribīnēm, kurās 
paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, 
un baseinu ar tribīnēm, kurās paredzētas 
vairāk nekā 1000 sēdvietas, estrāžu ar 
tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 
1000 sēdvietas, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.61. Atklāto sporta laukumu ar tribīnēm, kurās 
paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, 
un baseinu ar tribīnēm, kurās paredzētas 
vairāk nekā 1000 sēdvietas, estrāžu ar 
tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 
1000 sēdvietas, atjaunošana

260,00

14.62. Dūmeņu, garāku par 60 m, jaunbūve, 
pārbūve

300,00

14.63. Dūmeņu, garāku par 60 m, atjaunošana 260,00

14.64. Elektropārvades līniju ar nominālo 
spriegumu 110 kV un augstāku, jaunbūve, 
pārbūve

300,00

14.65. Elektropārvades līniju ar nominālo 
spriegumu 110 kV un augstāku, 
atjaunošana

260,00

14.66. Enerģijas ražošanas inženierbūves ar 
siltuma vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 
MW, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.67. Enerģijas ražošanas inženierbūves ar 
siltuma vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 
MW, atjaunošana

260,00

14.68. Gājēju vai velosipēdu vai apvienotie gājēju 
un velosipēdu tilti ar laiduma garumu, 
lielāku par 10 m, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.69. Gājēju vai velosipēdu vai apvienotie gājēju 
un velosipēdu tilti ar laiduma garumu, 
lielāku par 10 m, atjaunošana

260,00

14.70. Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas 
ar darba spiedienu virs 1,6 MPa, jaunbūve, 
pārbūve

300,00

Gāzes pārvades un uzglabāšanas 
sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 MPa, 
atjaunošana

260,00

14.71. Stacionāru piestātņu ūdenstecēs un 
ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums lielāks 
par 6 m, stacionāru piestātņu un krasta 
nostiprinājumi jūrā un ostās, jaunbūve, 
pārbūve

300,00

14.72. Stacionāru piestātņu ūdenstecēs un 
ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums lielāks 
par 6 m, stacionāru piestātņu un krasta 
nostiprinājumi jūrā un ostās, atjaunošana

260,00

14.73. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu (spiedvadi) 
ar iekšējo diametru no 500 mm, pašteces 
kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo 
diametru no 800 mm, kanalizācijas 
notekūdeņu pārsūknēšanas inženierbūvju 
ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas 
inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 
300 m3/diennaktī, ūdensapgādes ārējo 
inženiertīklu ar iekšējo diametru no 500 
mm, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.74. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu (spiedvadi) 
ar iekšējo diametru no 500 mm, pašteces 
kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo 
diametru no 800 mm, kanalizācijas 
notekūdeņu pārsūknēšanas inženierbūvju 
ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas 
inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 
300 m3/diennaktī, ūdensapgādes ārējo 
inženiertīklu ar iekšējo diametru no 500 
mm, atjaunošana

260,00

14.75. Vēja elektrostaciju ar jaudu no 20 kW līdz 1 
MW jaunbūve, pārbūve

300,00

14.76. Vēja elektrostaciju ar jaudu no 20 kW līdz 1 
MW atjaunošana

260,00

14.77. Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 MW 
(par katru megavatu) jaunbūve, pārbūve*

1000,00

14.78. Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 MW 
(par katru megavatu) atjaunošana*

500,00

14.79. Mastu, stabu, torņu, augstāku par 100 m, 
jaunbūve, pārbūve

300,00

14.80. Mastu, stabu, torņu, augstāku par 100 m, 
atjaunošana

260,00

14.81. Ūdensteču un ūdenstilpju krasta 
nostiprinājumu un krastmalu, ja ūdens 
dziļums lielāks par 6 m, jaunbūve, pārbūve

300,00

Nodevas objekts

Nodevas 
apmērs 
euro par 
vienu ēku 
vai būvi

14.82. Ūdensteču un ūdenstilpju krasta 
nostiprinājumu un krastmalu, 
ja ūdens dziļums lielāks par 6 m, 
atjaunošana

260,00

14.83. Lidlauka skrejceļu, publiskās lietošanas 
dzelzceļu jaunbūve, pārbūve

300,00

Lidlauka skrejceļu, publiskās lietošanas 
dzelzceļu atjaunošana

260,00

14.84. Rūpnieciskās ražošanas inženierbūvju 
(ieguves rūpniecības vai iežieguves 
inženierbūves, ķīmiskās ražošanas 
inženierbūves, smagās rūpniecības 
uzņēmumu inženierbūves), izņemot 
urbumus, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.85. Rūpnieciskās ražošanas inženierbūvju 
(ieguves rūpniecības vai iežieguves 
inženierbūves, ķīmiskās ražošanas 
inženierbūves, smagās rūpniecības 
uzņēmumu inženierbūves), izņemot 
urbumus, atjaunošana

260,00

14.86. Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko 
inženierbūvju, ja hidroelektrostacijas 
projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu 
stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, 
jaunbūve, pārbūve

300,00

14.87. Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko 
inženierbūvju, ja hidroelektrostacijas 
projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu 
stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, 
atjaunošana

260,00

14.88. Tuneļu jaunbūve, pārbūve 300,00

14.89. Tuneļu jaunbūve, atjaunošana 260,00

14.90. Citi, iepriekš neminētie trešās grupas 
objekti

300,00

*megavata kopējo skaitli daļskaitļa gadījumā apaļo vienmēr uz 
augšu līdz veselam skaitlim

15.No nodevas samaksas par būvatļaujas saņemšanu atbrīvoti 
Ventspils novada pašvaldības uzņēmumi un iestādes, kuras 
izveidotas pašvaldības un tās patstāvīgo funkciju veikšanai. 
16.Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama Ministru 
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi 
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 
noteiktajā kārtībā.
VII. Nodevu samaksas kārtība un kontrole
17.Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, 
tiek ieskaitītas Ventspils novada pašvaldības budžetā.
18.Nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras 
naudas norēķinu, pirms pakalpojuma vai atļaujas saņemšanas 
un pakalpojuma neizmantošanas gadījumā nomaksātā 
pašvaldības nodeva netiek atdota, ja šajos noteikumos vai 
normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
19.Šajos noteikumos noteikto nodevu piemērošanu realizē 
un nodrošina iestādes “Ventspils novada pašvaldība” 
struktūrvienības:
19.1.Pašvaldības administrācijas Kanceleja – par 3.9., 3.10. un 
3.11. apakšpunktā noteikto nodevu;
19.2.Pašvaldības administrācijas Nodokļu nodaļa – par 3.1. 
apakšpunktā noteikto nodevu; 
19.3.Pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļa 
– par 3.4., 3.5. un 3.6. apakšpunktā noteikto nodevu;
19.4.Pašvaldības Būvvalde – par 3.7., 3.8. apakšpunktā un par 
14.1. līdz 14.90. apakšpunktos noteiktajām nodevām;
19.5.Pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļa – par 5.1., 
5.2. un 5.3. apakšpunktos noteiktajām nodevām; 
19.6.Pašvaldības attīstības plānotājs – par 3.2. un 3.3. 
apakšpunktos noteiktajām nodevām;
19.7.Pašvaldības pilsētas/pagasta pārvaldes – par 8.1., 8.2. 
un 8.3. apakšpunktos, 11.1., 11.2. un 11.3. apakšpunktos 
noteiktajām nodevām.
20.Kopējo kontroli par pašvaldības nodevu uzskaiti nodrošina 
Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa ar centralizēto 
grāmatvedību. Līdz kārtējā gada 1. martam Finanšu nodaļa ar 
centralizēto grāmatvedību nodrošina informācijas par nodevu 
iekasēšanu par iepriekšējo gadu izvietošanu pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks” un tīmekļa 
vietnē www.ventspilsnovads.lv.
VIII. Noslēguma jautājumi
21.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
22.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku 
zaudējušiem Ventspils novada domes 2016. gada  
28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 09 “Par Ventspils novada 
pašvaldības nodevām”.

 Domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS
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Biedrību “Usmas 
krasts” 2003. gadā dibināja 
Usmas ezera apkārtnē 
esošo kempingu īpašnieki. 
Jau toreiz viņiem bija 
ieceres par Usmas ezera 
tēla pilnveidošanu un 
infrastruktūras sakārtošanu, 
bet nopietnāk pie šiem 
uzdevumiem biedri ķērās 
2016. gadā, izvirzot mērķi 
saimniekot savādāk. To 
apņēmās darīt tie cilvēki, 
kuri dzīvo Usmas ezera 
tuvumā, pieaicinot palīgos 
arī citus interesentus. 

Nu biedrības “Usmas krasts” 
vārds nav svešs arī Zemkopības 
ministrijā, tās viedoklī ieklausās, 
jo šo gadu laikā ir paveikts gana 
daudz. Par kvalitatīvu ieguldīju
mu pozitīva Usmas ezera tēla vei
došanā un zivju resursu aizsardzī
bas pasākumu īstenošanā “Usmas 
krasts” valsts svētkos saņēma paš
valdības Atzinības rakstu.  

Organizācijā 
ir 48 aktīvi biedri 

“Pēdējā laikā paliek vairāk un 
vairāk to cilvēku, kas vēlas atpūs
ties pie Usmas ezera. Te ir vietā 
pateikt populāro vārdu “rekreā
cija”, jo gaidām dažādu atpūtas 
veidu cienītājus – ne tikai mak
šķerniekus un zvejniekus. Tā kā 
rekreācija ir pieprasīta, pie ezera 
ir attīstījušās jaunas naktsmītnes, 
tiek meklēti jauni tūrisma pro
dukti, ko piedāvāt gan uz ūdens, 
gan krastā pie ezera. Piemēram, 
var izīrēt kanoe laivas, ūdensmo
tociklus, laivas makšķerēšanai, 
braukt ar jahtām un supot. Vēl 
ir ūdensvelosipēdi un airu laivas 
– viss vēršas plašumā. Savukārt 
krastā interesants ir velomaršruts 
apkārt ezeram. Tas ir marķēts un 
papildināts ar apskates objektiem 
Ventspils, Talsu un Kuldīgas no
vadā. Informāciju par velomar
šrutu var atrast bukletā, un tas 
ir pieprasīts,” saka ezera uzraugs 
Atis Maldonis. Pēc viņa teiktā, 
“Usmas krastā” ir 48 aktīvi biedri, 
tostarp arī Ventspils novada paš
valdība, skaitliski lielākie biedri 
ir Usmas jahtklubs un Ventspils 
makšķernieku klubs. Tas nozīmē, 
ka ir daudz kontaktu un viedokļu, 
un tas palīdz darboties veiksmīgi. 

Viļņi var uzcelties 
līdz pat 70 cm

Pēc vispārējiem datiem Usmas 
ezers ir sestais lielākais Latvijā, sa
vukārt, ja mēra ūdens tilpumu, tas 
ir otrs lielākais pēc Rāznas ezera. 
Vidējais Usmas ezera dziļums ir 
5,4 m, tādēļ tas ir piemērots aktī
vai burāšanai, tāpēc Usmā ir vie
nīgais iekšzemē esošais jahtklubs, 
un pagastā pat ir notikuši pasaules 
čempionāta posmi burāšanā. Klu
bā burāt apmāca arī jauniešus, ir 
iespēja iegūt jahtas vadītāja aplie

Prasmīgi veido pozitīvu Usmas ezera tēlu

cību, lai pēc tam burātu visās pa
saules jūrās. Atis stāsta, ka Usmas 
ezers ir ļoti mainīgs. Ir ļoti lieli 
klajumi, kurus citu no cita atdala 
salas. Braucot ar laivu, var piere
dzēt to, ka pusstundas laikā viļņi 
var uzcelties līdz pat 70 cm. Ar 
Usmas ezeru ir jābūt ļoti uzmanī
giem, cilvēks nevar būt vieglprā
tīgs, noteikti jābūt līdzi vestēm. 
“Literatūrā raksta, ka Usmas eze
rā ir septiņas salas, bet es dzīvoju 
pie ezera vairāk nekā 20 gadus un 
divas tā arī neesmu atradis. Tās ir 
Dvīnītes, par kuru atrašanos ne
vienam nav skaidru ziņu. Dvīnī
tēm, pēc zinātnieku aplēsēm, būtu 
jābūt uz ziemeļiem no Moricsalas, 
bet saskatīt tās nevar. Sliecos do
māt, ka kāda no seklajām ezera 
daļām, kur ir sēkļi, pie ļoti zema 
ūdens līmeņa, iespējams, kādreiz 
ir atsegusies. Gadu simtiem ejot, 
ezera ūdens līmenis ir mainījies, 
izmaiņas saistītas arī ar hidrobū
vēm Engures upē. Protams, ne
var nepieminēt Moricsalu, kas ir 
unikāls dabas objekts, tur ir 1912. 
gadā izveidotais dabas rezervāts, 
kam vēlāk pievienoja Lielo Alkš
ņu salu. Moricsalā var uzturēties 
tikai ar īpašām Dabas pārvaldē 
saņemtām atļaujām. Interesanta 
ir arī Viskūžu sala, kas ir lielākā 
ezeru sala Latvijā, tagad tā ir da
bas liegums, tiek aizsargāta liela 
daļa biotopu un mežaudžu, tur 
ligzdo putni. Tie ļoti iecienījuši arī 
Mazo Alkšņu salu, bet, kad put
ni ir tikuši pie jaunās paaudzes, 
šajā salā labprāt uzturas cilvēki, 
kas brauc ar jahtām. Vēl mums ir 
Zosu sala, kas pēdējā laikā saaug 
kopā ar krastu. Varbūt mēs pat 
piedzīvosim tos laikus, kad šī sa
liņa izzudīs.”

Liela interese  
par vebkameras  
ierakstiem 

Izmantojot Zivju fonda lī
dzekļus, biedrība ir izveidojusi 

Usmas ezera mājaslapu www. 
usmasezers.lv, tādējādi informē
jot sabiedrību par makšķerēšanas 
noteikumiem un iespējām ezerā 
un citām aktualitātēm. Visvairāk 
tīmekļa vietnē tiek apskatīti veb
kameras ieraksti. Ierīce atrodas 
jahtklubā un ļauj novērot ezeru. 
Mājaslapa ir labs palīgs, lai uz
zinātu, kā var saņemt licences, 
daudzi interesenti lejuplādē eze
ra dziļuma kartes, citi interesējas 
par naktsmītnēm. “Gribu atzīmēt 
arī kempinga un viesnīcas “Us
mas SPA” iesaistīšanos starptau
tiskā Usmas tēla popularizēšanas 
projektā “Usma Lake Enjoy the 
Best”. Tas nozīmē, ka šis uzņē
mums uzaicinājis mūs kā partne
rus šajā aktivitātē, un mēs esam 
izveidojuši labus prezentmateriā
lus. Ir arī bukleti. Viens no tiem 
ir par atpūtas vietām ap Usmas 
ezeru, bet otrs – par velomaršru
tu apkārt ezeram.”

Vienā reizē  
trīs zandarti  
un trīs līdakas 

2016. gadā Ventspils novada 
pašvaldība deleģēja biedrībai li
cencētās makšķerēšanas organi
zēšanu Usmas ezerā un pilnvaroja 
veikt zivju resursu aizsardzības 
pasākumus. Ir izstrādāts jauns 
nolikums, kas nosaka, kur var ie
gādāties licences, cik tās maksā, 
kādām cilvēku grupām tās ir jā
iegādājas (līdz 16 gadiem un pēc 
65 gadu vecuma sasniegšanas 
licences nav vajadzīgas, bezmak
sas atļaujas var saņemt arī Us
mas pagasta pārvaldē). Biedrības 
pārstāvji kontrolē, kādi lomi tiek 
izvilkti. Piemēram, vienā mak
šķerēšanas reizē var paturēt tikai 
trīs zandartus un tikpat daudz lī
daku. Katru gadu, saka Atis, pie
aug pārdoto licenču skaits, un tas 
nozīmē, ka Usmas ezerā atgriežas 
makšķernieki. “Domāju, bija laiks, 
kad makšķernieku bija pat vairāk 

nekā tagad, bet tad bija periods, 
kad ezers bija pārāk noplicināts 
un tajā nebija pietiekami daudz 
zivju, jo pirms tam bija pārzveja. 
Esam samazinājuši zvejas rīku 
daudzumu no 17 līdz 7 km, kas arī 
ir ļoti daudz. Es personīgi teiktu, 
ka pietiktu ar trim kilometriem 
tīklu, lai atpūtnieki varētu nogar
šot kūpinātu breksi vai restorā
nā pusdienās pasūtīt zandartu. 
Usmas ezerā ir plašs zivju klāsts, 
izņemot foreles un lašus. Tiesa, 
neesmu nekad dzirdējis par samu 
lomos. Vērtīgākas zivju sugas 
pārstāv zandarts, zutis un līda
ka. Ziemas makšķernieku mērķis 
visbiežāk ir rauda, plaudis un asa
ris, arī šajā gadalaikā tiek ķertas 
līdakas. Pagājušajā vasarā Usma 
iezīmējās ar to, ka makšķernieki 
atzina – beidzot ezerā var noķert 
jau pieminētās trīs līdakas un trīs 
zandartus, agrāk tas bija grūti. 
Mūsu biedrības uzdevums ir in
formēt cilvēkus, cik un kādas zi
vis vienā reizē var paņemt, jo daļa 
pārkāpj noteikumus nezināšanas 
dēļ. Krāpšanās ar lomu dažkārt 
vērojama tajos gadījumos, kad ne
tiek ievērots atļautais zandartu un 
līdaku izmērs un zandarta liegu
ma laiks. Tad var tikt pie vairāku 
simtu eiro soda.”

Plānveidīgi  
papildina ezeru  
ar zivju mazuļiem 

Vēl viens biedrības pienākums 
ir zivju resursu atjaunošana ezerā. 
“Usmas krasta” aktīvisti, sadarbo
joties ar Ventspils novada pašval
dības Attīstības nodaļas darbinie
cēm, regulāri raksta projektus un 
iesniedz tos valsts Zivju fondā, tā
pēc pēdējo sešu gadu laikā ūdens
tilpē ielaists 1 200 000 zandartu 
mazuļu un 180 000 vienvasaras 
līdaku mazuļu. Barības bāze eze
rā šiem mazuļiem ir ļoti pateicīga, 
tāpēc tie izaug par brangām zi
vīm. 2017. gadā ezerā notika paš
valdības pasūtīts un Zivju fonda 
apmaksāts pētījums, 2021. gadā, 
pateicoties iesaistei pārrobežu 
projektā, to izdevās atkārtot. Pir
majā reizē konstatēts, ka cilvēks 
pārāk iejaucas dabas pasaulē – ir 
liela pārzveja, tiek nozvejots pā
rāk daudz plēsīgo zivju. Savukārt 
otrs pētījums parādīja, ka situācija 
lēnām uzlabojas, lomos parādās 
lielāki zivju eksemplāri, ir vairāk 
plēsēju. “Pagājušā gada pētījums 
bija interesents arī tādēļ, ka iezī
mēja to, ka zandarti nespēj sevi 
atražot pietiekamā daudzumā. 
Šīs zivis nebija nārstojušas ezerā, 
tādēļ mūsu izvēlētais ceļš papil
dināt ezeru ar zivju mazuļiem ir 
pareizs. Vēl viens pētījums gadu 
iepriekš bija par Engures upes 
zivsaimniecības resursu zināt
nisko izpēti un zivju migrācijas 
iespējām. Engures upē ir divas 
hidrobūves – viena ir HES Ugāles 

dzirnavās, otra ir zušu tacis, tāpēc 
upe kļuvusi lēnāka, tā aizaug, dzi
ļajās bedrēs uzkrājas slāņi, kuros 
veidojas dūņas. Rezultātā strauja
jā upē sāk dzīvot zivis, kam būtu 
jāmīt ezeros. Secinājums ir tāds, 
ka pieminētos šķēršļus nākotnē 
vajadzētu likvidēt. Ventspils no
vada pašvaldība ļoti atbildīgi šo
gad svītroja no zveju rīku saraksta 
zušu taci Engures upē. Ja likvidētu 
visus šķēršļus, zivīm būtu iespēja 
migrēt no Usmas ezera uz jūru, 
bet no jūras savukārt atpakaļ uz 
ezeru. Pētījuma laikā lejpus Ugā
les HES tika noķerti mazi zutīši, 
kuri netika tālāk līdz ezeram, jo 
priekšā bija šķērslis.”

Drons atklāj  
neatļautus  
zvejas rīkus 

Atis palepojas ar biedrības 
kvalitatīvo un moderno aprīko
jumu. Tas sagādāts, sadarbojoties 
ar pašvaldību. “Mums ir motor
laivas, kvadricikls, droni, nakts 
redzamības un videoiekārtas. 
Tas patiešām ļoti atvieglo dar
bu. Piemēram, ar dronu apsekot 
lielu ezera teritoriju ir lētāk un 
ātrāk, nekā braucot ar mašīnu pa 
perimetru apkārt ezeram. Drons 
mums ir palīdzējis atklāt ezerā 
ievietotus neatļautus zvejas rīkus. 
Maluzveja ir samazināta līdz mi
nimumam. Katru gadu samazinās 
atsavināto zvejas rīku daudzums. 
Mums ir izveidojusies produktī
va sadarbība ar Vides dienestu, ir 
notikušas labas pārmaiņas šīs ies
tādes darbā, arī viņu aprīkojums 
nemitīgi tiek uzlabots. Ir lietas, ko 
esam ieteikuši dienestam iegādā
ties, savukārt viņi iesaka mums, 
piemēram, nopirkām eholotes. 
Tās patiešām atvieglo darbu. Kat
ru gadu atklājam ko jaunu, ko vēl 
varētu izmantot, lai veiksmīgāk 
apsaimniekotu ezeru. Pēdējā lai
kā zvejas rīku daudzums ezerā 
sāk konfliktēt ar pārējām interešu 
grupām, kas vēlas atpūsties pie 
ezera, tāpēc ceram, ka nākotnē 
zvejas rīku skaitu samazinās, lai 
būtu labi visiem. Noteikti turpinā
sim informēt sabiedrību par to, ko 
drīkst un nedrīkst darīt ap un pie 
Usmas ezera, un veltīsim uzmanī
bu infrastruktūras sakārtošanai. 
Usmas pagasta pludmalē cilvēku 
ievērību izpelnījusies peldošā lai
pa, tā ir labi apmeklēta, pie laipas 
var piestāt ar jahtu un motorlai
vu. Šādas konstrukcijas varētu 
uzstādīt arī pie Mazās Alkšņu un 
Viskūžu salas. Tā ezers būtu bau
dāmāks visiem. Vēlos pateikt 
paldies visiem biedrības “Usmas 
krasts” pārstāvjiem, jo daudziem 
ir labas idejas, mēs rīkojam spor
ta spēles un vindsērfinga regates. 
Pēdējā laikā izveidojusies veik
smīga sadarbība ar Usmas tautas 
namu. Atliek vien strādāt.”

Marlena Zvaigzne

Kārtējā zivju krājumu papildināšana Usmas ezerā.
ATA MALDOŅA ARHĪVA FOTO
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Sporta un kultūras centra “Zūras” telpās 
izveidota izstāde par rakstniekiem, kuru 
dzīves gaitas saistītas ar Vārves pagastu. 

Rakstnieks un novadpētnieks Herberts Dorbe 
(1894–1983) bērnību pavadījis Zūru pagasta “Gali
ņos”, skolas gaitas uzsācis Zūru 2. pamatskolā, strā
dājis Vārves skolā par skolotāju. Biežs viesis bijis 
Zūru pagastmājā pie māsas. Te pēdējos dzīves gadus 
pavadījis arī viņa tēvs Valts.

Skolotājas, novadpētnieces, rakstnieces Gaidas 
Pūpolvalkas (1927–2017) mūžs visciešāk saistīts ar 
Vārves pagastu. Pēc tēva notiesāšanas uz 25 gadiem 
par sadarbību ar mežabrāļiem jauno Puzes skolotāju 
pārcēla darbā uz Zūru skolu.

Milda GeidāneĀbola (1928–2004) uz dzīvi Vār

ves pagastā pārcēlās 1993. gadā, kad iegādājās “Segli
ņu” mājas. Pēc meitas Birutas bojāejas viņa pārcēlās 
uz dzīvi Zūrās. 

Dramaturgs Gunārs Priede (1928–2000) savas 
dzimtas pētījumos atklājis, ka viņa vecvecmāmiņa 
ir Zūru grāfa ārlaulības meita, kas apprecināta ar 
Cirpstenes ciema “Pavāru” saimnieka dēlu. “Pavāros” 
rakstnieks pavadījis savas bērnības vasaras, tur vēroti 
notikumi Otrā pasaules kara laikā, kuri atspoguļoti 
lugā “Centrifūga”. 

Ko interesantu rakstnieki saskatījuši Vārves pa
gasta dzīvē? Kā viņu likteņi saistīti ar Vārves pagastu? 
To pārrunāsim atmiņu pēcpusdienā 17. martā plkst. 
14.30. Uz tikšanos! 

Viktorija Rebuka

VĀRVE

Latvijas Loka šaušanas 
federācijas biedrs 
Dāvis Blāze piedalījās 
Tokijas olimpisko spēļu 
kvotu izcīņā. Uz Japānu 
vārveniekam aizlidot 
neizdevās, bet viņš ir 
apņēmības pilns  
2024. gadā nokļūt Parīzē  
un pārstāvēt Latviju 
nākamajās vasaras 
olimpiskajās spēlēs. 

Dāvis jau bērnībā bija spor
tisks zēns un kopā ar draugu Jāni 
Presņekovu daudz laika pavadīja 
ārā, spēlējot futbolu un volejbolu 
un peldoties Ventā. Zūru pamat
skolā mīļākā stunda bija sports, 
jo pedagogs Aivars Čaklis prata 
aizraut savus audzēkņus. 8. klasē 
Dāvis sāka apmeklēt vieglatlēti
kas treniņus, bet viņu interesēja 
arī datori un dažādas virtuālās 
spēles. Tagad puisis ir uzņēmu
ma “Test Dev Laba” darbinieks. 
21 gada vecumā tā ir pirmā īstā 
darba pieredze, kas patīk un sais
ta. “Pēc vidusskolas aizgāju uz 
Ventspils Tehnikumu, kur mā
cījos par datoru sistēmu tehniķi. 
Iepatikās datoru dzelži, iemācījos 
uztaisīt sev labu datoru. Vents
pils Augstskolā tagad izmantoju 
akadēmisko atvaļinājumu, bet 
jaunajā mācību gadā ceru atsākt 
studijas. Brīvāku laiku vajadzēja 
gan darba dēļ, gan tāpēc, ka mēs, 
jauniešu grupa, Vārvē īstenojam 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
projektu “Sports solidarizē!”. Gri
bējām arī mūsu pagastā izveidot 
vietu, lai jaunieši varētu trenē
ties un viņiem nebūtu jābrauc uz 
svaru zāli Ventspilī. Zāle vēl nav 
līdz galam iekārtota, vēl nāks klāt 
inventārs, jo projekts ilgst desmit 
mēnešus un katrā no tiem jāizda
ra konkrēta lieta. Vispirms paši 
veicām telpu remontu. Arī es tre

Izstāde “Rakstnieki Vārves pagastā”

Pateicoties Mildas Geidānes māsām, izstāde papildināta 
ar materiāliem par rakstnieces dzīvi un radošo darbību.

INGAS BERGAS FOTO

Vārvenieks Dāvis tēmē olimpisko spēļu virzienā

nējos šajā zālē, izpildot dažādus 
spēka vingrinājumus. Lai zinātu, 
kā pareizi to darīt, mūs klātienē 
konsultēja fizioterapeite – arī šā
das nodarbības iekļautas projek
ta aktivitātēs. Starp citu, uz svaru 
zāli var nākt ne tikai jaunieši, bet 
arī vecāki cilvēki.”

Nu ir vietā jautājums par loka 
šaušanu. Pirmo reizi Dāvis to iz
mēģināja Livonijas ordeņa pils 

pagalmā, kad varēja šaut ar tradi
cionālajiem lokiem. Pamēģināja, 
un tūdaļ iepatikās, jo bija azarts 
trāpīt mērķī. Radās vēlme turpi
nāt iesākto, un, braucot mājās, 
laukumā netālu no aprūpes centra 
“Selga” zēns pamanīja loka šāvē
jus. Viņš satika arī treneri Viktoru 
Avsujuku, kurš teica, ka jāatnāk 
uz treniņu 6. vidusskolā. “Sāku
mā treniņus apmeklēju kopā ar 

māti, viņa arī gribēja iemācīties 
šaut. Pavisam drīz Viktors mani 
pieaicināja piedalīties pirmajās 
sacensībās, jauniešu grupā iegu
vu pirmo vietu. Tas deva stimulu 
un azartu turpināt iesākto, un es 
regulāri apmeklēju treniņus – nu 
jau viens, jo māte tos nevarēja sa
vienot ar darbu. Treneris drīz vien 
sacensībās mani pieteica pieaugu
šo konkurencē, jo redzēja, ka labi 
šauju. Sākumā šajā kategorijā man 
nebija vērā ņemamu rezultātu, bet 
es pamazām pieradu, vairs nebija 
tāda stresa un baiļu. Iedzīvojos 
pieaugušo konkurencē, un tad re
zultāti uzlabojās – sāku uzvarēt. 
Piedalījos sacensībās Ventspilī, 
Rīgā, Grobiņā, arī Polijā, Igaunijā, 
Lietuvā, kur tikos ar spēcīgākiem 
konkurentiem. Tagad esmu spor
ta meistara klasē, bet kādos 17 ga
dos bija brīdis, kad gribēju pamest 
loka šaušanas sportu, bet vecāki 
un treneris pierunāja, lai turpinu 
iesākto, bet, jā, – es zinu, ko nozī
mē kritumi.”

Loka šāvēji sacenšas gan tel
pās, gan ārpus tām, Dāvim labāk 
patīk sportot laukā, jo tad mēr
ķis atrodas tālāk un tas ir lielāks 
izaicinājums. Startējot sacensībās, 
jāsaglabā miers, bet tas nāk ar pie
redzi. Dāvis atceras, ka pirmajos 
mačos drebējis, bet ar laiku sācis 
uzticēties savai tehnikai, un tā 
viņu parasti nepievīla. Svarīgi bija 
arī pareizi elpot un neskatīties uz 
pretinieka vairogu, lai saprastu, kā 
veicas sāncensim. Neveiksmes ga
dījumā Dāvis ir dusmojies uz sevi, 
ātri saprotot, ka jāatgūstas un nav 
jāstreso. 

Treniņus vārvenieks apmeklē 
vismaz sešas reizes nedēļā, zālē 
pavadot laiku no pieciem līdz 
pusdeviņiem vakarā. Tas ir nepie
ciešams arī tādēļ, lai sagatavotos 
labiem startiem Latvijas izlasē. Ja 

tiek izpildīti nepieciešamie nor
matīvi, var piedalīties sacensībās 
ārzemēs, piemēram, vārvenieks 
jau bijis Itālijā, Grieķijā, Horvātijā, 
Bulgārijā, Rumānijā, Spānijā. Šo
gad Dāvis ir paredzējis doties uz 
Turciju, Brazīliju, Franciju. “Ne
slēpšu, ir lepnums, ka pārstāvu 
Latviju starptautiskās sacensībās. 
Man ir mērķis kļūt par Eiropas un 
pasaules čempionu un piedalīties 
olimpiskajās spēlēs. Sportā katru 
dienu cenšos būt labāks nekā va
kar. Man ar savu loku ir īpaša sa
skaņa. Katram nākamajam lokam 
pielieku rokturi, kas nāk līdzi no 
pirmsākumiem. Jā, es arī sapņos 
šauju ar loku.”

Vienas no Dāvja pēdējām 
sacensībām bija Baltijas čem
pionāts Ventspils Olimpiskajā 
centrā. Vārvenieks izcīnīja trīs 
pirmās vietas – neraugoties uz 
to, ka visi konkurenti bija ļoti 
spēcīgi. Feisbuka ierakstā Dāvis 
pateicās arī novada pašvaldībai, 
jo viņš iesniedza vietvarai tāmi 
ar lūgumu atbalstīt dalību starp
tautiskajās sacensībās. Lidojot uz 
ārzemēm, sportisti ņem līdzi visu 
ekipējumu, un muitas zonā bieži 
ir jāskaidrojas par to, kāpēc tiek 
pārvadāti tādi priekšmeti kā bul
tas un loks. “Ārzemju sacensībās 
neko citu neredzam – ir viesnīca 
un šaušanas lauks,” saka Dāvis. 
Starp citu, 20. februārī Olimpiskā 
centra  “Ventspils” vieglatlētikas 
manēžā notika Latvijas atklātais 
čempionāts loka šaušanā telpās, 
kurā piedalījās 101 sportists no 
29 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
sporta klubiem. “Odiseju” pārstā
vēja septiņi loka šāvēji. Olimpis
kajā loka klasē zelta medaļas un 
Latvijas čempiona titula ieguvējs 
bija Dāvis Blāze. 

Marlena Zvaigzne 

Ventspils loka šaušanas kluba “Odisejs” sportists Dāvis 
Blāze sportā ir izvirzījis augstus mērķus. 

DĀVJA BLĀZES ARHĪVA FOTO       
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Par papildu  
sociālās palīdzības 
pabalstiem  
Ventspils novadā

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 
36. panta sesto daļu

I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošo noteikumu (turp

māk – Noteikumi) mērķis ir no
teikt papildu sociālās palīdzības 
pabalstu veidus, mērķus, apmēru, 
piešķiršanas, un izmaksas kārtību 
Ventspils novadā.

2.Pabalsta pieprasījumus iz
skata, lēmumu pieņem un pabal
stus izmaksā Ventspils novada 
Sociālais dienests (turpmāk – 
Dienests).

3.Papildu sociālās palīdzības 
pabalstu veidi:

3.1.pabalsts krīzes situācijā;
3.2.pabalsts ēdināšanas izde

vumu segšanai;
3.3.pabalsts mācību piederu

mu iegādei; 
3.4.pabalsts medicīnisko izde

vumu apmaksai.
  
II. Pabalsts krīzes situācijā 
4.Pabalstu krīzes situācijā pie

šķir mājsaimniecībai ārēju noti
kumu radītu seku novēršanai vai 
mazināšanai, kurai vairs nav ie
spēju izmantot ierastos problēmu 
risināšanas veidus, un mājsaim
niecība pati saviem spēkiem ne
spēj pārvarēt šo notikumu radītās 
sekas un tai ir nepieciešama psi
hosociāla vai materiāla palīdzība.  

5.Pabalstu piešķir bez ienāku
mu izvērtēšanas mājsaimniecībai.

6.Pabalsta krīzes situācijā sa
ņemšanai persona viena mēneša 
laikā pēc krīzes situācijas iestā
šanās Dienestā iesniedz iesniegu
mu, kurā apraksta krīzes situāciju 
un pievieno krīzes situāciju pama
tojošus dokumentus. Iesniegumā 
par pabalsta krīzes situācijā pie
prasīšanu iesniedzējs norāda ne
pieciešamā pabalsta apmēru.

7.Pabalsta krīzes situācijā ap
mērs ir līdz 500 euro mājsaimnie
cībai, ņemot vērā iepriekš nepare
dzamo apstākļu radīto zaudējumu 
sekas.

III. Pabalsts ēdināšanas iz-
devumu segšanai

8.Pabalstu ēdināšanas izde
vumu apmaksai piešķir Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā 
deklarēto ģimeņu bērniem, kurām 
noteikts trūcīgas vai maznodroši
nātas mājsaimniecības statuss un 
kuri mācās Ventspils novada vis
pārējās izglītības iestādēs.

9.Pabalsts tiek piešķirts ēdi
nāšanas pakalpojumu apmaksai 
8.–12. klašu izglītojamajiem, pār
skaitot to pakalpojuma sniedzē
jam pēc rēķina saņemšanas.

10.Pabalsta bērna ēdināšanai 
saņemšanai, persona Dienestā ie
sniedz iesniegumu.

IV. Pabalsts mācību piede-
rumu iegādei

11.Tiesības saņemt pabalstu 
mācību piederumu iegādei vienu 
reizi kalendārajā gadā par katru 
izglītojamo ir ģimenēm, kurām 
piešķirts trūcīgas vai maznodro
šinātas personas statuss un ku
ras deklarējušas savu dzīvesvietu 
Ventspils novada administratīvajā 
teritorijā.

12.Pabalsts ir vienreizējs, un 
tā apmērs ir 30 euro. Pabalstu 
piešķir personai, kura apgūst ob
ligāto pirmskolas izglītību no 5 
gadu vecuma un pamata vai vidē
jo izglītību līdz 18 gadu vecumam 
(ieskaitot).

13.Pabalstu mācību piederu
mu iegādei ieskaita bērna likumis
kā pārstāvja norādītajā kontā pēc 
iesnieguma saņemšanas. 

V. Pabalsts medicīnisko iz-
devumu apmaksai

14.Pabalstu medicīnisko izde
vumu apmaksai piešķir ģimenei 
(personai), kurai noteikts trūcīgas 
vai maznodrošinātas mājsaimnie
cības statuss un kura savu dzīves
vietu deklarējusi Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā.

15.Vienreizējs pabalsts 50 
euro apmērā tiek paredzēts pakal
pojumu nodrošināšanai un ietver 
materiālu palīdzību:

15.1.pacienta iemaksu segša
nai, veselības aprūpes pakalpo
juma apmaksai un medikamentu 
iegādei;

15.2.redzes, dzirdes koriģējo
šu preču un citu medicīnas preču 
iegādei;

15.3.psiholoģiskās izpētes un 
atzinuma maksājumu segšanai.

16.Pabalstu piešķir, pamato
joties uz personas iesniegumu, 
ārstniecības personu un iestāžu 
apstiprinātiem dokumentiem, ku
ros ir norādīts pacienta vārds, uz
vārds un personas kods un kuri ir 
izrakstīti kārtējā kalendārā gadā.

17.Pabalstu izmaksā ar pār
skaitījumu uz pabalsta pieprasī
tāja norādīto norēķinu kontu kre
dītiestādē.

VI. Lēmuma pieņemšanas 
un apstrīdēšanas kārtība 

  18.Dienests lēmumu par pa
balsta piešķiršanu pieņem ne vē
lāk kā mēneša laikā no dienas, kad 
iesniegts iesniegums.

19.Pabalstu krīzes situācijā, 
pabalstu bērna pamatvajadzību 
nodrošināšanai un veselības pa
balstu izmaksā Dienests pakal
pojuma sniedzēja vai personas 
norādītajā kredītiestādes kontā 10 
darba dienu laikā no lēmuma spē

kā stāšanās dienas.
20.Pabalstu bērna ēdināšanai 

izmaksā Dienests atbilstoši sa
ņemtajiem rēķiniem pakalpojuma 
sniedzējam vai personas norādī
tajā kredītiestādes kontā 10 darba 
dienu laikā no ēdināšanas pakal
pojuma sniedzēja rēķina saņem
šanas dienas.

21.Dienests paziņo personai 
par pieņemto lēmumu, norādot tā 
apstrīdēšanas termiņu un kārtību. 

22.Dienesta pieņemto lēmu
mu vai faktisko rīcību var apstrī
dēt Ventspils novada domes Ad
ministratīvo aktu strīdu komisijā 
(adrese: Skolas iela 4, Ventspils, 
LV3601; oficiālā elektroniskā ad

rese: info@ventspilsnd.lv).

VII. Noslēguma jautājums
23.Noteikumi stājas spēkā li

kuma “Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Esam vienoti ar ukraiņu tautu
Godinot Ukrainas un Latvijas 

tautas vienotību, visi pasākuma 
dalībnieki un klātesošie cilvēki de
vās gājienā, nesot Ukrainas, Latvi
jas, Ventspils novada un pagastu 
karogus. Skanot “Latvju maršam” 
pūtēju orķestra izpildījumā, ka
rogi tika novietoti goda vietā uz 
Popes estrādes Ukrainas valsts 
karoga krāsās izgaismotās skatu
ves, atklājot labdarības koncertu 
“Ar mīlestību Ukrainai”.

Koncertā izskanēja dažādi 
skaņdarbi un dziesmas, kā arī 
emocionāli stāsti un Ukraiņu 
biedrības vēstījums. Klausītājus 
aizkustināja Edija Rozentāla un 
viņa mātes Lidijas izpildītā dzies
ma ukraiņu valodā “Chervona 
Ruta”, kas sniedza uzmundrināju
mu šajā grūtajā laikā. Smeldzīgs 

un skaists bija Piltenes Mūzikas 
skolas pedagogu priekšnesums. 
Elanas Jurgenas nolasītā Ukrai
nas valsts himna latviešu valodā 
saviļņoja visus. Paldies ikvienam 
pasākuma dalībniekam un orga
nizatoram, kas iesaistījās kon
certa rīkošanā un darīja to ar 
sirdi un dvēseli. Paldies māksli
niekiem: etnogrāfiskajam ansam
blim “Maģie suiti”, pūtēju orķes
trim “Ugāle”, Ziru, Ugāles, Vārves 
un Užavas vokālajiem ansam
bļiem, Kasparam Petmanim, Pu
zes folkloras kopai “Sītava”, Ugā
les folkloras kopai “Urdava”, līvu 
folkloras kopai “Kāndla”, Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas da
lībniekiem, grupai “Express”, Edi
jam Rozentālam, Piltenes Mūzi
kas skolas pedagogiem, Indrai un 
Normundam, Katrīnai Binderei
Čoderei, Mārim Blāzem, Usmas, 

Užavas un Zlēku amatierteātra 
dalībniekiem.

“Ar zelta saules diegiem ir vie
notas latvju un ukraiņu tautas. 
Mūsu brīvības un miera alkas ir iz
sāpētas, un tās ir mūsu, tās neviens 
un nekad mums neatņems. Mēs 
sargājam savu zemi, savu brīvību, 
savu mieru. Mūsu novada suiti, lī
bieši, ventiņi ir ar ukraiņu etniska
jām grupām rusīniem, gucuļiem, 
esam ar ukraiņiem. Velc, Dievi
ņi, zelta jostu ap to manu tēvu 
zemi, sargā to no visa ļauna.” Šiem 
Ventspils novada Kultūras nodaļas 
vadītājas Zanes Pamšes vārdiem 
izskanot, visi pasākuma dalībnieki 
un skatītāji vienojās dziesmā “Vij, 
Dieviņi, zelta viju” un kopā skaļi 
sauca “Brīvību Ukrainai! Brīvību 
Ukrainai! Brīvību Ukrainai!”

Inga Andra Leigute

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 3

“Par papildu sociālās palīdzības  
pabalstiem Ventspils novadā”
Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu 
šā likuma 35. panta otrajā daļā paredzēto papildu sociālās palīdzības pabalstu 
– pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalstu krīzes situācijā – mērķus, 
apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos. 
Savukārt šī likuma Pārejas noteikumu 40. punkts (24.11.2020. likuma redakcijā ar 
grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 22.09.2021.) noteic, 
ka līdz šī likuma 36. panta sestajā daļā paredzēto pašvaldību saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojami 
pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi, 
izņemot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalstu, un to piešķiršanas kritēriji. Līdz ar to Ventspils novada domes 2014. gada 
12. jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 “Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem” 
atzīstami par spēku zaudējušiem. Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra 
saistošie noteikumi “Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā” 
izstrādāti, lai nodrošinātu pašvaldības kompetencē ietilpstošās sociālās palīdzības 
funkcijas izpildei Ventspils novadā nepieciešamo ārējo normatīvo aktu izdošanu, kuros 
ietvertais tiesiskais regulējums atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma normu prasībām.

Īss projekta satura 
izklāsts

Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi “Par papildu 
sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā” nosaka papildu sociālās palīdzības 
pabalstu veidus, mājsaimniecības (personas), kurām ir tiesības tos saņemt, un vienotu 
kārtību, kādā veicama to aprēķināšana un izmaksāšana, kā arī paredz lēmumu par šo 
pabalstu piešķiršanu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību Ventspils novadā. 

Plānotā projekta 
ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu piemērošanai nepieciešamo Ventspils novada pašvaldības finanšu 
līdzekļu apmērs noteikts, izvērtējot paredzamos izdevumus un plānojot Ventspils 
novada Sociālā dienesta 2022. gada budžetu.

Uzņēmējdarbības vide 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās 
procedūras un 
konsultācijas ar 
privātpersonām

Saistošie noteikumi nemaina procesuālo kārtību, kādā pēc būtības izlemjams 
jautājums par papildu sociālo pabalstu piešķiršanu, piemērojot sociālo palīdzību 
regulējošos ārējos normatīvos aktus, un pakļaujams pārbaudei to tiesiskums 
administratīvā procesā. Ventspils novada Sociālais dienesta izstrādātā saistošo 
noteikumu projekta sagatavošanas laikā iesniegtie priekšlikumi, ierosinājumi un 
izteiktie iebildumi ir guvuši izvērtējumu Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, 
kultūras un sporta komitejā, izskatot 2022. gada 20. janvāra sēdes darba kārtībā 
iekļauto jautājumu un sniedzot atzinumu.

Domes priekšsēdētājs  A. Mucenieks 
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Daudziem patika  
pērļu izstrādājumi 

Visu februāri Užavas tautas namā bija apskatāma Ventspils 
pilsētas invalīdu biedrības “Pērļu pasaule” darbu izstāde. Tur 
varēja redzēt pērļu gleznas, dažādas dārgumu lādītes, matu 
sprādzes, brošiņas un kaklarotas. Ļoti daudzi izteica atzinības 
vārdus par gaumīgajiem, precīzajiem darbiņiem. 

Pārgājiens, kurš bija paredzēts 19. februārī, bija jāatceļ, jo laika ap
stākļi diemžēl mūs atkal “palutināja” ar slapju sniegu, lietu un brāzmainu 
vēju, bet – pasākums nav atcelts, bet gan pārcelts.  

Tāpat uz nenoteiktu laiku pārceļam arī Pasaku rītu mazajiem užav
niekiem, jo slimo ne tikai bērni, bet arī viņu auklītes un audzinātājas. 
Bet tās ir pārejošas grūtības, un mēs tiksimies jau tuvākajā nākotnē. Uz 
saredzēšanos turpmākajos pasākumos!

Gita Vilgute

UŽAVA

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Ar rūpi par katru – kā jaundzimušo, tā senioru
Protams, neesmu “robotiņš”, 

kuru pēc pieciem vakarā pārslēdz 
uz citu frekvenci – dažkārt par dar
bu domāju arī pims un pēc darba
laika, ir zvani naktīs, kad ir vajadzī
ga tūlītēja palīdzība, bet es tomēr 
cenšos un protu nodalīt profesionā
lo un mājas dzīvi, atrodot lietas, vie
tas, darbus un cilvēkus, kuros sme
ļos spēku un kas manī rada prieku.”

Izveido trīs jaunas 
nodaļas 

Uzsākot darbu Ventspils no
vada Sociālajā dienestā, Anda jau 
zināja, kuri pirmie uzdevumi būtu 
jāizdara pēc iespējas īsākā laikā. 
“Pirmais no uzdevumiem ir mūsu 
darbinieku specializācija. Tas 
būtu dienesta sadalījums pa no
daļām, jo iepriekš visas darbinie
ces bija kā universālie kareivji, kas 
savā pagastā darīja visu, bet šādā 
gadījumā mēs izšķīstam sīkumos 
un strādājam saraustīti. Latvijā tā 
ir populāri izplatīta un profesio
nāli nepieciešama tendence, ka 
sociālie darbinieki specializējas 
kādā no jomām un strādā ar kon
krētām klientu grupām. Iecerētā 
pārstrukturizācija notiks visu šo 
gadu, jo novada teritorija ir liela, 
jautājumu daudz un jābūt labam 
loģistikas speciālistam, psiholo
gam, menedžerim, lai sasniegtu 
izvirzīto mērķi. 

Tātad mums ir nodaļa ģime
nēm ar bērniem, kurā pagaidām 
ir divi darbinieki, bet gaidām 
atpakaļ no bērna kopšanas atva
ļinājuma trešo kolēģi. Otra ir so
ciālo pakalpojumu nodaļa. Šobrīd 
sociālo pakalpojumu organizēša
na, administrēšana un sniegšana 
aizņem lielu sociālo darbinieku 
ikdienā veicamo pienākumu daļu. 
Pakalpojumi ir visas tās papildu 
lietas, ko organizējam, lai cilvē
kam piešķirtu nevis palīdzību 
naudas izteiksmē, bet kādu iespē
ju. Tai jābūt iedzīvotājiem pieeja
mākai un saprotamākai, piemē
ram, iekārtoties sociālās aprūpes 
centrā, saņemt psihologa atbalstu 
vai atlabt rehabilitācijas procesā, 
ja piedzīvota trauma, slimība, var
darbība vai emocionāla spriedze. 
Te ietilpst arī aprūpe mājās, aprū
pe institūcijās un asistentu pakal
pojumu administrēšana. Savukārt 
trešā nodaļa ir domāta sociālās 
palīdzības sniegšanai un darbam 
ar pieaugušām personām lai, iz
vērtējot cilvēka materiālo stāvok
li, saprastu, vai viņam pienākas 
kāds pabalsts. Šobrīd palīdzības 
nodaļā meitenēm ir milzīgs darba 
apjoms, jo pagājušajā gadā stājās 
spēkā jauni normatīvi saistībā ar 
mājokļa pabalstu, bet šogad ir no
teikti jauni koeficienti, līdz ar to 
ir izveidojies plašāks mājokļa pa
balsta saņēmēju loks. Ir vajadzīgs 
skrupulozs darbs, lai izrēķinātu, 
cik daudz līdzekļu cilvēkam katru 

mēnesi pienākas.”

Ģimenēm ar bēr-
niem nepieciešams  
asistenta atbalsts 

Otrs Andas izvirzītais mērķis 
ir jaunu pakalpojumu piedāvājums 
iedzīvotājiem. Te jāpiemin Ugā
lē izveidotie grupu dzīvokļi, kuri 
paredzēti astoņām personām ar 
garīgās attīstības traucējumiem, jo 
pašvaldība ir iesaistījusies projektā 
“Kurzeme visiem” un deinstitu
cionalizācijas procesā. Labklājības 
ministrijā ir iesniegts iesniegums 
pakalpojuma reģistrācijai, ir plā
nots, ka martā dzīvokļos jau va
rēs iekārtoties pirmie iemītnieki, 
turklāt viņiem būs nodrošinātas 
dažādas konsultācijas, piemēram, 
sociālā darbinieka, psihologa un 
fizioterapeita, kādam varbūt būs 
nepieciešama logopēda palīdzība 
vai smilšu, mākslas un mūzikas 
terapija. Tāpat tiks nodrošinātas 
atbalsta, izglītojošas un interak
tīvas grupu nodarbības. “Mūsu 
amatu sarakstā tagad ir divas 
jaunas vienības – sociālais reha
bilitētājs un sociālais aprūpētājs. 
Vēlamies piedāvāt iedzīvotājiem 
arī jauno ģimenes asistenta pa
kalpojumu ģimenēm ar bērniem. 
Tas ļoti palīdzētu mūsu sociālajām 
darbiniecēm ikdienas saskarsmē ar 
ģimenēm. Esam uzsākuši ģimenes 
asistentu apmācības, un sociālie 
darbinieki veic darbu ar ģimenēm, 
kurām ļoti, ļoti būtu nepieciešams 
šāds atbalsts. Proti – izglītojošas 
sarunas un praktiskās nodarbības 
par bērna aprūpi, mājsaimniecī
bas organizēšanu, ģimenes locekļu 
pamatvajadzību nodrošināšanu un 
sociālo prasmju un iemaņu attīstī
šanu patstāvīgas dzīves veicināša
nai. Ģimenes asistents nebūs māj
skolotājs, kalpone vai pavārs, bet 
viņš palīdzēs saprast, kā tikt galā 
ar pamatvajadzību nodrošināšanu. 
Aktualizēsim arī izglītojošās atbal
sta grupas vecākiem, raugoties no 
tā, cik vecs ir viņu bērniņš. 

Uzsākot darbu Ventspils no
vada Sociālajā dienestā, sapratu, 
ka mums ir aktīvi darbinieki, kuri 
visu laiku papildina savas zināša
nas, tāpēc varēsim ģimenēm pie
dāvāt vairāk un dažādākas izglī
tojošas un praktiskas nodarbības. 
Šogad Labklājības ministrija ir 
noteikusi finansiālu atbalstu so
ciālajiem darbiniekiem mērķdo
tāciju piemaksas veidā pie darba 
algas. Lai saņemtu papildu pie
maksu, ir izvirzīti stingri kritēriji, 
bet mūsu novadā būs darbinieki, 
kuri saņems šīs piemaksas.”

Palielinās  
piedzimšanas 
pabalstu

Lai gan Ventspils novada ro
bežas, īstenojot pēdējo adminis
tratīvi teritoriālo reformu, nemai
nījās, pašvaldībai bija jāpieņem 

virkne jaunu saistošo noteikumu. 
Tie stāsies spēkā pēc publicēšanas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēst
nesis”. Vieni ir par pamata sociālās 
palīdzības pabalstiem, tajos ir at
runāta izmaksas kārtība saistībā 
ar garantēto iztikas minimumu un 
mājokļa pabalstu, ko var saņemt 
trūcīgie un maznodrošinātie ie
dzīvotāji. Otri saistošie noteikumi 
noteiks, kā varēs saņemt papildu 
sociālos pabalstus, arī tie paredzē
ti trūcīgajām un maznodrošinā
tajām personām/ģimenēm. Paš
valdība palielināja summu krīzes 
situācijā, tādēļ ikviena lielā nelai
mē nonākusi ģimene vai arī viens 
cilvēks varēs saņemt līdz 500 eiro 
lielu vienreizēju atbalstu. Lai tas 
notiktu, būs jāiesniedz atbilstīgi 
dokumenti, sociālais darbinieks 
izvērtēs situāciju un noteiks, kāda 
summa nepieciešama. Ne vienmēr 
tie būs 500 eiro, kādā situācijā var
būt pietiks ar 200 eiro. Saistošajos 
noteikumos par papildu sociālās 
palīdzības pabalstiem ir norādīts, 
kam pašvaldība piešķir brīvpus
dienas, pabalstu mācību piederu
mu iegādei, kā arī pabalstus medi
cīnisko izdevumu apmaksai – šis 
pabalsts palielināts līdz 50 eiro 
gadā.

Nākamie saistošie noteikumi 
nosaka pašvaldības brīvprātīgo 
iniciatīvu palīdzēt saviem iedzī
votājiem, un arī šajā gadījumā, 
tāpat kā līdz šim, varēs saņemt 
pabalstu mācību piederumu iegā
dei – kā daudzbērnu ģimenes, tā 
pirmklasnieku vecāki. Nemainīgs 
paliek arī apbedīšanas pabalsts, 
Sociālais dienests aizgājēja tu
viniekiem izmaksās starpību no 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras aprēķinātās summas 
(tās ir divas pamatpensijas bez 
piemaksām) līdz minimālajai al
gai. Dienests uzņemas rūpes par 
tādu aizgājēju apbedīšanu, kuriem 
nav piederīgo. Novembrī pabalstu 
aizvien saņems politiski represē
tās personas. Lielākās izmaiņas 
skar pabalstu, piedzimstot bērni
ņam. Turpmāk ģimenēm, kurās 
vecāki 12 mēnešus pirms bērniņa 
piedzimšanas deklarēti Ventspils 
novadā, par pirmo un otro bēr
niņu izmaksās 300 eiro, par trešo 
– 350, ceturto – 400, piekto un 
katru nākamo – 500 eiro. 

Biežāk der atcerēties 
par vecākiem 

“Mans nākamais uzdevums ir 
sakārtot normatīvos aktus sociālo 
pakalpojumu sadaļai – to organi
zēšanu un administrēšanu, pakal
pojumu pišķiršanas un samaksas 
kārtību. Nevaru solīt, ka pārstrā
dāsim visu saistošos noteikumus 
uzreiz, bet, tikko mums būs kāds 
gadījums, kuru risinot nespēsim 
atrast tiesisko regulējumu jeb pa
matojumu, tā ķersimies pie saisto
šajiem noteikumiem, lai viss tiktu 

smalki atrunāts. Man ļoti patiktu, 
ja visam būtu skaidra kārtība, sa
protama gan vadībai, darbinie
kiem, gan iedzīvotājiem. Viena 
lieta ir emocijas un paziņu loks, 
kam gribas palīdzēt, bet katram 
stāstam ir jānovelk robeža, nosa
kot precīzus un saprotamus kritē
rijus. Esmu saņēmusi iedzīvotāju 
zvanus, kas bijuši tādi uztaustoši 
– varbūt šī vadītāja dos kaut ko 
vairāk un viņai būs mīkstāka sirds, 
bet, kā jau teicu, emocijas šādos 
gadījumos jāliek malā un jāskatās, 
kā var palīdzēt atļautā ietvaros. 
Nevienam nav noslēpums, ka daļa 
no trūcīgo un maznodrošināto 
personu klientu loka praktiski 
nemainās. Viņi labi prot samene
džēt savu dzīvi, sadarbojoties ar 
Sociālo dienestu, bet gribētos, lai 
viņi atbildīgāk līdzdarbotos savas 
dzīves situācijas uzlabošanā un 
paši meklētu risinājumus, nevis 
gaidītu tos no pašvaldības. 

Sarunās ar senioriem jaušama 
sāpe par Latvijas politisko situāci
ju, par nepietiekamiem līdzekļiem 
un dzīves dārdzību. Tiek vaicāts 
par ārstiem, zālēm un taujāts, vai 
senioriem tomēr nepienākas kāds 
atbalsts par lielu darba stāžu, pie

dalīšanos barikādēs, ilgi nodzīvotu 
mūžu. Te uzreiz jāpiebilst, ka paš
valdība no noteikta vecuma atceras 
un sveic seniorus dzimšanas dienās. 
80 un 85 gados tie ir 30 eiro, 90. un 
katrā nākamajā dzimšanas dienā 
līdz 100 gadiem izmaksājam 50 
eiro, bet gadsimta jubilejā un katrā 
nākamajā dzimšanas dienā – 100 
eiro. Kā jau minēju, atceramies po
litiski represētās personas. Notei
kumu ietvaros senioriem ir atbalsts 
par mājokli un medikamentiem. 
Vientuļajiem pensionāriem, kuriem 
ir tāda nepieciešamība, pašvaldība 
nodrošina ilgstošo sociālo aprūpi 
vai aprūpi mājās. Es noteikti aicinu 
būt līdzatbildīgām senioru ģime
nēm. Vecam cilvēkam ir grūti lūgt 
palīdzību saviem tuviniekiem, tā
pēc bērniem pašiem vajadzētu pa
interesēties, vai mammai un tētim 
visa ir gana – varbūt vajag aizvest 
pie ārsta, ienest malciņu, nopirkt 
zālītes vai vienkārši aprunāties. Sa
vukārt, ja runājam par ģimenēm 
ar bērniem, manu, ka tās ir ietek
mējusi pandēmija, tāpēc jaušama 
emocionālā spriedze un nogurums 
no visiem ierobežojumiem un māj
sēdēm.”                                                

Marlena Zvaigzne

SOCIĀLAIS BUDŽETS  
IR PALIELINĀTS PAR 40%

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
GUNTIS MAČTAMS:

– Sastādot šāgada sociālo budžetu, domājām par to, lai 
nepietrūktu līdzekļu un mēs varētu palīdzēt tiem, kam tas 
patiešām ir nepieciešams. Sociālā dienesta budžeta izpilde 
2021. gadā ir 815 736 eiro, bet 2022. gada budžetā ieplānots 
1 143 591 eiro, kas ir par aptuveni 40% vairāk nekā pērn. 
Pabalstos pagājušajā gadā izmaksājām 270 685 eiro, šogad 
plānots izmaksāt 375 523 eiro. Liels atspaids tiek sniegts 
ģimenēm ar bērniem. Piemēram, pirmsskolas izglītības iestādēs 
un skolās līdz 7. klasei ēdināšana ir bez maksas, 8.–12. klašu 
skolēniem par pusdienām noteikta simboliska maksa – 0,40 eiro. 
Kopumā tas pašvaldībai izmaksā aptuveni 460 000 eiro gadā. 
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PILTENE

17. februārī Vides izglī
tības fonds aicināja Latvijas 
izglītības iestādes, uzņēmu-
mus, pašvaldības, ģimenes 
un ikvienu vides draugu 
piedalīties ikgadējā akcijā 
“Silto džemperu diena”. Pil-
tenes pamatskola šajā akcijā 
piedalās jau vairākus gadus.

Akcijas mērķis ir izglītot sa
biedrību par klimata pārmaiņām 
un veicināt videi un klimatam drau
dzīgākus paradumus. Silto džem

peru dienā tradicionāli telpās tiek 
nedaudz samazināta temperatūra 
un visi tiek aicināti uzvilkt siltāku 
džemperi, šādā simboliskā veidā 
apliecinot atbalstu iniciatīvai. 

Skolēni un skolotāji šajā die
nā skolā ierodas siltos džempe
ros, klases stundās tiek diskutēts 
par klimata pārmaiņām un dabas 
saudzēšanu, tā simboliskā veidā 
apliecinot atbalstu šai iniciatīvai.

Ekopadomes pārstāve
 Alise Asare 

Kā katru gadu arī 
šoreiz mūsu skolā tika 
svinēta Valentīndiena. 
Skolēnu domes pārstāvji 
tai sāka gatavoties laikus, 
lai pasākums šajos 
ierobežotajos apstākļos 
varētu notikt. Kaut vai bez 
ierastās “Popielas”, skolā 
varēja sajust interesi par 
svētkiem.

Valentīndienā skolēniem bija 
jāpiedalās dažādās aktivitātēs: 
komplimentu pudeles griešanā, 
kur mēs katrs izsakām kompli
mentus cits citam, mīļvārdiņu 
izdomāšanā, sirsniņu puzles sa

likšanā un Amora pastā, ar kura 
palīdzību kādam varēja atzīties 
mīlestībā, nosūtīt komplimentu 
vai kādu mīļu vārdu. Taču visla
bākās atsauksmes no skolēniem 
saņēmām par balvas meklēšanu, 
izmantojot skolā izvietotās sarka
nās bultas sirds formā.

Katrai klasei tika dots uzde
vums izdekorēt sava kabineta dur
vis Valentīndienas noskaņās. Šajā 
dienā gan skolēni, gan skolotāji bija 
padomājuši arī par kādu interesan
tu aksesuāru, atbilstošu Valentīn
dienai, vai apģērbu sarkanā krāsā. 

Skolēnu domes pārstāve 
Anna Krūmiņa

Jaunākie mācību iestādes apmeklētāji ar skolotāju 
Dairu Gabaueri svētku noskaņā.    ANNAS KRŪMIŅAS FOTO

Skolēniem patika meklēt balvu

Silto džemperu diena 
Piltenes pamatskolā

Telpās, mazliet samazinot temperatūru, var uzvilkt 
džemperus un justies omulīgi.   ALISES ASARES FOTO

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
12. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 
43.02.1. “Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu 
piegādes posmos”, 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs” 
un 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2022. gada 11. marta līdz 2022. gada 11. aprīlim.
Sludinājuma kopsumma: 141 694,71 eiro.
Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves 

pagasti un Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš: 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Mērķis: Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.

Rīcība EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un 
sezonalitātes mazināšana

Atbalsta apmērs 71 694,71 eiro
Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.605 
6.punktā minētā 
darbība 

1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras 
produktu piegādes ķēdes posmos. 
2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos 
uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā 
ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un 
zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas 
inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un 
uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras 
transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti 
saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes 
mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes 
ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. 
Papildu atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam

50 000 eiro.
Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir pievienots būvprojekts 
vai paskaidrojuma raksts par 1. kategorijas būvniecību.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50% – pamata; 30% – lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai, 70% – 
inovatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam.

Papildu nosacījumi Projektos var iegādāt pamatlīdzekļus un būvniecības jomā attiecināt tikai būvniecību ar 
būves novietošanu, t.i., pirmās kategorijas būvniecības projektus.

Rīcība EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu 
piedāvājuma paplašināšana.

Atbalsta apmērs 70 000 eiro.
Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.605 
6.punktā minētā 
darbība

Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un 
vides resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas un 
tūrisma nozares attīstībā. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, 
kas vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu. Piemēram: atbalstu var saņemt 
ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai dabā, 
steķu atjaunošana tūristu un makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietas upēs, 
jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādēm. Pašvaldības publiskās infrastruktūras 
pilnveidošana, t.sk. ielu un ceļu, veloceliņu, stāvlaukumu būvniecība vai pārbūve, lai 
piekļūtu piekrastes objektiem vai ar zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā 
arī lai mazinātu antropogēno slodzi1 uz dabas vērtībām.
Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunīgās enerģijas 
izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam

50 000 eiro.
Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir pievienots būvprojekts 
vai paskaidrojuma raksts par 1. kategorijas būvniecību.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50%, 30% – lielam uzņēmumam, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% – 
sabiedriskā labuma projektiem.

Papildu nosacījumi Projektos var iegādāt pamatlīdzekļus un būvniecības jomā attiecināt tikai būvniecību ar 
būves novietošanu, t.i., pirmās kategorijas būvniecības projektus.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā stāva telpās).

Elektroniski SVVA stratēģija un projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.
lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktperosnas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
2. Konsultante Evita Roģe – tel.25709377, evita.roge@gmail.com. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums

1 Antropogēnā slodze – tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbība uz dabu kopumā vai uz tās 
atsevišķiem komponentiem un elementiem (ainavām, dabas resursiem u. tml.). Pārmērīga antropogēnā slodze var 
novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas.



  | 17
2022. gada 8. marts

UGĀLE

Ugālē Zenta Ķeizare 
dzīvo kopš 1990. gada, tāpēc 
uzdrošinās sevi saukt par 
vietējo. Viņa ir beigusi 
Kalnciema vidusskolu un 
strādājusi Babītes vidusskolā, 
bet nu jau 30 gadus ir 
skolotāja Ugāles vidusskolā. 

Kad Zenta pati mācījās vidus
skolā, mācību pārzine, dodoties 
uz semināriem, uzticēja jaunietei 
vadīt matemātikas stundas jaunā
kajās un vidējās klasēs. “Tas man 
iepatikās, un es nolēmu, ka būšu 
skolotāja. Man gan ieteica studēt 
latviešu valodu un literatūru, bet 
es teicu nē, nē, jo man patīk mazie 
bērni. Starp citu, jau sākumskolā 
mana kaimiņiene skolotāja uzti
cēja labot burtnīcas, arī tas man 
patika. Esmu cilvēks, kurš visu sa
liek pa plauktiņiem un nosaka vir
zienu, kurp doties. Pēc dabas esmu 
organizatore, reizēm arī pakoman
dēju, laikam tāpēc man klasē ir dis
ciplīna, tomēr barga neesmu. Kad 
eju mājās, bērni ķeras man apkārt 
un sauc: “Skolotāj, skolotāj!” Šone
dēļ atradu uz galda noliktu zīmīti: 
“Skolotāj, cik jūs esat mīļa un laba! 
Kā mēs gribētu, lai jūs mūs mācītu 
visu laiku.” 

Strādājot Babītes vidusskolā, 
Zenta piedalījās ministrijas orga
nizētajā eksperimentā, tādēļ bieži 
vadīja atklātās stundas, kurās pie
dalījās kolēģi no visas Padomju Sa
vienības – tas nostiprināja jaunās 
pedagoģes drosmi. Pārceļoties uz 
Ugāli, Zenta sākumā bija sarīko
jumu deju skolotāja, paralēli dar
bojoties savā lauku saimniecībā, 
kurā bija gotiņas, cūkas, arī aitas. 
“Nenožēloju, ka atnācām uz lau
kiem, jo mani dēli Armands un 
Guntars iemācījās visus darbus. 
Pēc tam brāļiem pievienojās mā
siņa Liene. Starp citu, pirmie divi 
gadi Kurzemē man nebija viegli, 
jutu, ka mani nepieņem, tomēr ar 
savu darbu un attieksmi pierādīju, 
ka esmu citādāks cilvēks, nekā par 
mani domāja.”

Zentas audzēkņiem, kuri ap
guva sarīkojumu dejas, bija labi pa
nākumi konkursos. Te liela nozīme 
bija ne tikai darbam, bet arī bēr
nu talantam. Pēdējos divus gadus 
skolotāja vairs skolēniem nemā
ca dejot, šajā mācību gadā viņa ir 
3.a klases audzinātāja un skolo 16 
audzēkņus. “Es teikšu, ka bērni ir 
pretimnākoši un atvērti. Viņi vēlas 
būt samīļoti. Es reizēm parājos, bet 
bērni apgriežas un to tūdaļ aiz
mirst. Saku saviem audzēkņiem, 
ka mīlu viņus, turklāt arī tajos brī
žos, kad pasaku skarbāku vārdu. 
Mani audzēkņi jau zina, ka augstu 
vērtēju godīgumu un kārtīgi pa
darītu darbu. Prieks, ka vienmēr 
izdevies labi sadarboties ar vecā
kiem, esam meklējuši un atraduši 
kopsaucēju. Par skolotāju strādāju 

Ir jauni plāni un jaunas cerības! Lai arī 
cik noslēpumains un nomākti kluss šķistu 
šis laiks, Ugāles aktīvie ļaudis tomēr rosās 
un realizē savus plānus. Jau pāris gadus 
biedrība “Ugāles attīstība” ir uzņēmusi 
jaunus apgriezienus un tai ir nozīmīga loma 
Ugāles pagasta dzīvē.

Kopīgi tiek rasti risinājumi gan kultūras jomā, 
gan tehniskos jautājumos, gan projektu virzībā, gan 
sabiedrības ikdienas problēmu risināšanā, gan arī sa
vas vides vietrades pilnveidošanā. Arī tu vari mums 
pievienoties un sajusties dzīvs, sajusties uzklausīts, 
sajusties savas vietas un sava pagasta saimnieks. Ne
gaidi uz citiem! Esi pats savas vietas un vides veido
tājs un iesaisties aktivitātēs. Mēs kopā esam spēks!

Viens no ugālnieku (kā vietējie saka – “takugāl
nieki”) jau pāris gadus lolotajiem sapņiem – dabas 
taka “Ugāles gravas” – ir uz būtisku labiekārtošanas 
darbu sliekšņa. Aktīvā dabas takas izveidotāju ko
manda ar nosaukumu “TakUgāle” intensīvi plāno 
nepieciešamos darbus, objektu vietas dabā, objektus, 
materiālus un tāmes, lai varētu pilnvērtīgi realizēt 
projektu. Ar vēlīgu Ventspils novada pašvaldības gā
dību un Attīstības nodaļas nozīmīgu iesaisti, startējot 
“LEADER” programmas projektā, tiks labiekārtota 
pastaigu dabas taka aptuveni 6 km garumā, izvieto
jot norādes, informatīvos stendus, soliņus, tiltiņus 
un trepes. Paši saviem spēkiem ugālnieki plāno un 
maketē informāciju, ko izvietos uz stendiem, kā arī 
piedalās dažādu formalitāšu saskaņošanā ar privāt
personām, AS “Latvijas Valsts meži”, VAS “Latvijas 
dzelzceļš” u.c. instancēm. Lai arī ziemas vētru pos
tījumi liek pārsteigumā saķert galvu – cik gan taka 
ļoti izmainījusies un pilna ar jaunām un neplānotām 
šķēršļu joslām –, mūsējie nepadodas, un vai ik dienu 
kāds no takugālniekiem dodas ekspedīcijā, lai pielik
tu savu roku dabas takas apčubināšanai.

Šī projekta ietvaros paredzēts veidot informa
tīvos stendus vēl arī citās vietās Ugālē. Arī Tirgus 
laukums būs tā vieta, kur tiks izvietots informatīvais 
stends par vietējiem mājražotājiem. Tāpēc lūdzam 
ikvienu ugālnieku, kurš vēlas reklamēt savus mājra
žojumus, pastāstīt mums par savu produktu (piena 
produktiem, gaļu, mājdzīvniekiem, dārzeņiem, aug
ļiem, sulām, rotām, segām, zeķēm, gleznām u. c.) un 
atsūtīt savus kontaktus, lai varam ar jums sazināties. 

Biedrība “Ugāles attīstība”,
epasts – ugalesattistiba@inbox.lv, 

tālr. 26133880, 
Messenger – Facebook kontā “Ugāles attīstība”.  

Ieceļo Ugālē arī tu un iepēdo mūsu taku!
Biedrības “Ugāles attīstība” valdes locekle 

Liene Rodionova

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī 
pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, teh
nikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Kopš 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var 
samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta
Ance 27.04. Plkst. 11   Ance, mehāniskās darbnīcas
Jūrkalne 27.06. Plkst. 11   Jūrkalnes pag. pārv., “Krasti”
Piltene 25.04. Plkst. 11 15.06. Plkst. 11 Ūdrande, mehāniskās darbnīcas

2.05. Plkst. 11   Lielā iela 2a, mehāniskās darbnīcas
Pope 16.03. Plkst. 11   Jaunpopes darbnīcas, “Smēdes” 
Puze 14.03. Plkst. 11 13.06. Plkst. 11 Blāzma, mehāniskās darbnīcas

13.06. Plkst. 13   Amele, “Ieriņi”
Tārgale 10.05. Plkst. 11 14.07. Plkst. 11 Tārgales pag. pārv., “Dzintarkalni”
Ugāle 16.06. Plkst. 11   Ugāle, mehāniskās darbnīcas 
Užava 9.05. Plkst. 11 18.07. Plkst. 11 Užavas pag. pārv., “Avoti”
Usma 20.07. Plkst. 11   Usmas pag. pārv., “Auseklīši”
Vārve 13.07. Plkst. 11   Zūras, pie angāra

11.05. Plkst. 11   Ventavas pag. pārv., Skolas iela 1
Ziras 20.06. Plkst. 11   Ziru pag. pārv., “Saulgrieži”
Zlēkas 5.05. Plkst. 11 21.07. Plkst. 11 Zlēku pag. pārv., “Pūcītes”

Traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates

INFORMĀCIJA

Augsti vērtē godīgumu 
un labi paveiktu darbu

“Man mājās ir kladīte, 
kurā ierakstu iepatikušos 
dzejoļus. Tos pēc tam 
izmantoju, sveicot 
draugus un tuviniekus 
dažādos svētkos,” saka 
Zenta.  

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

45 gadus, tāpēc varu teikt, ka tagad 
skolēniem ir lielāka visatļautība, lai 
gan sākumskolā tā nav tik izteikta, 
un mēs varam par visu vienoties. 
Protams, tagad visi ir aizrāvušies 
ar telefoniem, bet, gudri rīkojoties, 
to izmantošanu var regulēt. Attāli
nāto mācību laikā jauno tehnolo
ģiju pārzināšana nāca par labu. Es 
sākumā daudz ko nemācēju, tāpēc 
konsultējos ar atsaucīgo kolēģi 
Daci, un tad jau viss izdevās.”           

Ugālē Zentu pazīst arī kā lī
nijdeju grupas “Margrietiņas” 
vadītāju. “Dejojam jau 20 gadus, 
un mūsu sastāvs tikpat kā nemai
nās. Esam septiņas sievas. Man ir 
prieks par viņām, jo tie ir cilvēki, 
kam patīk kustēties. Bija laiks, kad 
Puzē un Ugālē mācīju pieauguša
jiem sarīkojumu dejas. Līnijdeju 
grupas man ir bijušas arī Puzē 
un Popē, bet pirms diviem ga
diem mani uzaicināja uz Ventspi
li – mācīt līnijdejas deju ansamblī 
“Liedags”. Ai, kā tur acis zib, mani 
priecē ventspilnieku attieksme! Ar 
“Margrietiņām” gatavojamies jubi
lejai. Gribētos jūnija sākumā sniegt 
koncertu un sarīkot sadancošanos 
ar mūsu draugiem.”

Ugālniece ir ļoti enerģiska, 
viņa sevi bagātina, lasot grāmatas, 
un ik rītu, dzerot kafiju, iededzot 
svecīti un piedomājot, lai viss veik
tos labi. Izskan klusa pateicība Die
vam par paveikto iepriekšējā dienā 
un lūgums, lai viss sekmīgi notiek 
arī šodien. “Kad esmu tā noskaņo
jusies, jūtu, ka pieplūst enerģija. 
Prieku dod arī mana ģimene, kurā 
ir deviņi mazbērni. Ja viņu atzīmes 
ir labas, maijā visiem izsniedzu 
prēmijas – katrs aploksnītē saņem 
20 eiro, bet bērndārznieki desmit 
eiro. Arī 1. septembrī katram maz
bērnam iedodu naudiņu, lai var 
skaisti nosvinēt šos svētkus.”                     

Marlena Zvaigzne

Nekas jau nebeidzas

Liene, pārskatot plānus, kas palīdzēs 
veikt nepieciešamos darbus.  

LIENES RODIONOVAS ARHĪVA FOTO
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Tārgales pamatskolas 8. 
un 9. klases jaunieši no 2020. 
gada oktobra līdz 2022. gada 
janvārim piedalījās projektā 
“Klases stunda. Skolas 
līnija. Ezis Tārgalē”. Kopā 
ar “Piedzīvojuma 
gara” treneriem un 
instruktoriem viņi mācījās 
un apguva praksē, kā, kopā 
sadarbojoties, pieņemt 
citam citu, kā labāk izprast 
ikdienas situācijas un kā 
uz tām reaģēt, jaunieši 
paši izveidoja motivējošu 
un patīkamu vidi visiem 
klasesbiedriem.

“Eža” projekta dalībnieku gal
venais mērķis bija izveidot pašu 
iniciētu pasākumu jeb kopdar
bu.  Projekta gaitā jaunieši apguva 
prasmes un zināšanas, kā kopēju 
ideju pārvērst īstā notikumā. Klases 
stundā  veltījām laiku tam, lai jau
nieši iepazītu sevi un labāk izprastu 
apkārtējos un sabiedrību kopumā. 
Jaunieši tika atbalstīti ar dažādām 
metodēm, kā, piemēram, pašatklā
jumiem caur spēlēm, improvizā
cijas teātra tehnikām, refleksiju un 
uzticības veidošanas uzdevumiem.

Skolas līnijas  ietvaros jaunie
šiem tika dots izaicinājums uz
ņemties iniciatīvu, radīt kaut ko 
nebijušu, kā arī spodrināt uzstā
šanās prasmes ikvienam pieņema
mā manierē. Nodarbību vadītāji 
jauniešus atbalstīja ar praktiskiem 
padomiem, kādus pasākumus vis
pār var veidot, kā notiek pasāku
mu radīšana no A līdz Z un kas ir 
jāņem vērā, lai tie radītu patīkamu 
pieredzi visiem iesaistītajiem.

Ezi metaforiski var pielīdzināt 
pašiem jauniešiem (spurainiem 
un nedaudz asiem). Visa projekta 
garumā ar jauniešiem tika pārru
nāts un nodarbību ietvaros atgā
dināts par sadarbības mehānis
miem, kā tie tiek pielietoti, kurā 
brīdī sadarbība un komunikācija 
pārtop par aizsardzību un bailēm 
un kā ar šīm sajūtām tikt galā.

Vīrusa pandēmijas dēļ lie
lākā daļa nodarbību, kuras bija 
paredzētas klātienē, tika trans
formētas par online nodarbībām. 
Lielā neskaidrība, kā arī kopējā 
situācija valstī, epidemioloģiskie 
noteikumi vairākkārt lika mainīt 
nodarbību plānus, taču domājam, 
ka mums veiksmīgi izdevās pielā

Tārgales pamatskolā 
zvana vietā uz stundu 
aicina mūzikas skaņas, 
dažādas melodijas skan arī 
starpbrīžos, un jaunāko 
klašu skolēni šajos brīžos 
labprāt dejo.

Mācību iestāde bija to sko
lu skaitā, kas iesniedza projektu 
Jaunatnes starptautisko prog
rammu aģentūras administrētajā 
konkursā “Atbalsts psihoemocio
nālās  veselības veicināšanas pa
sākumiem skolās Covid19 pan

dēmijas radīto seku mazināšanai”. 
Pateicoties Tārgales pamatskolas 
pašpārvaldes aktīvistu kvalitatīvi 
izstrādātajam plānam, tārgalnieki 
saņēma 999,74 eiro un izveidoja 
skolas radio. “Jaunieši jau pirms 
tam runāja, ka būtu interesanti, 
ja skolas zvana vietā skanētu mū
zika. Vasarā Annahites pamat
skolā notika nometne, kurā bija 
jāprezentē savs projekts, ko pēc 
tam iesniedzām konkursā. Kad 
saņēmām finansējumu, tad jau ti
kai atlika darboties,” stāsta skolas 

pašpārvaldes koordinatore Dace 
Ābele, piebilstot, ka projekta īste
nošanā iesaistījušies visi pašpār
valdes dalībnieki, bet visaktīvāk 
darbojas devītklasnieki Aksels 
Prols, Rūta Rigonda Sončika un 
Evija Bogdanova, kā arī 7. klases 
skolniece Keita Švarce. Aparatū
ra ir Aksela pārziņā, ar to darbo
ties iemācīja SIA “VentSystem.lv” 
darbinieki, savukārt Aksels par to 
stāsta 8. klases audzēknim Matī
sam Ozolam, jo pats skolā mācās 
pēdējo gadu un ir vajadzīga jaunā 

TĀRGALE Vecāko klašu audzēkņi 
pilnveidoja savas prasmes

Viena no saliedēšanās aktivitātēm.     GUNTA TROPA ARHĪVA FOTO

goties esošajai situācijai. Par laimi, 
skolas vadība un jaunieši bija pre
timnākoši, saprotoši un motivēti 
realizēt projektu, kas arī mums kā 

izpildītājiem deva iespēju apgūt 
jaunas metodes un tehnikas, kā 
sasniegt jauniešus. Lai arī sākot
nēji plānotais projekta formāts 

bija jāmaina, projekta īstenošanā 
iesaistījāmies ar pilnu atdevi.

Projekta vadītājs 
Guntis Trops

Tārgales pamatskolā 
ierīkots radio
maiņa. Puisis parāda aparatūru, 
piebilstot, ka tā neesot sarežģīta, 
un pievērš uzmanību mikrofo
nam, kurā dienas svarīgāko vēs
ti parasti ierunā vai nu Evija, vai 
Keita. Katru rītu izskan uzmun
drinošs sveiciens jeb moto, tiek 
sveikti vārda dienu gaviļnieki. Ja 
ir kāda svarīga vēsts, kas jāzina 
visiem skolēniem, arī tā izskan 
radio. Piemēram, vēl nesen at
skanēja atgādinājums apvākot 
grāmatas, savukārt sporta sko
lotājs informēja sportistus par 
veicamajām pārbaudēm. Aksels 
atklāj, ka, izvēloties mūziku, dod 
priekšroku populāriem latviešu 
skaņdarbiem, kas skan dažādās 
radiostacijās, bet katram skolas 
audzēknim ir iespēja nobalsot 
par sev tīkamāko dziesmu. Pagai
dām skandas ir izvietotas gaite
ņos, bet pašpārvaldes dalībnieki 
spriež, ka tām vajadzētu būt arī 
katrā klasē, lai visi dzirdētu sva
rīgos ziņojumus. 

Radio iekārtas atrodas telpā, 
kurā tiekas pašpārvaldes pārstāv
ji. Mazajā pašpārvaldē iesaistīju
šies 4.–6. klašu skolēni, lielajā – 
7.–9. klašu audzēkņi. “Mazajiem 
un lielajiem nodarbības notiek 
atsevišķi, bet palaikam visus salai
žam kopā. Jaunākajiem skolēniem 

ir ļoti daudz ideju, viņi ir rosīgi, 
savukārt lielajiem kovida laiks ir 
atņēmis degsmi un enerģiju. Viņi 
ir atsaucīgi tad, ja tiek uzdots kon
krēts uzdevums. Piemēram, mēs 
gatavojāmies sveikt pirmklasnie
kus simtajā dienā, kopš viņi ap
meklē skolu, bet epidemioloģisko 
apstākļu dēļ tas nenotika tad, kad 
bija iecerēts. Lūk, un šādās reizēs 
radio ir ļoti labs palīgs, lai sveiktu 
un uzmundrinātu. Starp citu, ba
rikāžu nedēļā skanēja patriotiskās 
dziesmas. Tiem, kas klausās, ir 
prieks, savukārt vecāko klašu sko
lēniem ir iespēja apgūt uzstāša
nās prasmes, un te jāsaka paldies 
mūsu skolotājai Evai Zeltzaķei, 
kura konsultē, kā runāt pie mikro
fona. Gribam runāšanai piesaistīt 
arī jaunākos skolēnus, bet viņiem 
ir bail, tādēļ ļoti noder skolotā
jas Evas padoms. Prieks, ka 1.–3. 
klašu audzēkņi, kad skan mūzika, 
dejo, tā viņi var izkustēties un at
pūsties, gatavojoties nākamajai 
stundai. Mums ir doma rīkot va
lodu nedēļu, un tad, visticamāk, 
katru dienu skanēs attiecīgas 
tautas mūzika. Lai uzzinātu, kas 
notiek īstā studijā, esam iecerējuši 
apmeklēt “Kurzemes radio””, at
klāj Dace Ābele.                     

Marlena Zvaigzne

Mārtiņš Šteinbergs, SIA “VentSystem.lv” pārstāvis Andris Sproģis un Aksels Prols. 
TĀRGALES PAMATSKOLAS ARHĪVA FOTO
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SPORTS

4. februārī Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā 
aizvadītas Kuldīgas 
NSS atklātās sacensības 
vieglatlētikā U14 un U16 
vecuma grupās.

U14 vecuma grupā Ventspils 
novada BJSS audzēknis Kristers 
Asaris (treneris R. Ziemelis) divas 
reizes kāpa uz goda pjedestāla, izcī
not 2. vietu 60 m sprintā (rez. 8,42 
sek.), un tāllēkšanā (rez. 4,20 m). 
Šajā vecuma grupā Ieva Miķelsone 
(treneris R. Ziemelis) 300 m ieguva 
3. vietu (rez. 49,88 sek.). 

U16 vecuma grupā Armands 
Lagzdiņš (treneris D. Lodiņš) 800 
m izcīnīja 2. vietu (rez. 2:20,51). 
Šajā vecuma grupā Aleksis Ūdris 
(treneris A. Čaklis) trīssoļlēkšanā 
ieguva 3. vietu (rez. 10,91 m).

Nedaudz līdz godalgotai vietai 
pietrūka Nilam Bibļivam U14 gru
pā – 4. vieta tāllēkšanā (rez. 3,97 m) 
un Ernestam Vēbergam U16 grupā 
– 4. vieta 200 m (rez. 26,89 sek.)

Starp desmit labākajiem viegl
atlētiem Kārlis Kalnmalis izcīnīja 
6. vietu lodes grūšanā U14 (rez. 
6,95 m), Armands Zāle – 5. vietu 
800 m U16 grupā (rez. 2:33,39), 
Nellija Rungevica – 5. vietu trīs
soļlēkšanā U16 grupā (rez. 9,09 m), 
Rēzija Anastasija Špude – 5. vietu 
tāllēkšanā U14 grupā (rez. 4,00 m), 
Lauris Bakanauskis – 6. vietu lodes 
grūšanā U16 grupā (rez. 10,2 m), 
Kaspars Babris – 7. vietu lodes grū
šanā U16 grupā (rez. 9,84 m), Keita 
Žerdeva – 7. vietu trīssoļlēkšanā 
U16 grupā (rez. 8,41 m), Daniela 
Kruga – 8. vietu trīssoļlēkšanā U16 
grupā (rez. 8,16 m), Mārcis Muiž
nieks – 7. vietu trīssoļlēkšanā U16 
grupā (rez. 9,77 m), Roberta Ro
zentāle – 9. vietu un Sabīne Ozo
liņa – 10. vietu 60 m sprintā U14 
grupā. Paldies Ventspils novada 
BJSS treneriem Reinim Ziemelim, 
Dainim Lodiņam, Aivaram Čak
lim, Agrim Paipalam, Kasparam 
Gulbim par audzēkņu sagatavoša
nu sacensībām.

Valmierā 5. februārī LVS/
Sportland kausa 3. posmā veiksmī
gi startējuši Ventspils novada BJSS 
U18 un pieaugušie. Izcīnītas divas 
zelta medaļas. 

Annai Gulbei (treneris K. Gul
bis) – 1. vieta lodes grūšanā pieau
gušajiem (rez. 14,23 m). Jauns per
sonīgais rekords un sezonas līderes 
gods šobrīd Latvijā. Akselam Pro
lam (treneris A. Paipals) – 1. vieta 
lodes grūšanā U18 (rez. 10,82 m). 
U18 grupā startēja Daniela Rjabova 
lodes grūšanā – 8. vieta (rez. 9,11 
m) un Devora Rjabova – 9. vieta 
(rez. 9,05 m).

Pieaugušo grupā Mārim Ans
bergam 800 m – 12. vieta (rez. 
2.09,75).

Paldies treneriem Kasparam 

Gulbim un Agrim Paipalam par 
audzēkņu sagatavošanu.

Valmierā norisinājās Latvijas 
čempionāts vieglatlētikā telpās 
pieaugušajiem. Sacensībās atļauts 
startēt sportistiem, kuri no 2022. 
gada 1. janvāra līdz 22. februārim 
izpildījuši LVS treneru komisijas 
apstiprinātos normatīvus. Šajās 
sacensībās Valsts čempiontitulu 
lodes grūšanas sacensībās izcīnīja 
Anna Gulbe, uzrādot jaunu per
sonīgo rekordu – 14,53 m! Apsvei
cam Annu ar lielisko rezultātu un 
uzvaru. Paldies trenerim Kasparam 
Gulbim par sagatavošanu un atbal
stu.

Kuldīgas vieglatlētikas manē
žā notika Latvijas U14 čempio
nāts telpās (2009.–2010. g. dz.). 
Atlases sacensības notika piecās 
zonās, lai kvalificētos un iekļūtu 
starp Latvijas labākajiem vieglatlē
tiem U14 vecuma grupā. Rietumu 
zonā atlase notika Kuldīgā, un 11 
Ventspils novada BJSS audzēkņiem 
izdevās kvalificēties Latvijas U14 
čempionātam telpās. Līdz goda 
pjedestālam 60 m sprintā pavisam 
nieka sekundes desmitdaļas pie
trūka Kristeram Asarim (treneris 
R. Ziemelis), starp 23 Latvijas labā
kajiem sprinteriem izcīnīta augstā 
4. vieta (rez. 8,48 sek.), tāllēkšanā 
Kristeram 5. vieta (rez. 4,18 m), 
iespējams, augstākam rezultātam 
patraucēja neveiksmīga sacensību 
programma, kur starti bija para
lēli. Jāpiemin, ka Kristers Kuldīgas 
NSS atklātajās sacensībās izcīnīja 
1. vietu tāllēkšanā un 2. vietu 60 m 
sprintā.

Latvijas U14 čempionātā telpās 
Ventspils novada BJSS audzēkņiem 
bija šādi rezultāti: Undai Bergai 18. 
vieta 60 m/b (rez. 11,74 sek.), Nilam 
Bibļivam 10. vieta lodes grūšanā 
(rez. 8,11 m) un 14. vieta augstlēk
šanā (rez. 1,20 m), Sabīnei Ozoliņai 
13. vieta augstlēkšanā (rez. 1,30 
m) un 17. vieta 300 m (rez. 50,52 
sek.), Robertai Rozentālei 19. vieta 
augstlēkšanā (rez. 1,20 m), Olafam 
Rungevicam 12. vieta 1000 m (rez. 
3:46,42), Danielam Zīderam 8. vie
ta augstlēkšanā (rez. 1,30 m), Gab
rielai Žerdevai 12. vieta tāllēkšanā 
(rez. 3,87 m). Startēja arī Rēzija 
Anastasija Špude. Paldies trene
riem Reinim Ziemelim un Aivaram 
Čaklim par audzēkņu sagatavošanu 
un atbalstu sacensībās. 

Liepājas Olimpiskā centra ma
nēžā notika Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā U16 grupā. Ventspils 
novada BJSS audzēkņi izcīnīja trīs 
godalgotas vietas. Ralfs Dukāts 
ieguvis čempiona titulu – 1. vie
ta 60 m (7,43 sek.) un 2. vieta 200 
m (24,14 sek.), treneris K. Gulbis. 
Eduardam Strelkovam 2. vieta tāl
lēkšanā (6,00 m), treneris D. Lo
diņš. 

Aleksim Ūdrim 5. vieta trīs
soļlēkšanā (10,90 m), treneris  
A. Čaklis, Ardim Dalbiņam 9. vie
ta augstlēkšanā (1,66 m), treneris 
R. Ziemelis, Armandam Zālem 
17. vieta 800 m (2:37,04) un Kār
lim Lagzdiņam 18. vieta 800 m 
(2:52,53), Ernestam Vēbergam 19. 
vieta 200 m (26,86 sek.) un 20. vieta 
60 m (8,17 sek).

Kuldīgas vieglatlētikas manē
žā norisinājās Latvijas Republikas 
čempionāts U18, U20 vieglatlētikā 
telpās. Ventspils novada BJSS au
dzēkņi, uzrādot teicamus rezultā
tus, izcīnīja divas godalgotas vietas.

Jēkabam Priekulim 2. vieta lo
des grūšanā (13,58 m), treneris D. 
Lodiņš, Mārim Ansbergam 3. vieta 
2000 m/kav. (6:22,92), treneris K. 
Gulbis. Abiem sportistiem sasnieg
ti jauni personīgie rekordi, apsvei
cam!

Mārim 3000 m nedaudz pie
trūka līdz bronzas medaļai – 4. 
vieta (rez. 9:40,46). Aksels Prols 
U18 lodes grūšanā izcīnīja 7. vie
tu (rez. 11,67 m), Karolīnai Karlai 
Matisonei U18  400 m 6. vieta 
(rez. 1:03,68) un 200 m 11. vie
ta (rez. 27,81 sek.), Nikolai Katei 
Punkia U18  60 m 13. vieta (rez. 
8,47 sek.) un 200 m 17. vieta (rez. 
28,57 sek.). Paldies audzēkņiem 
par uzrādītajiem rezultātiem un 
treneriem D. Lodiņam, K. Gul
bim, A. Paipalam, R. Ziemelim 
par audzēkņu sagatavošanu un 
atbalstu.

Kuldīgas vieglatlētikas manēžā 
spēkiem mērojās 2011.–2012. g. 
dz. zēni un meitenes, kuri sada
līja medaļu komplektus septiņās 
vieglatlētikas disciplīnās: 60 m, 
60 m/b, 200 m, 800 m, tāllēkšanā, 
lodes grūšanā un 4x200 m stafetē. 
Ventspils novada BJSS jaunajiem 
vieglatlētiem izdevās izcīnīt četras 
godalgotas vietas. Dāvim Kraučam 
1. vieta 60 m/b, rez. 13,42 sek. (tre
nere A. A. Ziemele), Dāvim arī 5. 
vieta 800 m, rez. 3:18,24. Amēlija 
Klestrova izcīnīja 3. vietu 200 m, 
rez. 35,78 sek. (trenere A. A. Zie
mele), Jānim Žūkam 3. vieta lo
des grūšanā, rez. 7,43 m (trenere 
A. A. Ziemele), Jānim arī 7. vieta 
tāllēkšanā, rez. 3,02 m, Ilzei Var
folomejevai 3. vieta 800 m, rez. 
3:27,29, Ilzei arī 13. vieta 60 m 
(trenere A. A. Ziemele). Labāko 
sešniekā iekļuva arī Laura Vēberga 
– 4. vieta 60 m, rez. 9,93 sek. (tre
neris K. Gulbis), Aksels Rutkovskis 
– 5. vieta 60 m, rez. 10,15 sek. (tre
neris K. Gulbis), Rebeka Ozoliņa 
– 5. vieta lodes grūšanā, rez. 4,85 
m (trenere A. A. Ziemele). Sacen
sībās startēja arī Reinis Prātiņš, 
Toms Ūrmanis, Līva Vēberga, Līva 
Liepājniece, Kaspars Ruzga un Sa
manta Grima.

Jolanta Ziemele 

TĀRGALE

Tārgales pamatskolas 
skolotāji piedalījās 
“Erasmus+” projektā 
“Mūsdienu prasmju un 
attiecību veidošana mācību 
procesā”, kurš tagad tuvojas 
noslēgumam. Lai gan visa 
projekta gaita ir pavadīta 
pandēmijas zīmē, tomēr 
skolotājiem ir veiksmīgi 
izdevies izpildīt plānotās 
aktivitātes un piedalīties 
mobilitātēs. 

Latviešu valodas skolotāja Dai
ga Kņaza un vēstures skolotāja Eva 
Zeltzaķe devās uz kursiem Pirejā 
(Grieķijā), kur ieguva jaunas idejas 
par inovatīvām mācību metodēm, 
piedalījās aktivitātēs un pašas izmē
ģināja šīs metodes darbnīcās kopā 
ar citu valstu skolotājiem. Latviešu 
valodas skolotāja Ruta Freimane 
bija ļoti radošos kursos “Mākslas 
darbu izmantošana mācību stun
dās”, kuri tika organizēti arī ļoti ie
dvesmojošā vietā Venēcijā (Itālijā). 
Šajos kursos Ruta ieguva jaunu pie
redzi un citu skatpunktu, kā dažā
dot mācību stundas jebkurā mācību 
priekšmetā, iekļaujot tajā mākslas 
darbu. Angļu valodas skolotāja Bai
ba Eglīte apmeklēja kursus “Skolē
nu centrēta klase: skolotājs kā aktī
vas mācīšanās veicinātājs”, kur viņa 
gan iedziļinājās metodēs, gan ap
mainījās domām ar skolotājām no 
Čehijas, Slovēnijas, Portugāles un 
Bulgārijas par savu pieredzi, virzot 
skolēnus uz pašvadītu mācīšanos. 
Mobilitāšu ciklu noslēdza skolas 
direktores Ilzes Judzikas kursi Ļub
ļanā (Slovēnijā) par iekļaujošo izglī
tību skolēniem ar īpašām vajadzī
bām, kas deva ļoti vērtīgu ieskatu 
par to, kā šāda izglītība tiek īstenotā 
citur Eiropā, ko varēja labi salīdzi

nāt ar tām iespējām un realitāti, 
kāda ir mūsu skolā. 

Skolotājas ir ne tikai atsvaidzi
nājušas un stiprinājušas savas angļu 
valodas zināšanas, guvušas jaunus 
iespaidus un atziņas, bet uz skolu 
atvestas arī metodes, materiāli un, 
protams, ceļojumu piedzīvojumu 
stāsti, ar ko padalīties ar kolēģiem.  

Lai iedzīvinātu skolā jaunu pie
eju, pielietotu citādas metodes un 
izmantotu iegūtos materiālus, sko
lotāji visu iegūto pieredzi izmēģina 
savās stundās un aktivitātēs, pēc 
tam to parāda kolēģiem atklāta
jās stundās, kā arī skolotāji kopīgi 
plāno stundas, kurās sekmīgi veido 
starppriekšmetu saikni. Tas viss pa
dara mācību procesu saistošāku un 
interesantāku skolēniem un bagāti
na arī pašus skolotājus. 

Tārgales skolā paralēli norisi
nās arī “Erasmus+” skolu apmaiņas 
partnerības projekts “Be Creative, 
Be Innovative”, kur jau otrā mo
bilitātē februāra beigās un marta 
sākumā uz Spānijas pilsētu Santpe
doru dodas sporta skolotājs Agris 
Paipals un divi Tārgales pamatsko
las skolēni Aksels Prols un Jeremijs 
Rjabovs, lai tiktos gan ar vietējiem 
jauniešiem, gan arī ar projekta da
lībniekiem no Bulgārijas, Polijas, 
Portugāles un Rumānijas, darbotos 
dažādās aktivitātēs un sadraudzē
tos.  

Tārgales pamatskolā dažādi 
projekti ir labi iedzīvojušies. Par to 
liecina fakts, ka arī pašu skolēnu 
rakstīts projekts par labbūtību skolā 
nu jau rezultējies ar to, ka izveidots 
skolas radio, skolēni izvēlas mūzi
ku, iepazīstina skolasbiedrus ar jau
numiem un veido intervijas.

Projektu vadītāja Tārgales 
pamatskolā Baiba Eglīte

Sekmīgie vieglatlētu startiVeiksmīgi izmanto 
starptautisko projektu iespējas

Ilze Judzika stāsta kursu dalībniekiem par Latviju, 
Tārgales pamatskolu un mūsu pieredzi Ļubļanā, Slovēnijā. 

ILZES JUDZIKAS ARHĪVA FOTO



Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2022. gada februārī 
reģistrēti seši jaundzimušie – 
viens Užavas pagastā, 
divi Vārves un Ugāles pagastā, 
viens Tārgales pagastā.  

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada februārī 
noslēgtas trīs laulības, viena – 
Landzes evaņģēliski luteriskajā draudzē.  

Informācija par Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 
miršanas gadījumiem 
2022. gada februārī

Tārgales pagastā Gints Alksnis (04.06.1962.–05.02.2022.)

Popes pagastā   Lidija Bundziņa (05.07.1935.–11.02.2022.) 

Ugāles pagastā   Nikolajs Daņiļecs (13.10.1952.–15.02.2022.)
   Anna Kravčenko (15.09.1932.–25.02.2022.)
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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.
Tipogrāfi ja: “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, 30. martā. 
Nākamais numurs iznāks 
12. aprīlī.

“Mans vārds ir Zane 
Jēģere, bet mākslā sevi saucu 
par “Zany”.

Jau pagājuši pāris 
gadi, kopš esmu savu dzīvi 
veidojusi Popē. Lai gan esmu 
ienācēja, jūtos šeit piederīga, 
jo cilvēki mani uzņēmuši 
atplestām rokām. Es esmu 
bijusi īstajā vietā īstajā laikā. 
Gribu dot kaut ko pretī! 
Tāpēc vēlos nedaudz parādīt 
kaut ko no sevis, no saviem 
darbiem. 

Vienmēr cenšos un radu ar 
domu padarīt šo pasauli krāsainā
ku, pozitīvāku, radīt nebeidzamu 
iedvesmu citiem un iepriecināt. 
Uz pasauli cenšos skatīties ar “rozā 
brillēm”. Uzskatu, ka tā ir vieglāk.

Zīmēju portretus, karikatūras 
zīmuļu tehnikā. Rodu iedvesmu 
no dabas, mūzikas un cilvēkiem. Es 
neesmu ne tuvu savam pašideālam, 
bet negribu liegt sev iespēju cen
sties, mācīties un attīstīt šo prasmi.

Esmu pateicīga katram, kas 
mani ir iedrošinājis turpināt iesākto 
un izteicis labus vārdus, tas ir dzi
nulis, kas dzen uz priekšu,” tā sevi 
pieteica Zane savu zīmējumu izstā
des atklāšanas pasākumā 16. febru
ārī Popes kultūras namā. Palūdzu 
Zanei nelielu interviju.

– Kur ir tava dzimtā puse?
– Nāku no Valdemārpils. Mācī

jos Valdemārpils vidusskolā, Valde
mārpils Mākslas skolā.

– Vai vari nosaukt kāda sko-
lotāja vārdu, kurš tevi pirmais 
pamudinājis zīmēt?

– Jā, tā ir Mākslas skolas skolo
tāja Ilze Šelkova, kura mācīja glez
nošanu, zīmēšanu, kompozīciju.

– Ko darīji ārpus mācību lai-
ka?

– Piedalījos daudzos dažādos 
konkursos, iekārtoju audzēkņu dar
bu izstādes. Pēc skolas beigšanas 
apgleznoju Valdemārpils kapličas 
sienu, kur atainoti koki, ieskaujot 
aizgājēju. Valdemārpils jauniešu 
centrā tapa divi sienu gleznojumi ar 
pūcēm un magonēm. Valdemārpils 
ārsta prakses uzgaidāmajā telpā at
svaidzināju sienu ar zvēriņu zīmē
jumiem, lai mazuļi justos drošāk. 
Bet zīmēt sāku ar grafi ti – tā bija 
gluži kā atkarība.

– Kā izlēmi zīmēt portretus?
– Skolas laikā audzēkņiem bija 

uzdevums uzzīmēt pašportretus. 
Visi lūdza manu palīdzību sevis zī
mēšanā, bet tā īsti tas sākās kā dā
vana – daudzi vēlējās, lai uzzīmēju 
kāda drauga vai radinieka portretu. 

Patīk zīmēt cilvēkus.
– Kā top tavi darbi?
– Man atsūta cilvēka foto, pēc 

kura top portrets. Zīmēju kaut ko, 
kas saistīts ar konkrētās personas 
darbu vai hobiju, reizēm piezīmēju 
dzīvnieku pasaules mīluļus. Pro
tams, vajag noskaņojumu – jā, es 
gribu zīmēt, bet vajag arī “atiet” no 
zīmēšanas, lai atkal no jauna pie
nāktu brīdis, kad gribu zīmēt – nu 
jau ar jaunu sparu.

– Vai esi saskaitījusi, cik por-
tretu esi uzzīmējusi?

– Tā īsti ne, bet ap simtu sa
nāks.

– Kā tu nokļuvi Popē? Kas 
tevi šeit piesaista?

– Dzīve tā sakārtojās. Patīk Po
pes plašums, vējš, brīvība. Esot kal
na galā, pārņem sirreāla sajūta. 

– Izstādes pieteikumā minēji, 
kas tevi iedvesmo. Vai tev ir kāds 
mīļākais dabas stūrītis, kur gri-
bas atgriezties atkal un atkal?

– Jā, tā vienmēr ir jūra, vēlams 
ar smilšainu pludmali. Fascinē jeb
kuros laika apstākļos. Patīk ceļot, 
bet gribas to silto vietu ar pasakaini 
smaragdzaļo jūras ūdeni.    

– Kāda žanra mūziku klausies 
visbiežāk?

– Rokmūziku. Kādreiz bieži 
klausījos “Pink Floyd”, tagad klausos 
dažādu mūziku, arī kora un folk
mūziku, tautas dziesmas.

– Varbūt tas ir iemesls, kādēļ 
kopš pagājušā gada tevi par savē-
jo sauc arī folkloras kopas “Pūni-
ka” dalībnieces? 

– Savulaik dziedāju Valdemār
pils jauktajā korī “Akords”. Pārceļo
ties uz Popi, ļoti gribēju dziedāt, ti
kai nezināju, kur un kā. Aizbraucot 
kopā ar “Pūnikas” dziedātājām uz 
Čīksteli (enerģētiski spēcīgu vietu 
mežā Ventspils novadā), sapratu, ka 

man to vajag, gribu dziedāt tautas 
dziesmas. Čīkstele pavēra durvis, 
lai pa tām ieietu – kaut kādā vei
dā sajūtos kā latviete, kā piederīga. 
Dziesma ir latvieša dabā, ierakstīta 
gēnos.

– Zinu, ka tev patīk lasīt. 
Kāda satura grāmatas esi iecie-
nījusi?

– Patīk fantastika, piedzīvoju
mi. Ar lielu interesi izlasīju Stīga 
Lārsona trilleru triloģiju “Mille
nium”, triloģijas “Bada spēles” grā
matas.

– Vai tev ir mīļākie dzīvnieki?
– Esmu suņu cilvēks, man ir trīs 

suņi.
– Katram māksliniekam vei-

dojas savs izpausmes stils, bet vai 
tu gribētu kādam līdzināties?

– Ir kāds zināms mākslinieks 
Latvijā, kurš zīmē komiksu stilā un 
veidojis populāru grupu albumu 
vākus. Mākslas darbs patīk kādā 
konkrētā brīdī, bet tad atkal ieraugi 
ko citu, iepatīkas cits darbs... Gribu 
iemācīties gleznot un savu hobiju 
un nodarbošanos saistīt ar mākslu. 

– Ar ko nodarbojies ikdienā?
– Es strādāju z/s “Bērziņi”. Tā 

ir dārzniecība, kas nodarbojas ar 
ziemciešu audzēšanu un pārdoša
nu. Man patīk strādāt svaigā gai
sā.  Ziediem ir liela nozīme manā 
dzīvē. Es ziedus fotografēju, it īpaši 
peonijas! Tās ir kļuvušas par ma
nām mīļākajām puķēm. Varbūt nā
kotnē kādu iedzīvināšu gleznā.

– Kas ir tavs vēlējums cilvē-
kiem Popē, Latvijā, visā pasaulē?

– Būt iecietīgākiem, gribēt vai
rāk darīt, būt pozitīvākiem un cienīt 
citam citu!

– Paldies par tavu atklātību, 
Zane! Lai piepildās tavas vēlmes 
un sapņi!

Iveta Bērziņa

Gribēt 
darboties 
ar jēgu

Zane un viņas darbi – dažādi portreti.    ZANES JĒĢERES FOTO

Izsludināts konkurss 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

ATTĪSTĪBAI
Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam  “Solis 

2022”, tādējādi fi nansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju ini
ciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. 

Konkursā var piedalīties novadā reģistrēta komercsabiedrība, 
individuālais komersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saim
nieciskās darbības veicējs reģistrēta fi ziska persona un fi ziska per
sona, kas savu saimniecisko darbību plāno veikt Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā.

Konkursa “Solis 2022” uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju 
iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu 
darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus 
ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības at
tīstību un dažādošanu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti.

Konkursa prioritātes: atbalsts novatoriskiem projektiem, at
balsts projektiem, kas sekmē novada uzņēmējdarbības attīstību un 
ir nozīmīgi novada attīstībā.

Projektu konkursa fi nansējums ir 13 000 eiro. Viena projekta 
realizācijai piešķirs ne vairāk kā 1300 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš – 31. marts.
Plašāka informācija: www.ventspilsnovads.lv.  

Marlena Zvaigzne 


