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VENTSPILS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS BEZMAKSAS IZDEVUMS

Ventavā, pie Zūru skolas, atjauno un pagarina brauktuvi
Vārves pagastā
tiek īstenots projekts
“Pašvaldības autoceļa Va-45
“Skolas iela” brauktuves
virsmas atjaunošana un
Va-80 “Skolas ēdnīcas ceļš”
brauktuves pagarināšana
Ventavā, Vārves pagastā,
Ventspils novadā”.
Projekta dokumentācija paredzēja objektu sadalīt divās kārtās:
pašvaldības autoceļa “Skolas iela”
brauktuves virsmas atjaunošana un
pašvaldības autoceļa “Skolas ēdnīcas ceļš” brauktuves pagarināšana.
Ceļš “Skolas iela” atjaunojamā
posmā ir klāts ar grants segumu.
To uzlabojot, paredzēta esošās
klātnes profilēšana ar blīvēšanu,
papildinot virskārtu 15 cm biezumā, nobeigumā veicot divkārtu
virsmas apstrādi, izdarot gruntēšanu ar granīta sīkšķembu iestrādi
350 m garumā. Tādējādi, norāda
pašvaldības ceļu būvinženieris
Aivars Mincenbergs, uzlabosies
ceļa konstrukcijas noturība, lietusūdens novade no ceļa klātnes

un būs novērsta ceļa putēšana. Šo
darbu noslēgums plānots siltajā
vasaras laika periodā, kā to nosaka
pielietojamā tehnoloģija.
Savukārt “Skolas ēdnīcas ceļam” paredzēta brauktuves pagarināšana, lai tiktu uzlabota satiksmes
drošība, satiksmi organizējot vienā
virzienā gar ēdnīcu. Objektā izbūvēs jaunu braucamo daļu ar betona
bruģa segumu 1000 m² platībā, kā
arī jaunu autostāvvietu skolēnu autobusiem un autostāvvietas vieglajām automašīnām. Lai tiktu uzlabota transportlīdzekļu kustība pa ceļu
gar ēdnīcas dienvidaustrumiem,
paredzēts demontēt esošo ēku ar
tās pamatiem, lai būtu iespējams
paplašināt brauktuvi. Gar tās malu
būs gājēju ietve 260 m² platībā, lai
gājēju plūsma netiktu organizēta pa
braucamo daļu. Būvniecība ietver
arī esošo lietusūdens kanalizācijas
tīklu sakārtošanu un sāngrāvja savienošanu ar meliorācijas grāvi.
Abās būvniecības kārtās darbi
jāpabeidz līdz 30. augustam.
Lai tos varētu īstenot, Ventspils

Ventavā notiek brauktuves virsmas atjaunošana un pagarināšana.
novada pašvaldība iesniedza Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projektu
valsts budžeta aizdevuma saņemšanai ekonomisko un sociālo seku

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Tādējādi Valsts kase piešķīra 149 968,93
eiro, bet no pašvaldības budžeta
autoceļa fonda līdzekļiem izman-
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tos 26 465,10 eiro. Projektēšana
bija uzticēta SIA “PBT” speciālistiem, būvuzņēmējs ir SIA “ARB 7”,
bet būvuzraugs – SIA “BŪUZ”.
Marlena Zvaigzne

Katrs palīdz, kā var. Kopā ir spēks

Kad ukraiņi nežēlīgās
karadarbības dēļ sāka
izbraukt no savas valsts, viņi
ieradās arī Ventspils novadā.
Pašvaldībai piederošajā
īpašumā Piltenē, bijušajā
skolas internātā, apmetušies
34 cilvēki, bet 27 dzīvo ģimenēs
pie radiem vai draugiem.
Kuplo Ivana un Svetlanas Ionašku ģimeni, kurā ir 23 cilvēki, satieku piltenieka Jura Valdmaņa mājās. Ivans ir Jura mātes brālis, tādēļ,
uzzinājis, ka radiniekiem nepieciešama palīdzība, Juris tūdaļ aicinājis
viņus uz Pilteni. Sākumā gribējis
aicināt izmantot savu dzīvojamo
platību, bet pašvaldības pārstāvji, saprotot, ka bēgļu ģimene ir tik
liela, piedāvāja savu palīdzību. Juris ir pateicīgs vietējai vietvarai par
atbalstu, atzinīgus vārdus viņš velta
arī uzņēmumu “Ventspils reiss” un
“Kurzemes granulas” darbiniekiem,
kuri palīdzēja Ionašku no Moldovas
atbraukt uz Latviju.
NOBEIGUMS 7. lpp.

Čaklās ugālnieces ar vienu no sagatavotajiem tīkliem Ukrainas armijas vajadzībām.
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NO DOMES SĒDES
l Deputāti atbalstīja precizēt saistošos
noteikumus Nr. 4 “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā”,
jo saņemts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas paziņojums, kurā tā informē, ka savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi saistošos noteikumus par nepieciešamību novērst dažas neprecizitātes.
l Deputāti apstiprināja papildināt Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijas personālsastāvu ar komisijas locekli Kasparu
Fišmeisteru – Valsts robežsardzes Ventspils
pārvaldes priekšnieka vietnieku robežkontroles un imigrācijas jautājumos.
l Nolēma ņemt aizdevumu, jo saņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas saskaņojums aizdevuma pieteikumam prioritāram investīciju projektam “Ugāles pagasta tautas nama “Gaisma” pārbūve”
par kopējo aizdevuma summu 371 459 eiro.
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem finansējums būvniecībai ir 427 130 eiro.
l Atbalstīja pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta dotācijas saņemšanai
klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai Ventspils novada Piltenes pilsētā,
Ziru, Tārgales, Vārves, Užavas, Ances, Jūrkalnes, Zlēku, Popes, Ugāles, Usmas un Puzes
pagastā, paredzot, ka pašvaldības līdzfinansējums vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidei nav mazāks par 30% no kopējiem
vienotā klientu apkalpošanas centra izveides
izdevumiem, savukārt uzturēšanas izdevumi
nav mazāki par 50%.
l Apstiprināja novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības
iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, darba laiku 2022. gada vasaras periodā
(skatīt 11. lpp.).
l Nolēma nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
detālplānojuma nekustamā īpašumā “Alki”
Tārgales pagastā redakciju, pagarināja darba

Marta domes sēdēs

uzdevuma derīguma termiņu līdz 2023. gada
29. aprīlim un noteica publiskās apspriešanas
laiku četras nedēļas no 2022. gada 13. aprīļa
līdz 2022. gada 13. maijam, kuras laikā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi (skatīt
3. lpp.).
l Apstiprināja grozījumus saistošo noteikumu nolikumos par licencēto makšķerēšanu
Puzes un Usmas ezerā.
l Atbalstīja divu projektu par universāli
pielietojamas velotrases ierīkošanu Tārgalē
un Ugālē iesnieguma iesniegšanu biedrībai
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta
projektu iesniegumu konkursa ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmā un piešķīra
līdzfinansējumu katra projekta ieviešanas nodrošināšanai 35 000 eiro no projekta kopējām
izmaksām, kur plānotās kopējās būvdarbu
izmaksas sastāda 75 500 eiro, būvuzraudzības
izmaksas plānotas 3500 eiro, bet autoruzraudzība 1000 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, bet ELFLA finansējums
45 000 eiro. Projektu mērķis ir kvalitatīvas
un drošas dzīves vides veidošana aktīvākai
atpūtai iedzīvotājiem ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu
infrastruktūru.
l Atzina par lietderīgu un iesniegt projekta pieteikumu “TAK-UGĀLE – pastaigu
takas labiekārtošana” biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu
iesniegumu konkursa ELFLA Latvijas Lauku
attīstības programmā un nodrošināt līdzfinansējumu projekta ieviešanai 20 000 eiro.
Plānotās kopējās izmaksas 65 000 eiro, attiecināmās izmaksas plānotas 50 000 eiro apmērā, no tām ELFLA finansējums 45 000 eiro.
Projekta mērķis ir izcelt Ugāles mežu varenību un bagātības, stiprināt ugālnieku identitāti,
veidojot izpratni par ciema attīstības vēsturi,
piesaistot tūristus Ugālei un novadam, labiekārtojot pastaigu taku ~ 6 km garumā.
l Atbalstīja projekta par Ances muižas
parka labiekārtošanu iesnieguma iesniegšanu biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa aso

ciācija” atklāta projektu iesniegumu konkursa
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmā.
Piešķīra līdzfinansējumu projekta ieviešanas
nodrošināšanai 35 000 eiro, plānotās kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 75 500 eiro,
būvuzraudzības izmaksas plānotas 3650
eiro, bet autoruzraudzība 850 eiro. Projekta
attiecināmās izmaksas plānotas 50 000 eiro
apmērā, no tām ELFLA finansējums 45 000
eiro. Projekta mērķis ir kvalitatīvas un drošas
dzīves vides veidošana aktīvākai atpūtai iedzīvotājiem ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu
un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infrastruktūru.
l Deputāti atbalstīja biedrības “Usmas
krasts” ideju un projekta pieteikuma “Apmeklē Usmas salas droši” iesniegšanu biedrības
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātajā konkursā un piešķīra līdzfinansējumu
projekta ieviešanas nodrošināšanai 3500 eiro.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 35 000
eiro ar atbalsta intensitāti 90%. Projekta mērķis ir izbūvēt divas peldošas laipas pie Usmas
ezera Viskūžu un Mazalksnītes salām, lai ar
jebkāda veida peldlīdzekli varētu piebraukt,
droši izkāpt un apmeklēt salas.
l Atbalstīja veikt grozījumus 26.03.2020.
Ventspils novada domes apstiprinātajā
Ventspils novada Attīstības programmas
2020.–2026. gadam Investīciju plānā, kas tika
papildināts ar projektiem:
– par nekustamā īpašuma “Krasti” Jūrkalnes pagastā pielāgošanu pašvaldības pakalpojumu sniegšanai un autonomo funkciju
izpildei;
– par nekustamā īpašuma “Pārvaldnieka
māja” Popes pagastā pārbūvi kā sociālo īres
dzīvokļu īpašumu;
– par elektroapgādes infrastruktūras attīstību novada ciemu centros ar zemu enerģijas patēriņu;
– par gājēju ietves atjaunošanu un apgaismojuma ierīkošanu gar valsts vietējo autoceļu
V1355 un pašvaldības ceļu PO-31 “Baznīca–
Smēdes” Popes pagastā;
– aktualizēja projektus par ceļu un tiltu

Šis Annahites pamatskolā
varētu būt pēdējais mācību gads
Aprīļa domes sēdē paredzēts izskatīt
jautājumu par Annahites pamatskolas
slēgšanu. Tādējādi šis skolā varētu būt
pēdējais mācību gads.
Viens no galvenajiem iestādes slēgšanas
iemesliem ir mazais audzēkņu skaits. Prognozēts,
ka nākamajā mācību gadā Annahites pamatskolu
varētu apmeklēt 11 bērni no 1. līdz 9. klasei, bet
17 – profesionālās apmācības programmā. Tas
ir par maz, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību
procesu, jo, samazinoties skolēnu skaitam,
samazinās arī valsts mērķdotācija, kas tiek
izmantota dažādu speciālistu nodarbināšanai
un iestādes uzturēšanai. Valsts politika,
skaidro novada domes priekšsēdētāja pirmais
vietnieks Guntis Mačtams, tagad īsteno
deinstitucionalizācijas programmu, tādēļ Stiklos
jau iepriekš slēdza bērnunamu: “Bērnu skaits
institūcijās pēdējo gadu laikā ir samazinājies
vairākas reizes. Vēl viens iemesls, kādēļ izskatīsim
jautājumu par Annahites pamatskolas slēgšanu,

ir iekļaujošā izglītība. Proti, audzēkņi, kas kādreiz
apmeklēja speciālās skolas, tagad jāiekļauj
vispārizglītojošās skolās. Bērnu skaits, kam būtu
nepieciešama speciālā izglītība, objektīvi sarūk,
tāpēc ir skaidrs, ka skola vairs nevar pastāvēt.
Šogad Annahitē ir 38 skolēni, tad nākamgad
varētu būt tikai 28.”
Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča
piebilst, ka rudenī 1. klasē skolā nebija paredzēts
uzņemt jaunus skolēnus, bet profesionālās
apmācības programmā būtu tikai viens audzēknis.
Pašvaldības pārstāvji uzrunās Annahites
pamatskolas audzēkņu vecākus, lai palīdzētu
viņiem izvēlēties citu bērniem piemērotu mācību
iestādi, tiek plānots arī atbalstīt bērnu nokļūšanu
uz izglītības iestādi. “Izvērtēsim visu novada
izglītības iestāžu plānotās pedagogu vakances
2022./2023. mācību gadā, un tās pirmkārt tiks
piedāvātas Annahites pamatskolas pedagogiem,”
saka Aina Klimoviča.
Marlena Zvaigzne

pārbūvi Tārgales, Vārves, Ugāles un Zlēku
pagastā un papildināja ar pārbūvējamo ielu
sarakstu Piltenes pilsētā.
l Apstiprināja nodot Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada
pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu Vides pārskata
projektu sabiedriskajai apspriešanai kopā
ar kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030. gadam 2. redakciju un kopīgo attīstības programmas 2021.–2027. gadam 2.
redakciju. Noteica sabiedriskās apspriešanas
termiņu no 2022. gada 19. aprīļa līdz 2022.
gada 20. maijam.
l Apstiprināja nolikumu projektu konkursam “Mēs savā novadā – 2022” (skatīt
6. lpp.).
l Deputāti atbalstīja nodot nomā ar izpirkuma tiesībām lauksaimniecības zemes
vienības (skatīt 10. lpp.).
l Nolūkā nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu pieejamību novadā izvietotajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem apstiprināja ēdināšanas maksas aprēķinu pakalpojuma sniegšanai
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās
ēdiena sagatavošanu nodrošina pašvaldības
izglītības iestādes: vienai personai vienai dienai 9,30 eiro apmērā, kas sadalās šādi: brokastis 2,95 eiro, pusdienas 3,55 eiro, vakariņas
2,80 eiro. Šīm summām papildus tiek piemērots PVN. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestādei ir tiesības vienas dienas izmaksas
kopējās summas ietvaros mainīt izmaksu sadalījumu starp ēdienreizēm.
l Vēl deputāti atbalstīja dzīvokļu atsavināšanu Tārgales, Zlēku, Užavas, Vārves pagastā un Piltenē, bet neatbalstīja lēmumprojektus par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Krievijas pilsoņu īpašumā Tārgales pagastā.
Plašāka informācija tīmekļa vietnē
www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis
Dainis Veidemanis

Palīdzēs 20 ģimenēm
saimniekot mazdārziņos

Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstījis vairākus
projektus atbalsta pasākumā “Pats savam saimes galdam”,
tostarp arī biedrības “Mini SD” iesniegto pieteikumu.
Šī organizācija palīdzēs 20 ģimenēm Ventspils novadā, kuras pašas
izteiks vēlmi un gatavību saimniekot savā mazdārziņā, izaudzēt, konservēt un ar prieku dot saviem līdzcilvēkiem pašu rokām radīto. Projekta
dalībnieki saņems sēklas, stādus, mēslojumu un darbarīkus. “Gadiem
ejot, esam iedibinājuši tradīciju aicināt ģimenes, kuras pašas izvērtējušas savus resursus un izteikušas vēlmi saimniekot savā mazdārziņā un
izaudzēt to, ko ziemā likt uz galda savai saimei. Mēs esam pārliecināti,
ka šie cilvēki apzināsies savu piederību, atbildību, piedzīvos lepnumu un
gandarījumu par paveikto,” saka biedrības “Mini SD” valdes priekšsēdētāja Anda Vītola. Viņas vadītā organizācija dibināta 2013. gadā, tajā apvienojušies sociālie darbinieki no Kurzemes reģiona pašvaldībām. Šajā
pašā gadā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Biedrība “Mini SD” jeb “Mazais sociālais dienests” dibināta ar mērķi atbalstīt dažādas ar sociālo jomu saistītas aktivitātes, realizēt iedzīvotāju
vietējās kopienas iniciatīvas, piedalīties dažādos projektu konkursos, lai
sniegtu papildu atbalstu sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Desmit gadu laikā realizēti 25 dažādi projekti. Galvenie organizācijas sadarbības partneri ir Sabiedrības integrācijas fonds, nodibinājums “Otrā
elpa”, Ziedot.lv, Lauku atbalsta dienests, Borisa un Ināras Teterevu fonds
un Kurzemes reģiona pašvaldības.
Marlena Zvaigzne
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Magazīnklēts vietā slejas
restorāns un viesnīca

UZŅĒMĒJDARBĪBA

“Ir tik labi redzēt laimīgus viesus, kuri saka, ka brauks
pie mums atkal, jo mēs piedāvājam individuālu pieeju,”
saka Santa. MARLENAS ZVAIGZNES UN SANTAS REINEKAS ARHĪVA FOTO

Magazīnklēts vietā tagad ir skaista lauku viesnīca un restorāns.

Citu atpūtas vietu
vidū Usmas pagastā savu
nišu pusotra gada laikā
atradusi arī spa viesnīca un
restorāns “Usmas muiža”.
Uzņēmuma vadītāja Santa
Reineka lepojas ar saviem
darbiniekiem un saka labus
vārdus par klientiem, kuri
novērtē iespēju atpūsties teju
ezera krastā.
Pirms simts gadiem tagad modernās ēkas vietā atradās muižas
magazīnklēts, tādēļ jaunajam uzņēmumam, godinot vēsturi, dots tieši
tāds nosaukums. “Mēs ar dzīvesbiedru Armandu Sviķi meklējām investīciju objektus. Kādu dienu 2017.
gada ziemā Armands man teica:
“Aizbraucam uz Usmu!” Mums šajā
pagastā ir lauku māja, ieradāmies
šajā vietā, dzīvesbiedrs man palūdza
aizvērt acis, bet, kad es tās atvēru,
viņš prasīja: “Nu, tu redzi!?” Tobrīd
te bija grausts bez jumta, apkārtne
aizaugusi – no muižas godības nekas nebija palicis. Armands man
sāka stāstīt, kas te būs, un es viņam

cilvēkiem pozitīvas emocijas, jo labais atgriežas pie mums pašiem. Ir
tik labi redzēt laimīgus viesus, kuri
saka, ka brauks pie mums atkal, jo
mēs piedāvājam individuālu pieeju.
Pirmās nedēļas, kad atvērām uzņēmumu, bija ļoti grūtas, jo vēl nezinājām drēbi, bet pēc tam sapratām, ko
un kā labāk darīt, kas ir jāmaina pēc
klientu pieprasījumu un mūsu iekšējām izjūtām. Mēs uzsākām darbu
kovida laikā, bet ne brīdi nebijām
aizvērti un gaidījām viesus, turklāt
cilvēki bija ļoti naski uz ceļošanu
tepat, Latvijā. Pēdējā pusgadā gan
situācija ir mainījusies, jo daudziem
šķiet ērti pavadīt laiku dīvānos, un
mums ir jāizmet īstais “āķis”, lai atvilinātu viņus uz Usmu.”
2020. gada vasarā “Usmas muižā” bija pieejama tikai viesnīca un
restorāns, bet nu var izmantot arī
spa pakalpojumus (kopā ar spa
speciālisti ir izveidota sava ķermeņa kopšanas līnija un mazā fitnesa
studija, kas ļauj katram tuvoties
savam labākajam “es” variantam),
ir liela inventāra izvēle, lai varētu

noticēju, jo viņš nomēra nevis septiņas, bet 19 reizes un tikai tad griež.
Nākotnes vīzija bija tik dzīva, ka nevarēju nepavilkties līdzi, lai gan Armands norādīja arī to, ka man būs
jāiet prom no darba un turpmāk
būšu nevis darba ņēmēja, bet darba devēja. Tobrīd Ventspilī strādāju
starptautiskā uzņēmumā labā amatā, tomēr piekritu mainīt ierasto vidi
pret tobrīd nezināmo.”
Līdz uzņēmuma atvēršanai ir
bijuši gan viegli, gan grūti brīži, bet
Santa ne mirkli nenožēlo savu izvēli, jo “Usmas muiža” ir kā vēl viens
bērns. Viņa atceras, kā pati līmējusi
tapetes, bet Armands ieklājis grīdas
segumu. Jaunais objekts, kura būvniecība noritējusi ļoti raiti, atklāts
jau 2020. gada 1. augustā. Pirms tam
abiem uzņēmējiem nebija pieredzes
tūrisma jomā, lai gan bija lielas iegūtas zināšanas citās biznesa nozarēs.
Tiesa, dzīvesbiedri ir kaislīgi ceļotāji, tāpēc bija skaidrs, kādai jābūt
viņu lauku viesnīcai, kurā viesi varētu izrauties no ikdienas un atjaunot spēkus. “Mūsu mērķis ir sniegt

atpūsties aktīvi (laivas, supi, velosipēdi, nūjas), notiek muzikālās
vakariņas ar Latvijā pazīstamiem
māksliniekiem. Ja kāds viesis nevēlas ieturēties restorānā, ir iespēja
izmantot grilu un pagatavot maltīti
laukā.
Santas dzimtā puse ir Liepāja,
tur aizvien ir daļa sirds, bet Usmā
viņa ļoti novērtē ezeru un citus dabas objektus – ir jau paspēts iemīlēt
šo vietu un cilvēkus. “Mums ir ļoti
paveicies, ka tepat blakus ir publiskā
pludmale un pašvaldība to sakārto.
Kad mēs ar Armandu sākām šeit
nodarboties ar uzņēmējdarbību,
bija usmenieki, kuri teica, ka te
nekas nebūs – ar domu, ka nekas
neizdosies, – bet citi mūs atbalstīja
un priecājās, ka esam sakopuši pamestu vietu. Tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus, es it visā
cenšos saskatīt labo. Mums izveidojusies veiksmīga sadarbība ar tautas
nama vadītāju Elanu Jurgenu, cenšamies papildināt viens otra piedāvājumus. Usma ir novada nostūris,
un, lai to “paceltu”, ir jāstrādā kopīgi,

nevis vienatnē. Mēs arī finansiāli atbalstām pagastā rīkotos pasākumus,
mums ar Elanu ir kopīgi nākotnes
plāni, lai Usmā vēl biežāk iegrieztos viesi, kuri gribētu šeit atpūsties.
Starp citu, tas, ka atrodamies novada malā, ietekmē arī mūsu uzņēmuma plānošanu ikdienā, jo tad, ja
pēkšņi aptrūksies liellopu filejas, nevarēsim aizskriet tai pakaļ uz vietējo
veikalu vai bāzi.”
“Usmas muižas” vadītāja ir gandarīta par uzņēmumā strādājošo
komandu, kurā ir septiņi draudzīgi,
izpalīdzīgi un atbildīgi darbinieki,
kas dzīvo Usmā, Ugālē un Talsos.
Tas gan negadās bieži, tomēr ir
klienti, kuri izgāž savas uzkrātās negācijas uz personālu, un tad Santa
uzmundrina savus kolēģus, sakot,
ka viss ir un būs labi. Ja viņai pašai
kļūst grūti, Santa aiziet līdz netālu
augošajam ozolam un pasmeļ no
koka spēku. Viņa atklāj, ka kopā ar
Armandu izskata arī citas investīciju iespējas gan ārvalstīs, gan tepat,
Kurzemē.
Marlena Zvaigzne

Par detālplānojuma un vides pārskata publisko apspriešanu
Ar Ventspils novada domes 2022. gada 31. marta lēmumu
“Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Alki”, Tārgales
pagastā, Ventspils novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai un detālplānojuma izstrādes
darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” publiskajai apspriešanai
nodota Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Alki” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 98660020022 detālplānojuma
projekts.
Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 13. aprīļa
līdz 13. maijam.
Ievērojot “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma”
21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības,
publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot
tiešsaistes videokonferences sarunu rīku “ZOOM” platformā
2022. gada 9. maijā plkst. 17.00.
Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/AlkiDP.
Ar detālplānojuma redakciju un vides pārskatu iespējams
iepazīties:
1) Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē
https://ventspilsnovads.lv;

2) valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
GeoLatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, saite uz
dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18211;
3) klātienē publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma
un vides pārskata dokumentācija pieejama Ventspils novada
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, sazinoties ar izstrādes
vadītāju pa e-pastu iveta.straume@ventspilsnd.lv
vai tālr. 26678959 un vienojoties par konkrētu laiku.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma
un vides pārskata izstrādei var iesniegt līdz 2022. gada
13. maijam Ventspils novada pašvaldībai;
1) nosūtot pa pastu Ventspils novada pašvaldībai, adrese:
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;
2) nosūtot uz e-pasta adresi Ventspils novada pašvaldībai
elektroniski parakstītu iesniegumu: info@ventspilsnd.lv;
3) ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Ventspils novada
pašvaldības attīstības plānotāju Ivetu Straumi pa tālruni
26678959 vai rakstot uz e-pastu iveta.straume@ventspilsnd.lv.

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES
PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU
APRAKSTS

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir degradētas
teritorijas revitalizācija, pārbūvējot bijušās padomju
armijas būves un izveidojot mūsdienīgu savrupmāju
(brīvdienu māju), vienlaicīgi aizsargājot un saglabājot
teritorijas dabas daudzveidību, respektējot dabas
ekosistēmas un aizsargājamo sugu dzīves vidi. Ventspils
novada teritorijas plānojumā detālplānojuma teritorija
iekļauta Lūžņas ciema robežās un funkcionālajā zonā
“Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kas ir funkcionālā
zona piejūras ciemos, kuras galvenais izmantošanas
veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. Detālplānojumā
norādīti perspektīvie inženiertīklu risinājumi, paredzot
vietējo ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu
izmantošanu, alternatīvu elektroapgādes un
siltumapgādes risinājumu.
Iveta Straume

4

|

2022. gada 12. aprīlis

Ventspils novada pasākumu afiša
KULTŪRAS VĒSTIS

12. aprīlis–
10. maijs
12. aprīlī kultūras un tautas
namu vadītāju seminārs Ancē.
23. aprīlī plkst. 13 Puzes
kultūras namā novada senioru
pasākums “Sudrabotās melodijas”.
30. aprīlī Rojas estrādē
novada deju kolektīvi piedalās
XXVII Vispārējo latviešu dziesmu
un XVII Deju svētku deju
lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs”
repertuāra pārbaudes pasākumā.
PILTENE
13., 14. aprīlī no plkst. 16
līdz 19 radošo darbnīcu dienas
“Lieldienu dekori”.
18. aprīlī plkst. 16 Lieldienu
lustes kopā ar zaķiem un
bizbizmārīti Madaru.
21. aprīlī plkst. 19 koncerts
“Ieskandinām pavasari!”, dzied
ansamblis “Jūras akmentiņi”.
23. aprīlī plkst. 22 “Pavasara
balle” kopā ar grupu “Express”,
ieeja 5 eiro.
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: no
2. aprīļa bibliotēka atkal atvērta
arī sestdienās no 10.00 līdz 14.00.
Sakarā ar bibliotēkas galvenās
ieejas kāpņu remontu ieeja no
otras puses.
Izstādes:
l “Bibliotēkas kalendārs
stāsta” – grāmatu izstāde un
planšete lasītavā par aprīļa
mēneša ievērojamiem cilvēkiem
– jubilāriem, atceres dienām,
svētkiem, aktuāliem notikumiem.
l Tematiska literatūras
izstāde lasītavā “Veselīgam
dzīvesveidam”.
l Tematiska literatūras
izstāde abonementā “Grāmatu
grāmatas”.
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu
2021. gads”.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Pavasaris dabā un
grāmatās”.
l Mairas Zāles fotogrāfiju
izstāde bērnu nodaļā “Skati aiz
loga”.
PASĀKUMI:
l 18.–24. aprīlī bibliotēku
nedēļas “Bibliotēkas spēks: mācies,
dari, iedvesmo!” aktivitātes.
PUZE
Līdz 15. aprīlim ancenieces
Selgas Puriņas dekoru
(mezglošanas tehnika) izstāde.
16. aprīlī no plkst. 13
līdz 16 Puzes Mežaparkā un
Vasenieku purva takā “Lielais

taku izaicinājums”. Ciemos pie
zaķa Lūča.
23. aprīlī plkst. 13 kultūras
namā novada senioru pasākums
“Sudrabotās melodijas”.
30. aprīlī plkst. 18 Puzes
amatierteātra “Un tā tāļāk”
pirmizrāde – Kristiāna ŠtrāleDreika “Šķīstības solījums”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu
izstāde “Domas slīd pa atmiņām kā
jūrā” – Ameles skolas skolotājam
Fricim Pumpuram 130.
l Literatūras izstāde “Tā
kā krāšņie saules rieti dzīve
jāizcieš…” – rakstniecei Ilzei
Indrānei 95.
l Literatūras izstāde
bērniem “Viss ir tik vienkārši” –
dzejniekam Pēteram Brūverim
65.
l Literatūras izstāde “Viss
par un ap vilkiem” – Puzes
bibliotēkā mīt daudzi Vilki –
rakstnieki, redaktori, tulkotāji,
mākslinieki, recenzents, mācību
grāmatu autors, fotogrāfs un pat
primabalerīna, un, protams, vilki
kā tēli romānos, pasakās, dzejoļos
un stāstos.
l Starptautiskajai Zemes
dienai (22. aprīlis) veltīta nozaru
literatūras izstāde “Dzīvot zemē
ar mīlestību”.
PASĀKUMI:
l 20. aprīlī plkst. 11.30
tikšanās ar grāmatu ilustratori
Agiju Staku un radošas
nodarbības pirmsskolas un
sākumskolas bērniem
VKKF atbalstītajā Ventspils
bibliotēkas projektā “Rakstnieks
lauku bibliotēkā / Atkalsatikšanās”.
l No 25. līdz 29. aprīlim
radošas nodarbības pirmsskolas
un skolas vecuma bērniem “Vai
drīz? Drīz, drīz – māmiņdiena
drīz!”, gatavosim ziedu kartītes
savai māmiņai, darbs ar kartonu,
filcu un līmi.
TĀRGALE
18. aprīlī plkst. 12 Lieldienas
Tārgalē (šobrīd plānotas ārā,
bet, ja būs slikti laikapstākļi, tad
iekštelpās skolā).
30. aprīlī ap plkst. 10 Lielā
talka.
30. aprīlī plkst. 17 dzejas un
mūzikas vakars “Dzejas tango”
Tārgales pamatskolas zālē.
Balle Tārgales pamatskolas zālē,
spēlēs Māris Lembers.
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: no
13. līdz 29. aprīlim bibliotēka
slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Es
esmu no pūpolu zemes”.
l Literatūras izstāde “Rakstnie
kam Andrejam Skailim 95”.
l Literatūras izstāde “Atnāc
mani vēl satikt” – dzejniecei
Kornēlijai Apškrūmai 85.
JŪRKALNE
17. aprīlī plkst. 15 pie tautas
nama dažādas lustes un izdarības
pasākumā “Priecājies Lieldienās!”.
Plkst. 21.00 “Lieldienu
balle” kopā ar muzikantu Ainaru
Dūdiņu. Biļetes cena 5 eiro.
22. aprīlī plkst. 17 tautas
namā radošā ballīte bērniem un
jauniešiem “Joki mazi”.
25. aprīlī plkst. 13 tautas
namā ikmēneša pagasta senioru
tikšanās.
30. aprīlī no plkst. 13 līdz
16 novada “Taku izaicinājums”.
Jūrkalnē aicinām doties pastaigā
pa dabas taku “Rīvas loki”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde
“Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai
– 85”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 66. kopa.
PASĀKUMI:
l 12. aprīlī plkst. 10
tiešraides pasākums Kuldīgas
novada Vārmes bibliotēkas
Facebook vietnē “Iešūpo
Lieldienas kaimiņos”; piedalās
Ziru, Jūrkalnes, Užavas un
Vārmes bibliotēkas.
l 22. aprīlī plkst. 22 pieturā
“Jūrkalnes bibliotēka” vides
objekta “Mana gaisma” atklāšana.
UŽAVA
No 15. līdz 30. aprīlim
tautas namā būs apskatāma
ancenieces Selgas Puriņas
mezglošanas tehnikā veidota
dekoru izstāde.
17. aprīlī plkst. 14 tautas
nama zaļajā zonā notiks Lieldienu
lustes lieliem un maziem:
tiksimies ar Lieldienu zaķi un
viņa palīgiem, piedalīsimies
jautrās stafetēs, čakli darbosimies
radošajā darbnīcā, šūposimies,
ripināsim olas un kausimies ar
tām. Jampadrača noslēgumā
tautas namā skatīsimies Zlēku
amatierteātra “Margots” iestudēto
G. Priedes lugu pēc pasakas
motīviem “Lapsa sludina mieru”.
22. aprīlī plkst. 19 tautas
namā “Teātra vakars”. Viesos Ziru
amatierteātris ar G. Priedes lugas
fragmentu “Tava labā slava” un K.
Štrāles-Dreikas lugu “Mani mīļie
nodoklīši”.
4. maijā plkst. 12 Latvijas
Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai veltīts
pasākums Užavas estrādē.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Iešūpot
sevi pavasarim”.
l Literatūras izstāde “Koko
un Riko piedzīvojumi” – bērnu
rakstnieces Evijas Gulbes
daiļrade.
l Literatūras izstāde “Dzirdēt
ar sirdi” – dzejniecei Kornēlijai
Apškrūmai 85.
l Literatūras izstāde
“Nemainīgs ir tikai gaišums” –
aforismi, atziņas, atskārsmes,
citāti un parunas.
PASĀKUMI:
l No 6. aprīļa jauno grāmatu
dienas.
l 12. aprīlī plkst. 10
tiešraides pasākums Kuldīgas
novada Vārmes bibliotēkas
Facebook vietnē “Iešūpo
Lieldienas kaimiņos”; piedalās
Ziru, Jūrkalnes, Užavas un
Vārmes bibliotēkas.
l 13. aprīlī plkst. 13 Užavas
pamatskolā tikšanās ar bērnu
rakstnieci Eviju Gulbi VKKF
atbalstītajā Ventspils bibliotēkas
projektā “Rakstnieks lauku
bibliotēkā / Atkal-satikšanās”.
ANCE
12. aprīlī plkst. 14.30
animācijas filmu izlase
pirmsskolas un jaunāko klašu
bērniem “Zelta Lieldienas”.
16. aprīlī no plkst. 13 līdz
16 “Taku izaicinājums”.
17. aprīlī no plkst. 12 Ances
parkā zaķi rīko Lieldienu svētkus –
atrakcijas, takas lieliem un maziem,
noslēgumā “Zaķu diskotēka”!
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Labo
vārdu meistare” – dzejniecei
Kornēlijai Apškrūmai 85.
l Literatūras izstāde “Ilze
Indrāne – spilgtākā romantiskā
stila pārstāve latviešu prozā” –
rakstniecei Ilzei Indrānei 95.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 67. kopa
(no 11. aprīļa).
PASĀKUMI:
l 17. aprīlī plkst. 12
sadarbībā ar kultūras namu
radošas darbnīcas “Lieldienas
Ances parkā”.
l 25. aprīlī plkst. 12.45
Ances pamatskolā literārā dabas
stunda “Putnu mēnesis” un
tikšanās ar rakstnieku, ornitologu
Viesturu Ķeru VKKF atbalstītajā
Ventspils bibliotēkas projektā
“Rakstnieks lauku bibliotēkā /
Atkal-satikšanās”.
l 30. aprīlī plkst. 11 lasītāju
interešu klubiņa “Dažādības”
pasākums “Smejies vesels!”.
UGĀLE
17. aprīlī plkst. 13 Lieldienu
pasākums “Raibas olas dancojās”

Ugāles bērnu laukumā.
23. aprīlī no plkst. 13 līdz
16 novada “Taku izaicinājums
Ugālē”.
30. aprīlī plkst. 10 Lielā
talka, plkst. 22 balle. Spēlē Edijs
Rozentāls.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Mēneša jubilāri” – rakstniekam
Andrejam Skailim 95, rakstniecei
Veltai Spārei 100, aktierim
Valentīnam Skulmem 100.
l Starptautiskajai Zemes
dienai (22. aprīlis) veltīta
literatūras izstāde “Tava
ekoloģiskā pēda”.
l LITERATŪRE grāmatu
plaukts arī Ugāles bibliotēkā.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Šūpojies, saulīte,
Lieldienu rītā”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 72. kopa.
POPE
12. aprīlī plkst. 19 saimnieču
klubiņa “Knifiņš” (interešu
pasākums) Amatu telpā.
17. aprīlī plkst. 13 Lieldienu
pasākums ģimenēm kultūras
nama pagalmā.
23. aprīlī plkst. 14 atpūtas
pēcpusdiena “Es zīmēju
pavasari”. Piedalās folkloras kopa
“Pūnika” (Pope), senioru koris
“Ziemeļzvaigzne” (Ventspils
KC), vīru ansamblis (Tukums),
Šlokenbekas muižas kultūras centra
folkloras kopa “Milzkalnieki”.
24. aprīlī plkst. 14
A. Niedzviedzis “Trīsarpus
atraitnes”, spēlē Ventspils
pensionāru biedrības
amatierteātris.
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: no
aprīļa bibliotēka strādā otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās – no
plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās
no plkst. 9.00 līdz 16.00,
sestdienās no plkst. 9.00 līdz
13.00; pirmdienās – slēgts.
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Šarmantie sapņi” – rakstniekam
Andrejam Skailim 95.
l Literatūras izstāde
“Brīnišķīgas puķes” – rakstniecei,
arhitektei Laimai Kalniņai 100.
l Literatūras izstāde “Saruna
ar zilo rozi” – rakstniecei Veltai
Spārei 100.
l Literatūras izstāde “Uh –
cik labi!” – dzejniekam Andrim
Vējānam 95.
l Literatūras izstāde “Basām
kājām” – rakstniecei Ilzei
Indrānei 95.
l Literatūras izstāde
“Brīnumdzejoļi” – dzejniekam,
tulkotājam Pēteram Brūverim 65.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 70. kopa.
>>
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<< PASĀKUMI:
l Aprīlī (datums tiek
precizēts) – “Bērnu un jauniešu
žūrijas 2021” noslēguma
pasākums.
ZIRAS
17. aprīlī plkst. 15 Lieldienu
jampadracis Ziru parkā.
23. aprīlī plkst. 21 “Pavasara
balle”, spēlē E. Rozentāls, ieeja 5 eiro.
29. aprīlī plkst. 19 talka –
jaunā sporta laukuma sakopšana
un sagatavošana sezonai.
Bibliotēka
Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras
izstāde “Ceļazīmes” –
dzejniecei Kornēlijai
Apškrūmai 85 (no 11. aprīļa).
l Literatūras izstāde
“Dzirkstis” – rakstniecei Ilzei
Indrānei 95 (no 19. aprīļa).
l Literatūras izstāde
“Brīnumdzejoļi” – dzejniekam,
tulkotājam Pēteram Brūverim 65
(no 19. aprīļa).
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 69. kopa.
PASĀKUMI:
l Aprīlī krustvārdu mīklu
konkurss “Atminēsim Latvijas
kokus un krūmus!”.
l 12. aprīlī plkst. 10
tiešraides pasākums Kuldīgas
novada Vārmes bibliotēkas
Facebook vietnē “Iešūpo
Lieldienas kaimiņos”; piedalās
Ziru, Jūrkalnes, Užavas un Vārmes
bibliotēkas.
l 17. aprīlī plkst. 15
sadarbībā ar Ziru tautas namu
“Lieldienu jampadracis Ziru
parkā”.
ZLĒKAS
17. aprīlī plkst. 12
Lieldienu pasākums bērniem un
pieaugušajiem: amatierteātra
“Margots” izrāde “Lapsa sludina
mieru”, spēles, atrakcijas, olu
ripināšana ar Lieldienu zaķi. Ieeja
ar krāsainām oliņām.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Rakstniecei Ilzei Indrānei 95”.
l Literatūras izstāde
“Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai
85”.
l Priekšmetu izstāde
“Vaļasprieki”.
PASĀKUMI:
l 29. aprīlī plkst. 12
tikšanās ar grāmatas “Nerātnā
zēna trauksmainā dzīve” autoru
Haraldu Zernevicu.
USMA
18. aprīlī plkst. 16 muzikālā
Lieldienu pēcpusdiena kopā
ar duetu “Violin Diivas”. Duetā
apvienojušās divas talantīgas,
radošas multiinstrumentālistes
Inese Fedorovska un Lelde
Zaržecka. Koncertā skanēs
īpaša Lieldienu laika noskaņu
mūzika samtainas balss un vijoļu

izpildījumā. Ieeja 3 eiro.
30. aprīlī Lielā talka kopā
ar biedrību “Usmas krasts”.
Talkosim ezerā apkārt Viskūžu
salai! Plašāka informācija būs
pieejama tautas nama Facebook
lapā un www.usmasezers.lv.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Krietna
deva humora” – rakstniekam
Andrejam Skailim 95.
l Literatūras izstāde
“Uzsmaidīt dzīvei” – dzejniecei
Kornēlijai Apškrūmai 85.
l Literatūras izstāde “Ko
nezinām par zināmajiem Latvijas
dzīvniekiem jeb misija – krupis
“Izglāb princi!” (no 12. aprīļa).
l Literatūras izstāde
“Uzticība sirds gudrībai” –
rakstniecei Ilzei Indrānei 95 (no
19. aprīļa).
l Jauno grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 71. kopa.
VĀRVE
16. aprīlī plkst. 13 Zūrās
Rūķu darbnīcā “Nāc nākdama,
Lielā diena…”. Radošās darbnīcas,
olu krāsošana, apslēptās mantas
meklēšana, olu ripināšana, spēles,
rotaļas.
22. aprīlī plkst. 20 Ventavas
sabiedriskajā centrā “Pavasara
balle” kopā ar “Rumbas kvarteta”
mūziķi Arti Šimpermani. Ieeja 5
eiro. Iepriekš pieteikšanās pa tālr.
22002942 vai tālr. 29507283 (Inga
Berga).
30. aprīlī plkst. 21 Zūrās pie
muzeja ratnīcas “Valpurģu nakts
mistērija”. Mūzika, gaismas, dejas
un konkursi.
Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Lieldienas gaidot” (līdz 20.
aprīlim).
l Literatūras izstāde
“Gara aristokrāts” – aktierim
Valentīnam Skulmem 100 (no 21.
aprīļa).
Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Nekas
šai dzīvē nepazūd…” – dzejniecei
Kornēlijai Apškrūmai 85 (līdz 20.
aprīlim).
l Seno kartīšu izstāde “Lai
caur Lieldienu gaismu atkal tiek
dāvāts cerību rīts!” (no 14. līdz
24. aprīlim).
l Literatūras izstāde
“Leģendārais aktieris – Valentīns
Skulme” – aktierim Valentīnam
Skulmem 100 (no 19. aprīļa).
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 68. kopa.
PASĀKUMS:
l 20. aprīlī bibliotekārā
stunda / viktorīna “Par drošu
internetu”.
l 21. aprīlī informatīvs
pasākums par e-pakalpojumu
“Kā pasūtīt grāmatas attālināti?”.
l 22. aprīlī Izglītojošo spēļu
pēcpusdiena.
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Notiks gan folkloras, gan ērģeļmūzikas festivāls
Pandēmija ir atkāpusies,
un tas nozīmē arī rosīgāku
kultūras dzīvi. Par
lielākajiem pasākumiem
un notikumiem tuvākajos
mēnešos un vasarā stāsta
Kultūras nodaļas vadītāja
Zane Pamše.
23. aprīlī Ugālē un 30. aprīlī Jūrkalnē notiks “Taku izaicinājums”,
kad ikviens, kurš to vēlēsies, varēs
doties dabā un izstaigāt takas, tā labāk iepazīstot novadu. 23. aprīlī pēc
divu gadu pārtraukuma Puzē būs
senioru pasākums “Sudrabotās melodijas”. 30. aprīlī mūsu deju kolektīvi Rojas estrādē piedalīsies XXII
Vispārējo latviešu dziesmu un XVII
Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” repertuāra pārbaudes
pasākumā. 1. maijā Popes estrādē
notiks novada kultūras darbinieču
talka, kurā aicināti piedalīties arī
pagasta sabiedrisko organizāciju
pārstāvji. 4. maijā pagastos svinēs
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 7. maijā Zlēkās
paredzēta amatierteātru skate, savukārt 8. maijā Ugālē – vokālo ansambļu skate. 14. maijā Puzē iecerēts vokālā ansambļa “Mežarozes”
45 gadu jubilejas koncerts, bet 21.
maijā līnijdeju kolektīvs “Margrietiņas” Ugālē sagaidīs 20. dzimšanas
dienu. 21. maijā notiks arī “Ventavas gadatirgus”, pūtēju orķestru
skate un kopkoncerta mēģinājums
Liepājā, kurp dosies pūtēju orķestra
“Ugāle” mūziķi. 28. maijā pirmo
reizi notiks pasākums “Venta
viļņojas… Zlēkās” – to turpmāk
iecerēts rīkot pagastos, kas atrodas
Ventas krastos. Jūrkalnē šajā dienā
atklās tūrisma sezonu. 12. jūnijā
pūtēju orķestra “Ugāle” mūziķi
dosies uz Liepāju, kur uzstāsies
kopkoncertā. 15. jūnijā Zlēkās notiks novada senioru sporta spēles,
21. jūnijā Jūrkalnē – tradicionālais
saulgriežu pasākums.
Jūlijā pagastu svētki būs Ugālē,
Ancē, Piltenē, Užavā, Zirās, Puzē un
Tārgalē, šajā mēnesī Vējturu namā
Jūrkalnē sāksies koncertu sezona. 2.
jūlijā Jūrkalnē notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
rīkotā aktivitāte “Novada garša”,
bet Zlēkās 9. jūlijā tiks dots starts

velobraucienam “Sudraba spieķis”.
Savukārt Popē šajā dienā ieradīsies
starptautiskā folkloras festivāla
“Baltica” dalībnieki. Paredzams, ka
ieradīsies 30 kolektīvi, izdziedot
tēmu “Nāč ar man spēltes”, vakarā
Popes estrādē skanēs koncerts. Puzes pagastā jūlija sestdienās iecerēti
mazo ciemu svētki “800+2”. 16. jūlijā Usmā notiks Usmas ezera diena,
ko vietējais tautas nams rīkos kopā
ar biedrību “Usmas krasts”, bet Jūrkalnē jūlija beigās paredzēts koru
festivāls kopā ar kora “Kamēr…”
dziedātājiem.
Paredzams, ka 6. augustā Puzē
notiks amatierteātru festivāls “Spēlēju, dancoju”, kurā piedalīsies kolektīvi no Madonas, Liepājas un
Ventspils novada. Pagasta svētki
augustā būs Zlēkās, Popē, Vārvē,
Usmā, Jūrkalnē, bet no 24. līdz 26.
augustam Vārves, Užavas un Jūrkalnes kultūras darbinieces rīkos
pasākumu “Neba maize pati nāca”.
12. augustā Popes estrādē paredzēts
grupas “Menuets” koncerts. 20. augustā Usmā sadarbībā ar uzņēmumu “Usmas muiža” plānota disko
balle, bet Jūrkalnē un citviet suitos
– “Kafejnīcu dienas”. 27. augustā
Tārgalē notiks piejūras folkloras
festivāls “Kaijas balss”, svinēs lībiešu
folkloras kopas “Kāndla” 50 gadu
jubileju.
Jāpiebilst, ka vasarā un rudenī
ar pašvaldības finansiālu atbalstu
notiks arī ērģeļmūzikas festivāls
“No baroka līdz mūsdienām”. Stāsta
idejas autors Jānis Kalniņš: “Ventspils novads var lepoties ar lieliskām
ērģelēm, kur virsotne neapšaubāmi
ir Ugāles baroka ērģeles. Romantisma laikmetu pārstāv K. A. Hermaņa ērģeles Zlēku baznīcā, E. F.
Valkera instruments Popes baznīcā.
Tā ir unikāla iespēja atskaņot ērģeļu repertuārā autentiskā skanējumā
bez jebkādiem kompromisiem, kas
arī ir Ventspils novada ērģeļmūzikas festivāla “No baroka līdz mūsdienām” vizītkarte. Katedrāļu repertuāru atstāsim Rīgas un Liepājas
katedrālēm, laikmetīgās ērģeļmūzikas cienītājus aicinām doties uz
Ventspils koncertzāli “Latvija”, kur
skan modernākās ērģeles mūsu valstī, bet Ventspils novada baznīcās

aicinām izbaudīt ne ar ko nesajaucamo to ērģeļu skanējumu, izjust
dievnamu iekārtojuma emocionālo
piepildījumu. Sāksim jūnija sākumā
ar koncertu Popes baznīcā, kur muzicēs jaunais poļu ērģelnieks Jakubs
Moneta no Švidņicas. Viņš piedalīsies arī Jūrmalas Starptautiskajā
jauno ērģelnieku konkursā, mums
būs interesanti, kā viņam gājis. Neraugoties uz savu jaunību – tikai 17
gadi –, viņš ir pieteicis sevi ļoti nopietnā repertuārā.
1. jūlijā Ugālē muzicēs izcilais
zviedru ērģelnieks un pedagogs
Hanss Ola Eriksons. Vairāki latviešu ērģelnieki ir mācījušies pie viņa.
Ar Ugāli viņam ir īpaša saistība,
jo jau tālajā 1993. gadā Hanss Ola
Eriksons bija ekspertu grupā, kura
izveidoja kompetentu padomdevēju komandu, kuras kopdarba rezultātā veiksmīgi tika realizēta Ugāles
baznīcas ērģeļu restaurācija. Koncerts būs ļoti īpašs, jo tiks atskaņota visa J. S. Baha “Ērģeļu burtnīca”
“Orgelbüchlein” – krājums, kuru
veido 45 korāļu prelūdijas. Viņš
vadīs arī meistarklasi ērģelniekiem. Šis koncerts tiek organizēts
kopā ar biedrību “Pleno”, ar kuru
sadarbojoties jau iepriekš notikuši vairāki izcili koncerti Ventspils
novada dievnamos. Otrs koncerts
Ugāles baznīcā, arī saistīts ar meistarklasi, notiks septembrī. Tajā
muzicēs Lodzas (Polija) mūzikas
akadēmijas profesors, ērģeļu vēstures pētnieks un ērģeļu eksperts
Kšištofs Urbaņaks (Krszysztof
Urbaniak). Meistarklase notiks
sadarbībā ar PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”. Zlēku baznīcā
koncerts notiks 13. augustā.
Tajā muzicēs jaunās paaudzes
ērģelnieks Jānis Karpovičs, kurš
pagājušajā gadā izcili pabeidza Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru ērģeļu specialitātē. Viņa maģistra darbs bija
veltīts Rīgas ērģeļbūvētāja Emīla
Martina veikumam. Zlēkās skanēs
dažkārt nepelnīti novārtā atstātie
vācu komponistu skaņdarbi, tostarp K. H. Rinka fantāzija un fūga
par BACH tēmu, A. G. Rittera 3.
sonāte ērģelēm.”
Marlena Zvaigzne

ATKAL NOTIKS PASĀKUMS
“SUDRABOTĀS MELODIJAS”

Aicinām uz mūsu novada senioru
pasākumu “Sudrabotās melodijas” 23.
aprīlī plkst. 13.00 Puzes kultūras namā.
Norise jau visiem zināma – dziesmas, dejas, par
galda klājumu rūpējas katrs dalībnieks. Par deju
mūziku gādās Māris Lembers no Ventspils, dzies-

mu garu uzturēs dziedātāja Antonija Dombrovska.
Ja vēlaties būt dalībnieku pulkā, līdz 18. aprīlim
sazinieties ar Ventspils novada Senioru padomes
dalībniekiem, kas pārstāv jūsu pagastu. Vietu skaits
ir ierobežots.
Māra Kraule
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Zlēku amatierteātra aktieri iestudēja arī “Mazo gulbīšu
deju”. DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
Zlēku kultūras namā
aizvadīts īpašs pasākums
“Spēlējam Priedi Zlēkās”,
kurā Ventspils novada
amatierteātru kolektīvi
sniedza ieskatu dramaturga
Gunāra Priedes daiļradē,
noslēgumā kopīgi iestādot

priedi par godu autoram.
17. martā dramaturgam Gunāram Priedem būtu apritējuši 94
gadi, viņa lugas ir guvušas lielus
panākumus, lai gan tagad tās vairāk
iestudē tieši teātra amatierkolektīvi. Dramaturga daiļrade ir aktuāla
arī šodien, jo lugās parādās cilvēku

“Spēlējam Priedi Zlēkās”
savstarpējās attiecības, cilvēcīgums,
vēsturiskais aspekts. Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītāja
Zane Pamše stāsta, ka Gunārs Priede savās lugās ir bijis ļoti perfekts
un strukturēts, viss veidots atbilstoši dramaturģijas ritmiem, iespējams, tāpēc, ka dramaturgs bija arī
arhitekts.
Ventspils novada amatierteātru aktieri un režisori bija priecīgi
satikt cits citu pēc ilgāka pārtraukuma. Pasākumā valdīja draudzīga
gaisotne, zāle bija pilna ar dalībniekiem un skatītājiem. Katram teātra
kolektīvam bija sava odziņa un savs
piegājiens Gunāra Priedes lugu
fragmentu atspoguļošanai.
Zlēku amatierteātris “Margots” (režisore Kristīne Kauliņa)
iestudēja pilna izmēra lugu “Lapsa
sludina mieru”, kurā skatītājus ar
humoru aizrāva aktieru dziesmas
un dejas, īpaši “Mazo gulbīšu deja”
no Pētera Čaikovska baleta “Gulbju
ezers”. Tālāk visus iepriecināja Usmas amatierteātris “Suflē” (režisore
Laila Grunte), kurš ļāva ieskatīties
mēģinājumu procesā, iestudējot

fragmentu no lugas “Trīspadsmitā”. Skaitlis 13 Gunāram Priedem
nebija nekāds maģisks cipars, tā
bija vienkārši trīspadsmitā luga pēc
kārtas. Užavas amatierteātris “Maskas” (režisore Linda Sāmīte) uzveda
interesantu ainu no lugas “Aivaru
gaidot”, sasmīdinot skatītājus par
rentgena alternatīvām lauku dzīvē.
Savukārt Ances amatierteātris “Nezāles” (režisore Vita Auziņa) ar šarmu deva ieskatu lugā “Tava labā slava”, vēlāk šai pašai lugai pieķērās arī
Ziru amatierteātris (režisore Anita
Pāvelsone), kuri bija izveidojuši pēc
Gunāra priedes motīviem tādu kā
pārskatu, iepazīstinot skatītājus tuvāk ar šo darbu. Apvienotais Puzes
un Ugāles amatierteātris (režisore Iveta Pete) fragmentu no lugas
“Normunda meitene” izspēlēja kā
radiolugu par jauniešiem, viņu raksturiem, mīlestību, izmantojot atbilstošus atribūtus – pašu sagatavotas radio mikrofonu imitācijas. Un
Popes amatierteātri (režisore Ineta
Kalniņa) pārstāvēja Indra Grosbārde, kura kvēlojoši skatītājus aizrāva ar klavierspēli un nolasīja dažas

Regīnas Ezeras nenosūtītās vēstules
Gunāram Priedem.
Pasākumā bija iespēja apskatīt
Gunāram Priedem veltītu izstādi,
kuru sagatavoja Zūru novadpētniecības ekspozīcijas vadītāja Viktorija Rebuka un Zlēku bibliotēkas
vadītāja Pārsla Bože, kā arī skatītājiem bija iespēja noskatīties Gunāra
Priedes bilžu slaidrādi, kuru sagatavoja Piltenes bibliotēkas vadītāja
Antra Budre.
Noslēgumā visi novada amatierteātru kolektīvi pulcējās kopā
un iestādīja priedi, tā godinot dramaturgu. “Es esmu gandarīta par
šo labi pavadīto dienu! Tas bija liels
kopdarbs. Mēs novadā varam, un tā
jau ir tā galvenā kultūras vērtība, ka
mēs darām kopā un mums sanāk.
Galvenais to ir darīt ar mīlestību,
un tad viss izdosies. Gunārs Priede
bija pelnījis, ka mēs to paveicām!”
sajūtās dalās Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše.
Paldies ikvienam, kas iesaistījās šī
pasākuma idejas tapšanā un īstenošanā!
Inga Andra Leigute

Dāmu un kungu
dialogs dzejā
Ances pagasta kultūras
namā sirsnīgā noskaņā
notika dzejoļu kopkrājuma
“Dievietei” atvēršanas
svētki. Grāmatā iekļauti
19 autoru darbi, Ancē ar
tiem iepazīstināja astoņi
dzejnieki, tostarp arī
ancenieces Gunta Grietēna
un Aiva Bergsone. Viņām jau
ir savi dzejoļu krājumi, bet
nu mīlestības tēmai veltītā
lirika iekļauta kopkrājumā.
Grāmata “Dievietei” izdota
izdevniecībā “Domu pērles”. Izdevuma idejas autore ir Ina Anševica.
Sākotnēji viņai bija doma krājumā
apvienot vīriešu veltījumus dāmām, bet pēc tam radās iecere iekļaut krājumā arī sieviešu rakstītos
pantus, izveidojot dialogus. Proti,
kungu un dāmu dzeja ir kā sasaukšanās, kā atbilde viens otram.
Marts Ancē bija īsts dzejas
mēnesis, jo vispirms notika tikšanās ar dzejniecēm Aivu Bergsoni
un Inu Anševicu un viņu grāmatiņu atvēršana. Kultūras nama vadītāja Rudīte Krauze toreiz ieminējās, ka pagastā varētu svinēt arī
kopkrājuma atvēršanas svētkus.
Uz tiem no Rīgas ieradās dzejnieki
Laima Mūrniece, Ints Kalns, Uldis
Josts un Rihards Kalnmals, Guntis
Laimiņš pārstāvēja Jūrmalu, bet
Ērika Strole – Ventspili. Pasākumu iesāka vietējie mūziķi no grupas “4 Reasons”, Kaspars un Lelde
Manteji un Kristers Kuģenieks,

bet Rudīte pēc tam pastāstīja, ka
Ancē apzināti četri dzejnieki, bet
gan jau rakstošo ir vēl vairāk, vien
jāuzrunā viņi un jāiedrošina savu
veikumu rādīt citiem. Kultūras
nama vadītāja atgādināja par viņas veidotajiem podkāstiem “Dzīve Ancē”, piesakot, ka praktiski
visi runātāji kā vietējo vērtību pieminējuši dabu un mieru, kurā var
smelties iedvesmu. “Katras vietas
galvenais dārgums ir cilvēki,” sacīja Rudīte, uzskaitot, tos, ar ko
pagasts var lepoties, piemēram,
saimnieces, dejotājus, aktierus…
Un tad jau bija laiks iepazīstināt ar astoņiem kopkrājuma
autoriem, kuri katrs nolasīja trīs
vai četrus dzejoļus. Kā atzina paši
autori, viņi sevi neuzskata par īstajiem dzejniekiem, bet pantiņu
rakstīšana rada prieku un gandarījumu. Ina par katru no autoriem
bija sagatavojusi nelielu raksturojumu, ko nolasīja Rudīte. Par
ancenieci Guntu viņa teica šādus
vārdus: “Guntas dzeju lasot, kājas iegrimst rasas pielietā pieneņu
pļavā, jūtama liepu smarža gaisā
un mīlestība pret Latviju. Dzejai
cauri kā pavediens vijas dzīves ceļš
un piedzīvotās emocijas. Kā cilvēks mērķtiecīga, stingra, ar lielu
mīlestību pret dabu un darbiem,
kurus dara.” Savukārt par Aivas
dzeju minēts, ka tā aizskar daudzu cilvēku dvēseles stīgas. Viņai ir
apbrīnojama spēja jebkuru mirkli,
notikumu, dzirdētu frāzi, emociju

Pirmajā rindā otrā no labās – kopkrājuma “Dievietei” sastādītāja Ina Anševica.
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izteikt dzejā. Par Aivu saka, ka viņa
ir kā putns – vienmēr lidojumā!
Mērķtiecīga, sirsnīga, izpalīdzīga
un ar neiedomājamu tiešumu iet
pretim mērķiem, lai piepildītu un
realizētu savus sapņus. Jāpiebilst,
ka krājumu “Dievietei” Inai palīdzēja sastādīt Gunita Barščauska.

Kad visi autori bija uzstājušies,
viņus sveica daudzi mājinieki, kā
arī literārā klubiņa “Dzirksteles”
pārstāves no Ventspils, uzteicot
dzejniekus par uzdrīkstēšanos
atklāt savu dvēseli un pateikt to,
ko jūt sirds. Rudīte ieminējās
dzejniekiem, ka varbūt viņi vasa-

rā gribētu piedalīties radošā nometnē Ancē, un šis priekšlikums
tika uztverts ar prieku. Pasākuma
noslēgumā visi kopīgi un dažādos
sastāvos fotografējās, malkoja kafiju, cienājās ar pīrādziņiem un
zef īru – svētki bija nosvinēti!
Marlena Zvaigzne

PROJEKTU KONKURSS
VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANAI
Pašvaldība izsludina pieteikšanos
projektu konkursam “Mēs savā novadā
2022” dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai
Ventspils novadā.
Konkurss atbalsta biedrības un nodibinājumus,
kas darbojas novada administratīvajā teritorijā, un
veicina novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu,
infrastruktūras attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu, sekmē tūrisma attīstību un tūristu piesaisti.
Konkursa prioritātes: atbalsts inovatīviem un

kultūrvēsturisko mantojumu apzinošiem projektiem;
atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju identitāti; sekmē
tūrisma attīstību; atbalsts projektiem, kas nodrošina
apmācības, seminārus, lekcijas, izstādes un plenērus.
Projektu konkursa finansējums ir 8000 eiro. Viena projekta realizēšanai piešķirs ne vairāk kā 800
eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 30. aprīlis. Plašāka informācija: www.ventspilsnovads.lv.
Marlena Zvaigzne
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Katrs palīdz, kā var. Kopā ir spēks
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Šajā valstī viņi ieguva pagaidu
patvērumu, bet pēc tam domāja,
kur doties tālāk. Viens no variantiem bija Vācija, bet, kā stāsta Ivans,
Vācijā viņi būtu bijuši bez radu atbalsta, turklāt viņa ģimene neprot
vācu valodu. Tā kā Ivans kādu laiku
ir dzīvojis Latvijā un Juris laipni aicinājis uz Pilteni, viņš, aprunājies ar
sievu Svetlanu, pieņēmis lēmumu
ierasties Latvijā, kur pašvaldības
pārstāvji tūdaļ ierādījuši dzīvesvietu. Bēgļi par to priecājas, jo katram
ģimenes loceklim ir sava gulta, var
nomazgāties un labi paēst. Tiesa,
maltītes parasti tiek ieturētas Jura
mājās. Viņa ukraiņu radi te pavada
dienas lielāko daļu, jo bērniem dārzā ir vieta, kur izskrieties un spēlēties. Ieejot Jura namā, priekšnamā
rindojas daudzi apavu pāri, istabā
pretim veras daudzi bērnu acu pāri,
un tie nav tramīgi, bet ziņkārīgi. Jaunākie ģimenes locekļi rotaļājas un
skatās televizoru, vecākie pievērsušies telefoniem. Nav lieka trokšņa,
valda omulīgs miers. Un tas no kara
skartās Ukrainas atbraukušajiem ir
ļoti svarīgs. Tā ir laime – iziet laukā,
zinot, ka blakus nesprāgs bumbas.
Ivans (51) un Svetlana (39) apprecējās pirms 23 gadiem. Viņiem ir
četri pašu bērni, bet pārējie ir adoptēti vai atrodas aizbildnībā. Ģimenei
ir svarīgas kristīgās vērtības, un jau
pavisam drīz pēc kāzām dzīvesbiedri sadarbojās ar kādu internātu un
vadīja tā audzēkņiem Bībeles stundas. Pēc tam saprata, ka bērniem
brīvdienās un brīvlaikā vajadzīga ģimeniska vide – pretējā gadījumā viņi
iesaistās apšaubāmās kompānijās un
sāk darīt sliktas lietas. Reizēm vasaras brīvlaikā ģimenē bija pat 30 bērnu, un visi tika mīlēti. Ivans pārliecinājās, ka Dieva vārds mainīja viņa
aizbilstamo sirdis, un bērni saprata
– lai dzīvē kaut ko sasniegtu, ir jāmācās, un labie darbi atmaksājas. Tagad
ģimenē ir 23 cilvēki, vecākajam bērnam ir 21, jaunākajam – četri gadi.
Izrādās, Svetlana ir vijolniece, kura
profesionālās karjeras vietā izvēlējās
ģimeni, bet Ivans prot daudzus darbus. Bijis celtnieks, santehniķis, iesaistījies uzņēmējdarbībā, bet pirms
kara sākuma cepis un pārdevis kūkas. Ionašku dzīvoja 40 km attālumā no Odesas, tādēļ sezonas laikā
konditorejas izstrādājumi bija īpaši
pieprasīti. Ģimenes māja Sanžeikā
nav cietusi, kaimiņi nesen atsūtījuši fotogrāfijas, kā dārzā zied puķes.
“24. februārī netālu no mūsu ciema
uzsprāga lādiņš. Bērni ļoti izbijās, un
tas mums bija kā signāls, ka jādodas
ceļā. Mums bija laiks, lai savāktu visu
nepieciešamo. Sākumā neizbraucām no valsts, bet apmetāmies pie
draugiem netālu no Moldovas robežas. Tur pavadījām divarpus nedēļas
cerībā, ka karš norimsies un mēs
varēsim atgriezties mājās, bet tas, kā
zināms, nenotika,” atceras Svetlana,

Lielā Ionašku saime Ivana māsas dēla Jura mājās. Viens puisēns ir neredzīgs, bet tas
viņam neliedz justies omulīgi brāļu un māsu pulkā.

MARLENAS ZVAIGZNES, ALEKSANDRA HMEĻŅICKA, KRISTĪNES KAULIŅAS FOTO

Ivans un Svetlana necerēja, ka Latvijā viņiem klāsies tik
labi, un ir pateicīgi par atbalstu un palīdzību.

Ukrainā nonāca 22 pāri
Birutas Blūmentāles adīto
zeķu.

bet Ivans piebilst, ka karadarbība
izvērtās plašumā un ģimene nolēma
izbraukt no valsts. Emocionāli tas
bijis grūti, bērni prasīja, vai tiešām
nevar atgriezties mājās, bet, sargājot sevi, Ionašku devās uz Kišiņevu.
“Dokumentus biju sagatavojis jau
pirms kara, jo klīda baumas, ka būs
uzbrukums,” teic Ivans. Viņš stāsta,
ka tagad katru dienu viedierīcē seko
līdzi notikumiem Ukrainā, jo tas
motivē lūgties par savu dzimteni un
liek atcerēties, kā klājas tur palikušajiem tautiešiem. “Kad ieradāmies
Latvijā, nerēķinājāmies ar to, ka mūs
tik viesmīlīgi uzņems! Esam siltumā,
paēduši – paldies Oskaram Gūtmanim un pašvaldībai. Bērni mācās attālināti. Pirms kara draugi no Amerikas atsūtīja astoņas planšetes, tā
ka galā tiekam. Mums ir 14 skolēni.
Daži viņu pedagogi ir Ukrainā, Odesā, bet citi, tāpat kā mēs, ir izbraukuši un atrodas, piemēram, Polijā,”
skaidro Ivans. Viņa vecākajai meitai
Nastjai ir 21 gads. Pirms atbraukšanas uz Latviju viņa garīgajā seminārā apguva nepieciešamās prasmes
darbam ar pusaudžiem. Nastja saka,
ka nav tik emocionāla kā citi un spēj
samierināties arī ar nepatīkamām
pārmaiņām. “Jā, es, protams, pārdzīvoju par Ukrainā nogalinātajiem
cilvēkiem, bet esmu nepārtrauktās

sāpīgi, ka daudziem cilvēkiem ir tik
ļoti jācieš… Volodomirs Zelenskis ir
īsts malacis! Arī es pirms tam domāju, nu ko tāds jauns vīrs izdarīs, bet
viņam pietiek optimisma un spēka
diendienā pieņemt stratēģiskus lēmumus.”
Ja tas būs nepieciešams, pašvaldība bēgļus varēs iekārtot arī Ances
pamatskolas internātā (25 vietas)
un Ances sociālajā mājā (13 vietas).
Savu palīdzību piedāvājuši arī uzņēmēji. Savukārt Ventspils novada
iedzīvotāji iesaistījās maskēšanas
tīklu gatavošanā. Pirmie to sāka darīt ugālnieki. Kā stāsta šī projekta
koordinatore Ugālē Dzintra Mieze,
ideja šādi atbalstīt Ukrainas armijas
vīrus radusies, lasot ziņas sociālajos
tīklos. Feisbukā modes māksliniece
Ieva Ādamsone nāca klajā ar iniciatīvu veidot maskēšanās tīklus, ko
Ukrainā varētu izmantot, liekot uz
uzkabēm, apsedzot mašīnas, bruņutehniku un humāno preču kravas.
“Kādu vakaru mēs, trīs draudzenes,
spēlējot scrabbli, ierunājāmies par
to, kā mēs varētu palīdzēt ukraiņiem.
Tā kā Ugālē atrodas šūšanas fabrika
“Stilteks”, nākamajā dienā sazinājāmies ar tās darbinieci, vaicājot, vai
būtu pieejami auduma atgriezumi
zemes krāsā. Jā, uzņēmumā atradās
dūmakaini zaļpelēka toņa audums,

lūgšanās, jo tas, ja ieslīgšu depresijā,
nepalīdzēs ne man, ne Ukrainā palikušajiem cilvēkiem. Mani nepārsteidza tas, ka sākās karš, – iekšēji tam
biju gatava, turklāt biju gatava arī tai
lielajai nežēlībai, kas notiek. Kā karš
atrisināsies? Varbūt pēc mēnešiem
vai pat dažiem gadiem abām pusēm
izdosies atrast kompromisu, bet
tikpat labi tās var turēties līdz pēdējam,” prognozē Nastja, piebilstot, ka
viņai vienmēr ļoti gribējies palīdzēt
citiem, un tad, kad vecāki savā ģimenē pieņēma bērnus, tas kļuva iespējams. Palīdzība ir nepieciešama
katru dienu, katru mirkli. Svetlana
atzīst, ka politika nav viņas stiprā
puse, tādēļ neņemas gudrot, kā beigsies karš, bet katru dienu pateicas
Dievam par to, ka Viņš sargā ģimeni un daudzus Ukrainā palikušos.
Ivans ir gandarīts par to, ka nepiepildījās Krievijas plāns ātri ieņemt
Ukrainu, pasludinot sevi par uzvarētāju: “Mūsu valsts ļoti, ļoti labi bija
sagatavojusies karam un deva labu
prettriecienu. Ceru, ka karš beigsies
ar Ukrainas uzvaru, jo daudzas valstis piegādā ieročus. Kad Krievija
sāka bumbot Ukrainu, tā cerēja, ka
ukraiņi kritīs panikā un baidīsies, un
padosies, bet efekts bija gluži pretējs
– ukraiņi saliedējās, viņiem ir ļoti
liela motivācija uzvarēt. Protams,

ko mēs izmantojām 4 cm platu un
35 cm garu strēmeļu sagriešanai.
Uzrunāju Ugāles seniorus, vai viņi
varētu palīdzēt, un cilvēki bija ļoti atsaucīgi. Nopirkām jaunas šķēres, visi
čalodami griezām, bet tas nav nemaz tik viegls darbs – senioru pirksti
bija tulznās,” saka Dzintra, piebilstot,
ka auduma strēmeles aizvestas uz
Rīgu. To griešanā piedalījās ne tikai
seniori, bet arī citi ugālnieki, Dzintra lēš, ka vismaz 20 cilvēki, kāds to
darīja savās mājās. Sākumā ugālnieki
tikai grieza strēmeles, bet vēlāk arī
paši nopina tīklus, trīs jau ir gatavi,
top ceturtais; ja būs vajadzība, darbs
tiks turpināts. Dzintra īpaši uzteic
seniorus, kuri, iesaistoties akcijā, nāk
kā uz darbu, viņi palīdzību Ukrainai
uztver ļoti nopietni un priecājas, ka
var būt noderīgi. Izrādās, ugālnieki
ir sarūpējuši arī ukraiņiem nepieciešamo apģērbu, lielākoties lielāka izmēra drēbes dāmām, nogādājot tās
Rīgā, biedrībā “Tavi draugi”.
Uzzinājuši par ugālnieku veikumu, maskēšanas tīklus sāka darināt arī Piltenē, tur visus iekustināja
Mudīte Čaupala. Sākumā auduma
griešana notika bibliotēkā, pēc tam
pārvaldes vadītājs Aigars Kress piedāvāja lielākas telpas, un tā tapa
trīs tīkli, bet ceturtais tiek darināts.
Kā stāsta bibliotēkas vadītāja Antra
Budre, lai iegūtu nepieciešamo audumu, sievas krāsoja palagus un lika
lietā amatierteātra nolietotos tērpus,
turklāt strēmeles grieza un uz Pilteni
sūtīja arī zlēcenieces. Padzirdējusi,
ka Ugālē seniori pin maskēšanās
tīklus, Ances kultūras nama vadītāja
Rudīte Krauze nolēma uzrunāt savus pagasta ļaudis, turklāt šādu ideju
izteica arī Laine Geste. Pagasta pārvaldniece Aira Kajaka aizbrauca uz
“Bradavu” pēc tīkliem, un darbs varēja sākties. Interesanti, ka ančiņiem
pievienojās tārgalnieki un savus auduma gabalus divos tīklos iesēja arī
Ances pamatskolas skolēni un pat
pirmsskolas vecuma bērni.
Pirms pāris nedēļām Latvijā izskanēja aicinājums sūtīt uz Ukrainu
adījumus. Atsaucās daudz cilvēku no
visas Latvijas, arī Ventspils novada.
Tā feisbukā atradu Kristīnes Kauliņas
ziņu: “Ļoti lepojos ar savu vīramāti!
Visu ziemu Biruta Blūmentāle čakli
adīja zeķes saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Taču, izdzirdot par
palīdzības akciju ukraiņiem, nolēma
savu darbu veltīt kara nomocītajiem.
Savējie jau sapratīs, pielāpīs vecās...
Un tā 22 pāri ļoti skaistu, kvalitatīvu
un siltu zeķu ir ceļā, lai sasildītu gan
kājas gan sirdis tiem, kam tās visvairāk nepieciešamas.”
Ir zināms, ka daudzi Ventspils
novada iedzīvotāji ir ziedojuši naudu Ukrainas atbalstam un dažādas
lietas, kas vajadzīgas kara skartajā
teritorijā – paldies katram par atsaucību, pleca sajūtu tautai, kas aizstāv
savu neatkarību!
Marlena Zvaigzne
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Izmaiņas būvniecības regulējumā

Šā gada 1. martā stājās spēkā virkne izmaiņu būvnoteikumos. Nozīmīgākā no izmaiņām ir
tāda, ka tiek ieviests jauns iesnieguma veids “Paziņojums”. Šo iesnieguma veidu var pielietot,
būvējot mazēkas ar apbūves laukumu līdz 25 m2, veicot ēku vienkāršoto atjaunošanu, pirmās
grupas ēku nojaukšanu, inženiertīklu pievadu izbūvi vai nojaukšanu (detalizēts apraksts tabulā
pielikumā).
Šāds iesnieguma veids atļauj sākt būvniecību uzreiz, negaidot būvvaldes akceptu.
IESNIEGUMA
VEIDS
Paziņojums
(46.1
Būvniecības
ierosinātājs
šo noteikumu
7.1 punktā
minētos
būvdarbus ir
tiesīgs uzsākt
pēc paziņojuma
par būvniecību
iesniegšanas
būvniecības
informācijas
sistēmā.
Institūcija,
kura pilda
būvvaldes
funkcijas,
ir tiesīga veikt
būvdarbu
tiesiskuma
kontroli
attiecībā uz
būvniecības
informācijas
sistēmā
saņemto
paziņojumu par
būvniecību.)

Izmantojot šo būvniecības procedūras veidu, būvvaldei ir tiesības kontrolēt būvniecības
procesu, bet nav pienākums to darīt. Pirmās grupas ēku būvniecība (vienstāva ēkas ar apbūves
laukumu līdz 60 m2), sezonas ēku būvniecība, ēku vienkāršotā pārbūve ir noformējama ar
iesnieguma veidu “Paskaidrojuma raksts”.
Detalizēts apraksts par iesnieguma veidiem un tiem pievienojamo būvniecības
dokumentāciju ir apskatāms pievienotajā tabulā.

GADĪJUMI

PIEVIENOJAMĀ DOKUMENTĀCIJA

7.1 1. otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota
atjaunošana, izņemot kultūras pieminekļus
7.1 2. ailu (piemēram, logu, durvju, lūku, inženiertīklu šahtu
vai šķērsojumu) pirmās grupas ēkās, otrās grupas viena
dzīvokļa dzīvojamās ēkās, palīgēkās vai lauku saimniecības
nedzīvojamās ēkas nesošajās konstrukcijās jauna būvniecība
(izņemot jaunu būvniecību ēkas ielas fasādē), pārbūve vai
nojaukšana ārpus publiskās ārtelpas
7.1 3. pirmās grupas ēkas nojaukšana vai otrās grupas
palīgēkas nojaukšana
7.1 4. palīgēkas (mazēkas) jauna būvniecība vai novietošana
ārpus publiskās ārtelpas (izņemot gadījumu, ja minētā
būvniecība paredzēta pilsētā)
7.1 5. nojumes (mazēkas) jauna būvniecība vai novietošana
meža zemēs

1. 22.1. šo noteikumu 7.1 1. apakšpunktā minētajā gadījumā (otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas
vienkāršota atjaunošana) – ēkas vai telpu grupas plānu, kurā parādītas veicamās izmaiņas un norādīta ēkas
vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem un kuru izstrādājis un būvniecības informācijas sistēmā
apstiprinājis būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā, darbu
organizēšanas shēmu, ja būvdarbi plānoti, nepārtraucot ēkas vai tās daļas ekspluatāciju (neattiecas uz otrās
vai trešās grupas ēkā esošo dzīvojamo telpu grupu (dzīvokli)), kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar
normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami;
2. 22.2. šo noteikumu 7.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā (ailu (piemēram, logu, durvju, lūku, inženiertīklu
šahtu vai šķērsojumu) pirmās grupas ēkās, otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkās, palīgēkās vai lauku
saimniecības nedzīvojamās ēkas nesošajās konstrukcijās jauna būvniecība (izņemot jaunu būvniecību ēkas ielas
fasādē), pārbūve vai nojaukšana ārpus publiskās ārtelpas) – ēkas vai telpu grupas plānu, kurā parādītas veicamās
izmaiņas, norādīta ēkas vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, konkrēta mezgla (ailas) konstruktīvais
risinājums un izvērtējums par tā ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību un kuru izstrādājis un būvniecības
informācijas sistēmā apstiprinājis būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības
sfērā, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami;
3. 22.3. šo noteikumu 7.1 3., 7.1 4. un 7.1 5. apakšpunktā minētajā gadījumā (pirmās grupas ēkas nojaukšana
vai otrās grupas palīgēkas nojaukšana, palīgēkas (mazēkas) jauna būvniecība vai novietošana ārpus publiskās
ārtelpas (izņemot gadījumu, ja minētā būvniecība paredzēta pilsētā), nojumes (mazēkas) jauna būvniecība
vai novietošana meža zemēs) – situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M
1:1000), kurā norādīta nojaucamā ēka vai ēkas novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, kā arī citu personu
saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla ierīkošanas vai pārbūves gadījumā pievieno
atbilstoša būvspeciālista apstiprinātu iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla
novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna, un izvērtējumu par daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējo inženiertīklu ierīkošanas vai pārbūves ietekmi uz pakalpojuma pieejamību
un būves nesošajām konstrukcijām. Novietojuma plānu saskaņo ar būves vai telpu grupas īpašnieku vai, ja tāda
nav, – ar tiesisko valdītāju un pakalpojuma sniedzēju, ja to ir norādījis pakalpojuma sniedzējs. Ja tiek veiktas
darbības, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, tad konstruktīvā mezgla risinājumu
izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga veikt
būvdarbu tiesiskuma kontroli.

6.1 1. daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā
inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, kā arī citu būvju iekšējā
inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, ja Iekšējā inženiertīkla
ierīkošana nav uzskatāma par darbību, kas pazemina būves
konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, ja tiek ievēroti
šādi nosacījumi:
- urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos
elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir
vismaz 0,5 m
- urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi
nestspējas nodrošinājuma elementi
6.1 2. pirmās grupas inženierbūves nojaukšanai

18.1 būvspeciālista apstiprinātu inženierbūves novietojuma plānu zemes gabalā ar tās ārējiem izmēriem vizuāli
uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu
izvietojuma shēmas, kurā norādīta nojaucamā inženierbūve, un skaidrojošo aprakstu par plānotajiem darbiem
un darbu metodēm.

6.1 3. inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ja inženiertīkla
pievada jauna būvniecība, ierīkošana vai pārbūve plānota
būvei piegulošā zemes gabala robežās un līdz būvei piegulošā
zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars,
pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā
iesniedz paziņojumu par būvniecību

18. atbilstoša būvspeciālista apstiprinātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla
pievada novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz
topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos). Novietojuma
plānu saskaņo ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju un pakalpojuma sniedzēju, ja
to ir norādījis pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai.
Ja pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, nodarbina
atbilstošu būvspeciālistu, tad viņš pats var izstrādāt šajā punktā noteikto inženiertīkla pievada novietojuma
plānu. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.
pievieno būvspeciālista apstiprinātus projektēšanas uzdevumā energoapgādes komersanta noteiktos
dokumentus

6.1 4. energoapgādes komersanta veicamiem būvdarbiem:
brīvstāvošas elektroenerģijas sadalnes jaunai būvniecībai
un pārbūvei, pārbūves un nojaukšanas būvdarbiem
pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām
slēgtās energoapgādes komersantu objektu teritorijās,
energoapgādes komersantu objektu elektroenerģijas
inženiertīklu ierīkošanai vai pārbūvei to aizsargjoslā vai
sarkano līniju robežās, elektroenerģijas inženiertīklu pievadu
ierīkošanai vai pārbūvei energoapgādes objektu vajadzībām,
otrās grupas elektroenerģijas līnijveida energoapgādes
objekta (vai elektrolīnijas) nojaukšanai

PASKAIDROJUMA RAKSTS
7.2 1. pirmās grupas ēkas
jauna būvniecība vai
novietošana
7.2 2. pirmās, otrās vai trešās
grupas sezonas ēkas jauna
būvniecība vai novietošana
7.2 3. pirmās grupas ēkas vai
tās daļas restaurācija
pirmās grupas ēkas vai tās
daļas pārbūve, nepārsniedzot
vispārīgajos būvnoteikumos
noteiktos apjoma rādītājus
pirmajai grupai
7.2 5. otrās vai trešās grupas
ēkas nojaukšana

1. 23.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, plānoto būvdarbu
veikšanas laiku (kalendāra plānu) un sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), bet
nojaukšanas gadījumā – arī par paredzēto nojaukšanas metodi un tās termiņiem, ēkai nojaucamajiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu,
to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;
2. 23.2. ja paredzēta jauna būvniecība vai novietošana, papildus pievieno:
23.2.1. publiskā ārtelpā paredzētam objektam – objekta vizuālo risinājumu;
23.2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri;
23.2.3. ja paredzēta sezonas ēkas būvniecība, – izvērtējumu par risinājuma ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību;
3. 23.3. ja paredzēta pārbūve vai restaurācija, papildus pievieno grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un ēkas vai telpu grupas
lietošanas veidi;
4. 23.4. ja paredzēta nojaukšana, papildus pievieno:
23.4.1. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta nojaucamā ēka ar nojaucamajiem inženiertīkliem;
23.4.2. attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinumu (dokuments) par ārējo inženiertīklu atslēgumiem;
23.4.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;
23.4.4. darbu organizēšanas projektu (neattiecas uz šo noteikumu 107. punktā minētajām ēkām);
1. 24.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, sadalījumu būves kārtās
ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), kā arī par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai vai tās daļai
atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un
paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);
>>
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7.2 6. pirmās, otrās vai trešās
grupas ēkas vai tās daļas
atjaunošana
7.2 7. pirmās, otrās vai trešās
grupas ēkas vai telpu grupas
lietošanas veida maiņa bez
pārbūves
7.2 8. pirmās, otrās vai trešās
grupas ēkas vai tās daļas
vienkāršota pārbūve
7.2 9. pirmās, otrās vai trešās
grupas ēkas vai tās daļas
konservācija

2. 24.2. grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānā veicamās izmaiņas ēkas fasādē, tās stāvos, telpu grupās vai telpās un norādīta ēku vai telpu grupas
eksplikācija ar telpu augstumiem, kā arī plānotie un esošie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;
3. 24.3. ja paredzēta atjaunošana, papildus pievieno:
24.3.1. fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);
24.3.2. galveno konstruktīvo mezglu risinājumu (neattiecas uz pirmās grupas ēkām);
24.3.3. darbu organizēšanas shēmu (neattiecas uz otrās vai trešās grupas ēkā esošo dzīvojamo telpu grupu (dzīvokli));
4. 24.4. ja paredzēta vienkāršota pārbūve, papildus pievieno:
24.4.1. ģenerālplānu, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem
(piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas
rādītājs, apbūves augstums). Ģenerālplānu izstrādā, ja plānotie būvdarbi paredz apjoma vai ārējo tīklu izmaiņas vai ja ēkas fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo
nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses (izņemot gadījumu, ja paredzēta ailu, ārējo kāpņu, pandusa vai terases nojaukšana);
24.4.2. ailu konstruktīvo mezglu risinājumu un (vai) ārējo kāpņu, pandusa vai terases pieslēgumu mezglu risinājumu;
24.4.3. izvērtējumu par šo noteikumu 24.4.2. apakšpunktā minēto risinājumu ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību;
24.4.4. darbu organizēšanas shēmu, ja būvdarbi plānoti, nepārtraucot ēkas vai tās daļas ekspluatāciju (neattiecas uz otrās vai trešās grupas ēkā esošo dzīvojamo telpu
grupu (dzīvokli));
25. Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst “Būvniecības likuma” 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību,
mehānisko stiprību un stabilitāti vai ja ēka nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, tad, ierosinot šādas ēkas konservāciju, institūcijā, kura pilda būvvaldes
funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus un informāciju:
25.1. ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, kurā ietver:
25.1.1. skaidrojošu aprakstu par konservācijas veikšanu un nepieciešamo konservācijas darbu sarakstu;
25.1.2. risinājumus vai, ja nepieciešams, grafisko daļu būvkonstrukciju noturības zudumu un ēkas elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;
25.1.3. risinājumus bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;
25.2. darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par ēkas konservāciju to ir norādījusi;

6.2 1. pirmās grupas
inženierbūves (izņemot
inženiertīklu pievadus) jaunai
būvniecībai, novietošanai un
pārbūvei
6.2 3. karoga masta
būvdarbiem (izņemot
atjaunošanu), ja masta
augstums pārsniedz 12 m, bet
nepārsniedz 18 m:
6.2 4. reklāmas un
informācijas stendu
būvniecībai, ja stenda
augstums pārsniedz 6 m;
6.2 5. otrās un trešās grupas
inženierbūves atjaunošanai
(izņemot šo noteikumu 6.4.
un 6.1 4. apakšpunktā minētos
gadījumus);
6.2 6. otrās un trešās
grupas inženierbūves
nojaukšanai (izņemot šo
noteikumu 6.1 4.2. un
6.1 4.5. apakšpunktā minētos
nojaukšanas darbus);
6.2 7. otrās grupas urbumu
jaunai būvniecībai,
atjaunošanai, ierīkošanai,
nojaukšanai vai pārbūvei;
6.2 8. inženierbūves
konservācijai.

1. 33.1.1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu, inženiertīklu izvietojuma shēmu vai situācijas plānu
2. 33.1.2. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem
3. 33.1.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas, izvērtējumu, vai pieļaujama būves izmantošana
būvdarbu laikā, un izmantošanas nosacījumus, sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa
būves kārtām);
4. 33.1.4. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu
5. 33.1.5. garenprofila rasējumu, ja plānots būvēt inženiertīkla pievadu
6. 33.1.6. novietojuma plānu, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:50; M 1:250; M 1:500;
M 1:1000) uz:
33.1.6.1. topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja būvdarbi
paredzēti pilsētas teritorijā;
33.1.6.2. situācijas plāna, topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos)
visos citos gadījumos;
7. 33.1.7. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana
8. 33.1.8. galvenos konstruktīvos mezglus (karogu masta vai sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā)
9. 33.1.9. detalizāciju atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, būvizstrādājumu specifikāciju)
10. 33.2. šo noteikumu 6.2 5. apakšpunktā minētajos gadījumos (otrās un trešās grupas inženierbūves atjaunošanai) papildus pievieno:
33.2.1. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu, ja inženierbūvei ir plānota virszemes daļa (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi (apgaismes
inženierbūve, elektrotīkls, elektrolīnija, tramvaju ceļš, lidlauku skrejceļš, ārējais inženiertīkls)) un minētajos dokumentos ir parādītas inženierbūvē plānotās
izmaiņas vai plānotie funkcionālie vai tehniskie uzlabojumi;
33.2.2. plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;
33.2.3. teritorijas vertikālo plānojumu (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi un inženierbūvi, kurai nav virszemes daļas);
33.2.4. labiekārtojuma un apstādījumu plānu, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;
33.2.5. darbu organizēšanas projektu;
11. 33.3. šo noteikumu 6.2 6. apakšpunktā minētajos gadījumos (otrās vai trešās grupas inženierbūves nojaukšanai) papildus pievieno:
33.3.1. zemes gabala inženierizpētes dokumentus vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;
33.3.2. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem, lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai,
teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas, kā arī paredzēto nojaukšanas metodi un termiņiem;
33.3.3. ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma
shēmas (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);
33.3.4. savietoto demontējamo inženiertīklu plānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna
vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos).

KAM NEVAJAG BŪVNIECĪBAS
DOKUMENTĀCIJU

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi
Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” nosaka, ka
7. Būvniecības ieceres dokumenti nav
nepieciešami:
7.1. interjera projektam, kas neietver
atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas vai
nojaukšanas darbus;
7.2. fasādes un jumta ieseguma krāsošanai,
saglabājot līdzšinējo krāsojumu (krāsas toni),
fasādes apgaismojuma ierīkošanai un markīžu
un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un
jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti;
7.3. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot
kultūras pieminekļus – ēkas) būvdarbiem:
7.3.1. ēkas vai tās daļas atjaunošanai vai
pārbūvei:
7.3.1.1. ārpus publiskās ārtelpas, nemainot
būvapjomu vai lietošanas veidu;
7.3.1.2. publiskajā ārtelpā, nemainot
būvapjomu, lietošanas veidu vai arhitektonisko
veidolu;
7.3.2. sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai
novietošanai meža zemēs un ārpus publiskās
ārtelpas, vai nojaukšanai;
7.3.3. barotavu būvdarbiem meža zemēs;
7.4. otrās un trešās grupas ēkas vai tās
daļas (izņemot kultūras pieminekļus – ēkas)
būvdarbiem:
7.4.1. vienstāva otrās grupas palīgēkas
atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu
vai lietošanas veidu;
7.4.2. otrās grupas sezonas ēkas jaunai
būvniecībai (neizbūvējot pamatus vai pamatni
dziļāk par 30 centimetriem) vai novietošanai
ārpus publiskās ārtelpas, vai nojaukšanai;

7.4.3. logu atjaunošanai vai nomaiņai, ja
tiek nodrošināts līdzšinējais loga dalījums un
proporcijas, rāmja un loga elementu krāsojums;
7.4.4. ārdurvju atjaunošanai vai nomaiņai,
ja tiek ievērots līdzšinējais apjoms, durvju
proporcijas un dalījums, krāsojums;
7.4.5. ēkas apmales, lieveņa, ārējo kāpņu,
pandusa, terases zemes līmenī un ārējo
jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai;
7.4.6. otrās grupas viena vai divu
dzīvokļu dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai
lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta
ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai;
7.4.7. otrās vai trešās grupas ēkas lodžiju
aizstiklošanai, ja institūcijā, kas pilda būvvaldes
funkcijas, saskaņota ēkas vizuālā izskata un
attiecīgās fasādes aizstiklojuma skice vai
pase ar skaidrojošu aprakstu vai ja lodžiju
aizstiklošana tiek veikta atbilstoši pašvaldības
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
apstiprinātajai lodžiju aizstiklošanas paraugskicei
tipveida dzīvojamām ēkām;
7.4.8. sezonas ēkas nojaukšanai;
7.5. ēkas novietošanai uz publiska pasākuma
vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku.
Ministru kabineta 09.05.2017.
noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumi”
6. Paskaidrojuma raksts (1. pielikums) vai būvniecības iesniegums (4. pielikums) (turpmāk kopā
– būvniecības ieceres iesniegums) vai cita būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama:
6.1. avārijas novēršanas vai tās seku
likvidēšanas būvdarbiem;
6.2. žoga novietošanai, ja to, pildot
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, veic
valsts pārvaldes iestāde;

6.3. saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku,
būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar
zemes gabala, būves tiesisko valdītāju un
trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas,
ja normatīvajos aktos par saskaņojuma
nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot
citos normatīvajos aktos noteiktās prasības:
6.3.1. iekšējo inženiertīklu (būves
piederums, kas sastāv no cauruļvadiem,
kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām
un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas,
siltumenerģijas, gāzes, ūdens un citu resursu
pārvadei vai sadalei) būvdarbiem (izņemot
šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā minētos
gadījumus), ja tie atbilst šo noteikumu
6.5 punktā (6.5 Iekšējā inženiertīkla ierīkošana
nav uzskatāma par darbību, kas pazemina
būves konstrukciju drošību, nestspēju vai
noturību, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
6.5 1. urbuma diametrs nesošajās
konstrukcijās vai nesošajos elementos
nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem
ir vismaz 0,5 m;
6.5 2. urbjot netiek skarts konstrukcijas
stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma
elementi.) minētajiem nosacījumiem;
6.3.2. hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas
ierīces nomaiņas darbiem, dabas stihijas,
zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ
radušos bojājumu likvidēšanas darbiem,
atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņai;
6.3.3. pirmās grupas inženierbūves
(izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas
teritorijā un naftas produktu inženiertīklu
pievadu) atjaunošanai;
6.3.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu
(piemēram, soliņi, celiņi, vaļēja terase (kas nav

saistīta ar ēku), medību torņi ar augstumu līdz
10 m, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums,
atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi,
karogu masti ar augstumu līdz 12 m (ieskaitot),
dārza kamīni, ielu norādes stabi, laipas, brīvi
stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi),
žoga un pirmās grupas sporta laukuma (bez
inženiertīkliem) būvdarbiem, kā arī kapavietas
aprīkojuma (piemēram, kapavietā uzstādīta
piemiņas zīme, piemineklis, soliņš, apmales,
sēta) būvdarbiem;
6.3.4.1 reklāmas un informācijas stendu
(vienpusēji, divpusēji, apaļi vai trīsplakņu piloni,
citi figurāli objekti) ar augstumu līdz 6 m
būvniecībai vai nojaukšanai;
6.3.4.2 elektrolīnijas gaisvada pieslēgumam,
kas ierīkojams elektroizolētā izpildījumā vienā
pārlaidumā ar garumu līdz 10 m, nešķērsojot
ielu brauktuves, ceļus un citas virszemes būves
(izņemot žogu un ietvi);
6.3.5. tādas inženierbūves (izņemot ārējos
inženiertīklus) nojaukšanai, kuras ekspluatācijas
laiks nav ilgāks par vienu gadu un kura jānojauc
līdz šā termiņa beigām (turpmāk – sezonas
inženierbūve);
6.3.6. būvtāfeles novietošanai un nojaukšanai;
6.3.7. inženierbūves novietošanai uz
publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā
norādīto laiku;
6.4. atsevišķu elementu atjaunošanas
būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un
nepiederošām personām slēgtās energoapgādes
komersantu objektu teritorijās (piemēram,
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotnēs,
apakšstaciju, sadales punktu, komutācijas
punktu un tamlīdzīgās norobežotās teritorijās).
10.lpp. >>
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<< 9.lpp.
Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu
būvnoteikumi”
13. Būvniecības iesniegums, paskaidrojuma
raksts vai paziņojums nav nepieciešams:
13.1. avāriju un bojājumu seku
(arī bojājumu, kas radušies dabas stihijas,
noziedzīgu nodarījumu un citu neparedzētu
apstākļu dēļ) novēršanai;
13.2. visu veidu satiksmes organizācijas
tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek uzstādīti uz
laiku līdz sešiem mēnešiem;
13.3. ikdienas uzturēšanas darbiem.
Ministru kabineta 02.09.2014.
noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”
12.p. nosaka, ka būvniecības ierosinātājs
PATS VAR IZSTRĀDĀT BŪVNIECĪBAS
IECERES DOKUMENTUS šādos gadījumos:
– pirmās grupas ēkas jaunai būvniecībai vai
novietošanai;
– pirmās, otrās vai trešās grupas sezonas
ēkas (vienstāva ēka (piemēram, siltumnīca,
nojume, lapene, paviljons, kiosks, kafejnīca,
pirts), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par
vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa
beigām, ietverot nojaukšanas laiku) jauna
būvniecība vai novietošana
– pirmās grupas ēkas vai tās daļas
restaurācija
– pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūve,
nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos

noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai
– pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai
tās daļas atjaunošana (būvdarbi, kuru rezultātā
ēkā vai tās daļā veic funkcionālus vai tehniskus
uzlabojumus, nemainot ēkas nolietojušos
nesošos elementus vai konstrukcijas, būvapjomu
un lietošanas veidu un neskarot ēkas fasādi)
– ēkas vai telpu grupas lietošanas veida
maiņa bez pārbūves
– atsevišķu labiekārtojuma elementu un
žogu būvdarbiem

PATS VAR BŪVĒT
(Ēku būvnoteikumi)

107. Būvētājam būvdarbu veikšanai nav
nepieciešamas patstāvīgas prakses tiesības
arhitektūras vai būvniecības jomā, ja:
107.1. būvētājs savām vajadzībām būvē,
novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc
pirmās grupas ēku vai tās daļu vai otrās
grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās
daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības
nedzīvojamās ēkas, kas nav augstāks par diviem
stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par
400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;
107.2. būvētājs savām vajadzībām veic
vienkāršotu atjaunošanu vai vienkāršotu
pārbūvi, izņemot minētos būvdarbus publiskā
ēkā vai publiskās ēkas daļā (telpu grupā);
107.3. būvētājs savai pirmās grupas ēkai
vai tās daļai vai otrās grupas viena dzīvokļa
dzīvojamai ēkai vai tās daļai un palīgēkām, kā

arī lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai veic
atjaunošanu.

PATS VAR BŪVĒT
(Inženierbūvju būvnoteikumi)

94. Būvētājs bez patstāvīgas prakses
tiesībām arhitektūras vai būvniecības jomā,
uzņemoties būvdarbu veicēja un atbildīgā
būvdarbu vadītāja pienākumus, var veikt:
94.1. pirmās grupas inženierbūvju
(neattiecas uz karogu mastiem ar augstumu
virs 12 m un elektrotīklu ar nominālo
spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes
sadalnes, komutācijas un aizsardzības
iekārtām) būvdarbus;
94.2. mazās notekūdeņu attīrīšanas
inženierbūves (jauda līdz 5 m3/d), sausās
tualetes vai izvedamu notekūdeņu krājtvertnes
būvdarbus;
94.3. viņa valdījumā esošo iekšējo
inženiertīklu būvdarbus;
94.4. šo noteikumu 6.3.3., 6.3.4., 6.3.4.1,
6.3.4.2, 6.3.5. un 6.3.6. apakšpunktā minētos
būvdarbus;
6.3.3. pirmās grupas inženierbūves
(izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas
teritorijā un naftas produktu inženiertīklu
pievadu) atjaunošanai;
6.3.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu
(piemēram, soliņi, celiņi, vaļēja terase (kas nav
saistīta ar ēku), medību torņi ar augstumu līdz
10 m, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums,

SIA “VNK serviss” informē par aktualitātēm
Lūdzam visus klientus,
apmaksājot rēķinu
internetbankā, norādīt
precīzu rēķina numuru un
adresi, par kuru tiek maksāts!
3 Aicinām iedzīvotājus iepazīties
ar daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās
izvietotajiem pārskatiem par apsaimniekošanas naudas izlietojumu.
3 Informējam, ka, pamatojoties
uz MK noteikumu Nr. 524 punktu
Nr. 11, no šā gada 1. aprīļa tiks aprēķināta ūdens patēriņa starpība starp
mājas ievadskaitītāja rādījumu un
dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumiem. Pirmkārt, jau šī ūdens
patēriņa starpība tiks aprēķināta
tiem klientiem, kuru skaitītājiem
beidzies verifikācijas termiņš, tādēļ
rosinām veikt skaitītāja verifikāciju
vai nomaiņu pie SIA “VNK serviss”
vai jebkura cita verificēta skaitītāju
maiņas uzņēmuma.
3 Turpinām aicināt iedzīvotā“SIA “VNK serviss” vārdā
vēlos izteikt lielu pateicību
visiem aktīvajiem novada
iedzīvotājiem, kuri vēršas pie
uzņēmuma gan ar ierosinājumiem un racionāliem priekšlikumiem darbības un pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai, gan arī
ziņo par nepilnībām, kuras būtu
novēršamas! Pateicamies par
iecietību un sapratni lielo vēju
laikā, kuros vējš postījumus nesa
ne tikai nolietotajiem daudzdzīvokļu māju jumtiem, bet arī
radīja daudzas avārijas situācijas
siltuma apgādē un ūdensapgādē,
kuras tika sekmīgi novērstas ar
“VNK serviss” komandas locekļu
nesavtīgu atsaucību vējainajās
naktīs. Uzskatu, ka tieši sadarbībā ar atsaucīgiem iedzīvotājiem
SIA “VNK serviss” enerģiskās
komandas locekļi ar katru
mēnesi spēs nodrošināt gan
labāku servisu, gan arī iedzīvotāju racionālo ieteikumu ieviešanu
pa solītim vien,” saka uzņēmuma
valdes locekle Diāna Skudra.

jus izmantot iespēju ziņot skaitītāju
rādījumus sev ērtākajā laikā vietnē
www.bill.me. Vairāk informācijas
par “Bill.me” iespējām un priekšrocībām var iegūt tīmekļa vietnē
www.bill.me vai darba laikā, zvanot
pa tālruni: +371 66905690, tāpat arī
aktivizējot uz reģistrēto e-pastu saņemto “Bill.me” reģistrācijas saiti.
3 Pagastos, kuros nav SIA
“VNK serviss” pieņemšanas vietas,
aprīlī rēķinus par komunālajiem
pakalpojumiem skaidrā naudā (tikai “zaļajā režīmā”) apmaksāt būs
iespējams saskaņā ar šādu grafiku:
n 19. aprīlī:
3 Vārvē no plkst. 9 līdz 10;
20. aprīlī:
3 Zirās no plkst. 9 līdz 10;
3 Zlēkās no plkst. 8 līdz 12;
n 26. aprīlī:
3 Ancē no plkst. 9 līdz 10;
3 Popē no plkst. 11 līdz 12;
3 Blāzmā no plkst. 13 līdz 14;
3 Usmā no plkst. 15 līdz 16;
3 Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11;
3 Piltenē no plkst. 8 līdz 17;
n 27. aprīlī:
3 Tārgalē no plkst. 8 līdz 13.
3 Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem ir iespējams apmaksāt
arī sev tuvākajā “Latvijas Pasta” nodaļā par komisijas maksu 0,50 eiro līdzšinējo 4 eiro komisijas maksas vietā.
“Latvijas Pasta” nodaļās būs iespējams apmaksāt visus tos rēķinus, uz
kuriem ir norādīts (uzdrukāts) svītru
kods, pakalpojums ir pieejams, sākot
ar rēķiniem par janvāri.
3 Aicinām visus decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk
– DKS) īpašniekus, kuru DKS atrodas kādā no pašvaldības esošo
ciemu teritorijām, līdz 2022. gada
31. martam iesniegt SIA “VNK
serviss” aizpildītu klāt pievienoto
“Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu”.
Apliecinājuma forma pieejama arī

SIA “VNK serviss” iecirkņos uz
vietas vai www.vnkserviss.lv mājaslapā, sadaļā “Iesniegumi”. Pagaidām
saņemti tikai 11 pieteikumi.
3 Puzes pagasta Blāzmas ciemā
ir noslēgušies remontdarbi Blāzmas
attīrīšanas iekārtās, lai novērstu iekārtu pārplūdi, kā arī aprīlī pēc iedzīvotāju ierosinājuma Puzes pagasta Stiklu ciemā tiks izveidota skaņas
izolācijas konstrukcija skaņas slāpēšanai no attīrīšanas stacijas.
3 Ugāles iecirknī saskaņā ar
Valsts vides dienesta prasībām aprīlī tiks veikta ūdenstorņu dezinfekcija, kas nozīmē, ka dezinfekcijas
laikā īsu laiku nebūs ūdens un pēc
dezinfekcijas veikšanas var būt novērojami ūdens saduļķojumi:
l 11. aprīlī Popē, Ancē, Usmā:
n Popē ūdens atslēgums būs
starp plkst. 7 līdz 11;
n Ancē ūdens atslēgums būs
starp plkst. 12 līdz 15.30;
n Usmā ūdens atslēgums būs
starp plkst. 14 līdz 17.
l 12. aprīlī Virpas kalnā, Ugālē
un Puzē:
n Ugālē, Virpas kalnā, ūdens
atslēgums būs no plkst. 7 līdz 09.30;
n Ugālē, “Rīgas adītājā”, ūdens
atslēgums būs no plkst. 12 līdz 15;
n Ugālē, Kalna skolā, ūdens atslēgums būs no plkst. 12 līdz 15;
n Puzes pagastā no plkst. 17
līdz 19.
Diāna Skudra

atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi,
karogu masti ar augstumu līdz 12 m (ieskaitot),
dārza kamīni, ielu norādes stabi, laipas, brīvi
stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi),
žoga un pirmās grupas sporta laukuma (bez
inženiertīkliem) būvdarbiem, kā arī kapavietas
aprīkojuma (piemēram, kapavietā uzstādīta
piemiņas zīme, piemineklis, soliņš, apmales,
sēta) būvdarbiem;
6.3.4.1 reklāmas un informācijas stendu
(vienpusēji, divpusēji, apaļi vai trīsplakņu piloni,
citi figurāli objekti) ar augstumu līdz 6 m
būvniecībai vai nojaukšanai;
6.3.4.2 elektrolīnijas gaisvada pieslēgumam,
kas ierīkojams elektroizolētā izpildījumā vienā
pārlaidumā ar garumu līdz 10 m, nešķērsojot
ielu brauktuves, ceļus un citas virszemes būves
(izņemot žogu un ietvi);
6.3.5. tādas inženierbūves (izņemot ārējos
inženiertīklus) nojaukšanai, kuras ekspluatācijas
laiks nav ilgāks par vienu gadu un kura jānojauc
līdz šā termiņa beigām (turpmāk – sezonas
inženierbūve);
6.3.6. būvtāfeles novietošanai un
nojaukšanai;
94.5. šo noteikumu 6.3.7. apakšpunktā
minētos pirmās grupas inženierbūves
būvdarbus;
6.3.7. inženierbūves novietošanai uz
publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā
norādīto laiku
Būvvaldes vadītāja Digna Gerule

Par lauksaimniecības zemes
nomu ar izpirkuma tiesībām
Ventspils novada dome, pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”* 36.1 pantu, Ministru kabineta 2017. gada
12. decembra noteikumiem Nr.7 41 “Noteikumi par lauksaimniecības
zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”, 2022. gada 31. marta sēdē pieņēma lēmumu nodot nomā ar izpirkuma tiesībām vairākus pašvaldības
īpašumā esošus zemesgabalus atbilstoši pievienotajam sarakstam.
Šādā veidā pašvaldība nodos nomā lauksaimniecības zemi, kas tai
nav nepieciešama autonomo funkciju realizēšanai, fiziskajām personām,
kuras vēlas sākt nodarboties ar lauksaimniecisko darbību. Pirmos trīs gadus šīm personām zeme jānomā, bet no ceturtā nomas gada būs tiesības
zemi izpirkt. Nomas maksa būs 4,5% gadā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieka samaksātā nomas maksa tiek ieskaitīta kopējā zemes izpirkuma cenā, ja nomnieks pieteiksies zemes izpirkšanai.
Uz pašvaldības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām var pretendēt fiziska persona, kurai nepieder lauksaimniecības zeme un kura rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas uzsāks zemes
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Par lauksaimniecisko darbību
tiek uzskatīta augkopība, lopkopība, iekšējo ūdeņu zivsaimniecība un
dārzkopības produkcijas audzēšana un ražošana, tajā skaitā šīs produkcijas pirmapstrāde un pēcapstrāde, ja tā veikta pašā saimniecībā. Ar lauksaimniecisko darbību tiek saprasta arī lauku tūrisma pakalpojumu sniegšana un lauksaimniecības zemes uzturēšana noganīšanai vai kultūraugu
audzēšanai piemērotā stāvoklī. Šādā veidā nomā ar izpirkumu zemi iegūt
īpašumā likumā noteiktajā kārtībā fiziskā persona ir tiesīga tikai vienu
reizi. Izpirkuma tiesības varēs izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā. Izpirkuma cenu noteiks zemes kadastrālās vērtības apmērā uz
nomas līguma noslēgšanas dienu.
Sarakstu ar nomā ar izpirkumu nodotajiem zemesgabaliem pašvaldība publicējusi interneta vietnē https://ventspilsnovads.lv/category/izsoles.
Nomas ar izsoli pretendentu pieteikšanās termiņš paredzēts līdz šī gada
3. maijam. Tāpat pašvaldības mājaslapā ir publicēts un lejuplādējams nomas ar izpirkumu pieteikums. Ja persona būs pieteikusies uz vairākiem
zemesgabaliem, jāievēro, ka tā varēs iegūt nomas tiesības tikai uz vienu
no tiem atkarībā no pieteikumu skaita un izlozes rezultātiem. Ja uz vienu zemesgabalu tiks saņemti vairāki pieteikumi, pašvaldība rīkos nomas
tiesību izlozi. Pēc nomas (ar izpirkumu) līguma noslēgšanas pašvaldība
noslēgto nomas līgumu ierakstīs zemesgrāmatā, ierakstīšanas izdevumi
būs jāsedz nomniekam. Nomai ar izpirkumu pieteikšanās nosacījumi: var
pieteikties fiziska persona, kura atbilst vispārīgajiem likuma* nosacījumiem par lauksaimniecības zemes iegūšanu, ja tai nepieder lauksaimniecības zeme, un kura rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma
noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš ir līdz 2022.
gada 3. maijam. Kontakti jautājumiem Nekustamo īpašumu nodaļā –
tālr. 29115691 vai 29478380.
Gatis Landmanis
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Kristīne teic,
ka Ziemassvētkos
klienti labprāt
izvēlējušies dvieļus ar
lapsiņas izšuvumu.

Izšūšanas mašīna ļāva
attīstīt biznesa ideju
Šopavasar Kristīne
Sviridjuka Ances pagasta
Rindā no vecmāmiņas
mantotajā mājā “Kaņepes”
iecerējusi atvērt izšūšanas
darbnīcu. Šai nodarbei
nepieciešamo iekārtu viņa
iegādājusies, izmantojot
pašvaldības izsludinātajā
projektu konkursā “Solis”
saņemto finansējumu.
Ar “Kaņepēm” rokdarbniecei
saistās ļoti mīļas bērnības atmiņas, tāpēc, domājot par to, kur
ierīkot darbnīcu, izvēlēta tieši šī
māja, arī savam zīmolam Kristīne devusi “Kaņepju” nosaukumu.
“Ideja par to, ka es varētu pievērsties izšūšanai, radās diezgan negaidīti. Kopā ar ģimeni dzēru kafiju, pļāpājām, un es ieminējos, ka
man patīk rokdarbi un vajadzētu
uzsākt kaut ko savu. Aizrunājāmies līdz izšūšanai, un es atcerējos internetā redzamos darbus, arī
džemperus un cepures ar izšuvumiem. Pēc tam sāku interesēties,
kur var iegādāties izšūšanas mašīnas, cik tās maksā. Iesaistījos
Ventspils biznesa inkubatora apmācībās. Tās bija vērtīgas, attīstīju savu ideju un pēc tam uzzināju
par pašvaldības projektu konkursu “Solis”. Pieteicos un saņēmu
pusi no vajadzīgā finansējuma, lai

nopirktu izšūšanas mašīnu. Pēc
tam iepirku diegus, pasūtīju dvielīšus un ķēros pie darba.”
Kristīnei vienmēr ir patikuši
rokdarbi, viņa labprāt pērļo, reizēm paglezno, bet izšūšana bija
jauns izaicinājums. Pagaidām tiek
apstrādāti dvielīši, jo citu priekšmetu, piemēram, krekliņu iegāde
prasa lielākus finanšu ieguldījumus. Rokdarbniece gribētu iegādāties arī šujmašīnu, lai pati
varētu darināt iepirkumu somas
un kosmētikas maciņus, kurus
pēc tam varētu personalizēt, izšujot maciņa īpašnieces vārdu vai
mīļus novēlējumus. Apzinoties,
ka šajā darbības jomā ir diezgan
liela konkurence, Kristīne tomēr
cer, ka viņai izdosies iekarot savu
vietu, piedāvājot dažādus izšūtus
priekšmetus. Pirmie darbi jau ir
pārdoti. Klientiem, kā ievērojusi
rokdarbniece, patīk, ja uz dvieļa
izšuj tā lietotāja vārdu, citi lūdz
attēlot ziedus, Ziemassvētku laikā
daudzi izvēlas rotaļīgās lapsiņas
un vāveru attēlus. Kristīnei patīk
izšūšanas process, jo tas ir radošs.
Sākumā, kamēr tika iepazīta mašīna, protams, gadījās arī brāķi,
bet nu jau viņa ir iemanījusies,
piebilstot, ka daudz vēl ir jāapgūst.
Marlena Zvaigzne

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Pirmsskolas izglītības iestāžu un
skolu pirmsskolas grupu darba
grafiks 2022. gada vasaras periodā
Nr. Izglītības iestādes
Jūnijs
nosaukums
1. Užavas
Strādā viena grupa
pamatskolas
7.30–18.00
pirmsskolas grupa
(8 bērni)
2. Tārgales
Strādā trīs grupas
7.30–18.00
pamatskolas
pirmsskolas grupas
(65 bērni)
3. Zlēku
Strādā viena grupa
PII “Rūķītis”
7.30–18.00
(10 bērni)
4. Puzes pamatskolas
Strādā divas
pirmsskolas grupas grupas 7.30–18.00
(21 bērns)
5. Zūru pamatskolas
Strādā viena
pirmsskolas grupas grupa 7.30–18.00
(18 bērni), t.sk.
Vārves PII “Zīļuks”
(Ventavā) – 4 bērni
6. Ances pamatskolas Strādā viena grupa
pirmsskolas grupas
8.00–17.30
(19 bērni)
7.

8.

9.

Augusts

Slēgts 01.07.–31.07.
Bērniem vietu nodrošina
Vārves PII “Zīļuks” (Vārvē)
Strādā trīs grupas 7.30–
18.00 (63 bērni), t.sk. Piltenes
PII “Taurenītis” – 6 bērni
Slēgts 01.07.–31.07.
Bērniem vietu nodrošina
Vārves PII “Zīļuks”(Ventavā)
Strādā viena grupa 7.30–
18.00 (19 bērni)

Strādā viena grupa
22.08.–31.08. 7.30–
18.00 (11 bērni)
Slēgts 01.08.–31.08.
Bērniem vietu nodrošina
Piltenes PII “Taurenītis”
Strādā viena grupa
7.30–18.00 (11 bērni)

Slēgts 01.08.–31.08.
Bērniem vietu nodrošina
Ugāles PII “Lācītis”
Slēgts 01.07.–31.07.
Strādā viena grupa
Bērniem vietu nodrošina
7.30–18.00 (15 bērni),
Vārves PII “Zīļuks” (Ventavā) t.sk. Vārves PII “Zīļuks”
(Ventavā) – 2 bērni

Slēgts 01.07.–31.07.
Bērniem vietu nodrošina
Puzes pamatskolas
pirmsskolas grupa
Piltenes PII
Strādās trīs grupas Slēgts 01.07.–31.07.
“Taurenītis”
7.30–18.00
Bērniem vietu nodrošina
(51 bērns)
Tārgales pamatskolas
pirmsskolas grupa
Popes PII
Strādās divas
Strādā divas grupas
“Zemenīte”
grupas 7.00–18.00 7.00–18.00 7.30–18.00 (32
7.30–18.00
bērni), t.sk. Ugāles
(32 bērni)
PII “Lācītis” – 5 bērni
Ugāles PII “Lācītis” Strādā trīs grupas Slēgts 01.07.–31.07.
7.00–18.00
Bērniem vietu nodrošina
(1 gr.)
Popes PII “Zemenīte”
7.30–18.00
(71 bērns)

10. Vārves PII “Zīļuks”
(Ventavā)

11. Vārves PII

Savam zīmolam rokdarbniece izvēlējusies bērnības
dienu mājas nosaukumu.

Jūlijs

		

Strādā viena grupa
8.00–17.30 (19 bērni)

Strādā trīs grupas 7.30–
18.00 (62 bērni), t.sk.
Tārgales pamatskolas
pirmsskolas gr. – 9 bērni
Slēgts 01.08.–31.08.
Bērniem vietu nodrošina
Ugāles PII “Lācītis”
Strādās trīs grupas
7.00–18.00 (1 gr.)
7.30–18.00 (2 gr.)
(71 bērns), t.sk. Puzes
pamatskolas pirmsskolas
grupas – 2 bērni
Slēgts 01.08.–31.08.
Bērniem vietu nodrošina
Zūru pamatskolas
pirmsskolas grupa

Strādā viena
Strādā divas grupas 7.30–
grupa 7.30–18.00 18.00 (38 bērni), t.sk. Zūru
(22 bērni)
pamatskolas pirmsskolas
grupas – 8 bērni, Vārves II
“Zīļuks” (Vārvē) – 4 bērni
“Zīļuks”
Strādā divas grupas
Strādā viena grupa
(Vārvē)
7.30–18.00 (28 bērni) Slēgts 7.30–18.00 (20 bērni)
01.07.–31.07. Bērniem vietu
nodrošina Vārves PII “Zīļuks”
(Ventavā)

Sagatavoja Revita Kraule
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
VENTSPILS NOVADĀ

2022. gada 27. janvārī
Nr.4 (protokols Nr.14, 9.§)

(precizēti ar domes 17.03.2022. lēmumu,
protokols Nr.16, 1.§)

PAR PAŠVALDĪBAS
BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS
PABALSTIEM VENTSPILS
NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošo noteikumu (turpmāk – noteikumi)
mērķis ir noteikt pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas
un izmaksas kārtību Ventspils novadā.
2.Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu
pieņem un pabalstus izmaksā Ventspils novada
Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).
3.Ventspils novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi:
3.1.pabalsts mācību piederumu iegādei;
3.2.pabalsts apbedīšanai;
3.3.pabalsts politiski represētām
personām;
3.4.pabalsts bērna piedzimšanas
gadījumā.
II. Pabalsts mācību piederumu iegādei
4.Tiesības saņemt pabalstu mācību
piederumu iegādei vienu reizi kalendārajā
gadā par katru izglītojamo ir daudzbērnu
ģimenēm, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu
Ventspils novada administratīvajā teritorijā
vismaz pēdējos 12 mēnešus.
5.Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs
ir 30 euro. Pabalstu piešķir personai, kura
apgūst obligāto pirmskolas izglītību no 5 gadu

vecuma un pamata vai vidējo izglītību, līdz 18
gadu vecumam (ieskaitot).
6.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu,
uzsākot mācību gaitas 1. klasē, ir ģimenēm,
kuras savu dzīves vietu deklarējušas Ventspils
novada administratīvajā teritorijā vismaz
pēdējos 12 mēnešus, un bērns mācības uzsāks
Ventspils novada vispārējās izglītības iestādēs.
7.Pabalstu mācību piederumu iegādei
ieskaita bērna likumiskā pārstāvja norādītajā
kontā pēc iesnieguma saņemšanas.
III. Pabalsts apbedīšanai
8.Tiesības saņemt apbedīšanas
pabalstu ir vienam mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies
veikt apbedīšanu, un, ja mirusī persona savu
dzīvesvietu bija deklarējusi Ventspils novada
administratīvajā teritorijā.
9.Ja ģimenes loceklis (apgādnieks)
vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu,
nav tiesīga saņemt no Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA)
apbedīšanas pabalstu, tad Dienests piešķir
pabalstu apbedīšanai vienas valstī noteiktās
minimālās mēnešalgas apmērā.
10.Ja pabalsta pieprasītājs, kurš uzņēmies
mirušā ģimenes locekļa (apgādnieka)
apbedīšanu, saņem VSAA izmaksātā valsts
apbedīšanas pabalsta apmēru mazāku,
nekā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
apjomā, tad Dienests sedz starpību, kāda tā ir
starp VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu
un pašvaldības noteikto pabalstu.
11.Pabalsta saņemšanai pieprasītājs
iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā trīs mēnešu
laikā no miršanas apliecības izdošanas dienas.
12.Gadījumā, ja mirusī persona, kuras
deklarētā dzīvesvieta bijusi Ventspils novada
administratīvā teritorija un kurai nav likumīgu
apgādnieku vai personas, kura uzņemas
apbedīšanu, Dienests organizē apbedīšanu
par pašvaldības līdzekļiem, apmaksājot

apbedīšanas pakalpojumus.
13.Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par
personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi
aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir
tad, ja šīs personas pamata dzīves vieta pirms
ievietošanas ilgstošas aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādē ir bijusi deklarēta
Ventspils novada administratīvajā teritorijā.
IV. Pabalsts politiski represētām
personām
14.Tiesības saņemt pabalstu ir politiski
represētām personām, kuras savu dzīves vietu
deklarējušas Ventspils novada administratīvajā
teritorijā vismaz vienu kalendāro gadu.
Pabalstu piešķir reizi gadā novembra mēnesī,
un tā apmērs ir 30 euro.
15.Lēmums par pabalsta piešķiršanu
politiski represētai personai tiek pieņemts,
pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja
iesniegumu Dienestā, uzrādot politiski
represētās personas apliecību.
16.Pabalstu pārskaita uz personas
norādīto kontu kredītiestādē vai izmaksā
skaidrā naudā.
V. Pabalsts bērna piedzimšanas
gadījumā
17.Pabalstu piešķir ģimenei (vienam
no vecākiem), ja abi vecāki savu dzīvesvietu
deklarējuši Ventspils novada administratīvajā
teritorijā vismaz pēdējos 12 mēnešus, šādā
apmērā:
17.1.pirmā vai otrā bērna piedzimšanas
gadījumā – 300 euro;
17.2.trešā bērna piedzimšanas gadījumā
– 350 euro;
17.3.ceturtā bērna piedzimšanas gadījumā
– 400 euro;
17.4.piektā un vairāk bērna piedzimšanas
gadījumā – 500 euro.
18.Pabalstu piešķir ģimenei (vienam
no vecākiem), ja viens no vecākiem savu
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dzīvesvietu deklarējis Ventspils novada
administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 12
mēnešus, šādā apmērā:
18.1.pirmā vai otrā bērna piedzimšanas
gadījumā – 200 euro;
18.2.trešā bērna piedzimšanas gadījumā
– 300 euro;
18.3.ceturtā bērna piedzimšanas gadījumā
– 400 euro;
18.4.piektā un vairāk bērna piedzimšanas
gadījumā – 500 euro.
19.Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā
ir tiesības pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas.
20.Lēmumu par pabalsta piešķiršanu
pieņem, pamatojoties uz Dienestā iesniegto
iesniegumu. Pabalstu pārskaita uz iesniedzēja
norādīto kontu kredītiestādē.
VI. Lēmuma pieņemšanas un
apstrīdēšanas kārtība
21.Dienests lēmumu par pabalsta
piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā
no dienas, kad iesniegts iesniegums.
22.Pabalstu bērna ēdināšanai izmaksā
Dienests atbilstoši saņemtajiem rēķiniem
pakalpojuma sniedzējam vai personas
norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu
laikā no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
rēķina saņemšanas dienas.
23.Dienests paziņo personai par pieņemto
lēmumu, norādot tā apstrīdēšanas termiņu un
kārtību.
24.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).
VII. Noslēguma jautājums
25.Noteikumi stājas spēkā likuma “Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs
A. MUCENIEKS

UŽAVA

Ventspils novada domes
2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

“PAR PAŠVALDĪBAS BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS
PABALSTIEM VENTSPILS NOVADĀ”
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Stājās spēkā grozījumiem “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35. pantā (24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 01.01.2021., pirmās daļas
2. punkts, trešā un ceturtā daļa stājas spēkā 01.07.2021., sk. Pārejas noteikumu
43. punktu) un Pārejas noteikumu 40. punktam (24.11.2020. likuma redakcijā ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2021. likumu, kas stājās spēkā 22.09.2021.),
no 2022. gada 1. janvāra nav piemērojami un spēku zaudējuši Ventspils novada
domes izdotie saistošie noteikumi – 2014. gada 12. jūnija Nr.9 “Par Ventspils novada
pašvaldības pabalstiem” un 2018. gada 22. februāra Nr.8 “Sociālās palīdzības veidi
un to piešķiršanas kārtība”. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem
sociālo palīdzību, un šā likuma 43. panta trešā daļa paredz, ka dome ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi. Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi
“Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā” izdoti, lai
realizētu pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas sociālās palīdzības sniegšanai Ventspils
novada iedzīvotājiem.
Īss projekta satura
Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi “Par
izklāsts
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā” nosaka pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas palīdzības pabalstu veidus (pabalsts mācību piederumu
iegādei, pabalsts apbedīšanai, pabalsts politiski represētām personām, pabalsts
bērna piedzimšanas gadījumā) un to apmērus, kā arī regulē vienotu kārtību, kādā tie
pieprasāmi, aprēķināmi un izmaksājami. Tāpat saistošo noteikumu normās paredzēti
kritēriji un mājsaimniecības (personas), kurām Ventspils novadā ir tiesības saņemt
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus.
Plānotā projekta ietekme Saistošo noteikumu piemērošanai nepieciešamo Ventspils novada pašvaldības
uz pašvaldības budžetu
finanšu līdzekļu apmērs noteikts, izvērtējot paredzamos izdevumus un plānojot
Ventspils novada Sociālā dienesta 2022. gada budžetu.
Uzņēmējdarbības vide
Nav attiecināms
pašvaldības teritorijā
Administratīvās
Saistošie noteikumi nemaina procesuālo kārtību, kādā pēc būtības izlemjams
procedūras un
jautājums par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas sociālo pabalstu piešķiršanu,
konsultācijas ar
piemērojot sociālo palīdzību regulējošos ārējos normatīvos aktus, un pakļaujams
privātpersonām
pārbaudei to tiesiskums administratīvā procesā. Ventspils novada Sociālā 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

Pavasaris dabā un sirdīs

4. martā ikviens varēja gūt patiesu dvēselisku baudu
koncertā “No sirds uz sirdi”. Klausītājiem tika piedāvāta
G. Rača mīlas dzeja, savos sirds un skaistuma noslēpumos
dalījās amatierteātra “Maskas” dalībnieces, bet vislielāko
baudu klausītājiem sagādāja vijolnieks Edgars Ziņģis ar
savu brīnišķīgo spēli.
5. martā notika pārgājiens, kuru lielās vētras dēļ atcēlām februārī.
Paldies kuplajam pulkam, kas devās izzinošajā izpētes pārgājienā. Pēc
dalībnieku reakcijas sapratu, ka uzzinājāt daudz interesanta par meža
faunu. Pārgājiena garums bija 6,5 km.
11. martā Užavas tautas namā mazos užavniekus gaidīja zaķis Huberts. Kopīgi iepazinām Huberta piedzīvojumus A. Rozēna grāmatā
“Pārsteiguma ballīte Hubertam”, kopīgi izspriedām, vai zaķis darīja pareizi, kad neklausīja savus draugus. Huberts kopā ar bērniem veidoja
veiksmes pogas, kuras mazie kopā ar saldumiem saņēma atvadoties.
12. martā Užavā notika galda spēļu diena. Tajā varēja piedalīties ikviens, jo bija iespējams spēlēt gan galda tenisu, gan galda hokeju, gan novusu, gan cirku. Paldies visiem dalībniekiem par azartisko piedalīšanos.
19. martā Užavas amatierteātris “Maskas” piedalījās pasākumā Zlēkās “Spēlējam Priedi” ar G. Priedes lugas “Aivaru gaidot” fragmentu.
20. martā pie mums viesos bija Ventspils pilsētas senioru teātris “Vitamīns” ar A. Niedzviedža komēdiju vienā cēlienā “Trīsarpus atraitnes”.
Paldies par atraktīvo spēli aktieriem, ceram uz jaunu lugu iestudējumiem.
Visu martu Užavas tautas namā bija apskatāma rokdarbu studijas
“Spārni” dalībnieces, užavnieces Vairas Jansones adīto zeķu izstāde. 12
zeķu pāri izcēlās ar to, ka bija adīti dažādās tehnikās. Piemēram, gan no
purngala uz pretējo pusi, gan ar mežģīņrakstiem, gan ar stiprajiem papēžiem, gan ar izšuvumiem u.c. Paldies Vairai par interesanto stāstījumu
un atsaucību 17. marta vakarā.
25. martā ikviens varēja gan individuāli, gan kopējā pasākumā nolikt
ziedus un svecīti komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietā pie pieminekļa “Melnā saule”.
Gita Vilgute
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Lieldienas palīdz dzīvi saredzēt

no debesu skatījuma
Ielaidis savā sirdī Dievu,
Māris Sarma Viņā nekad
nav vīlies – arī smagu
pārbaudījumu brīžos, kad
apkārt esošo cilvēku rīcība
bijusi nesaprotama. Nu
jau gadu Māris ir Piltenes
prāvesta iecirkņa vikārs,
visbiežāk kalpojot Usmā un
Popē, bet, ja nepieciešams,
arī citās Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas
draudzēs mūspusē.
Ar garīdznieku satiekamies
Usmas baznīcā, kad viņš atbrauc
no darba Ugāles ērģeļbūves darbnīcā. Māris no sirds ir priecīgs
par to, ka amata brālis mācītājs
Jānis Kalniņš viņu pieņēmis darbā – mazo lauku draudžu ganu
rocība nav tik liela, lai iztiktu tikai no kalpošanas, tāpēc iespēja
strādāt ārpus baznīcas uzskatāma par vienu no Dieva dāvanām.
Uz jautājumiem Māris atbild lēni
un apdomīgi, reizēm seko ilgāks
klusuma brīdis, bet viss tiek izrunāts maksimāli godīgi.
“Mani pie Dieva atveda dziļāki jēgas meklējumi. Kāpēc esmu
piedzimis, ko daru šajā pasaulē,
vai tā ir viss, ko cilvēks var iepazīt. Man vienmēr ir bijusi instinktīva sajūta, ka ir kaut kas lielāks
par šo pasauli, un jaunībā iekrita
prātā vienaudža teiktā frāze –
lai cilvēks sevi varētu saukt par
gudru un inteliģentu, viņam ir
jāizlasa Bībele. Kad tiku pie tās,
bija interese atrast, kur tad ir tie
desmit Dieva baušļi. Lai to izdarītu, nācās lasīt no sākuma, jo
es jau nezināju, kur meklēt tieši
baušļus. Atceros to dienu 1991.
gadā, kad sirdsilgas ievilka mani
Jāņa baznīcā Rīgā. Durvis bija
mazliet pavērtas, varēja dzirdēt
ērģeļu skaņas. Pagāju garām, bet
tad jutu, ka mani kaut kas paņem
aiz sirds un velk atpakaļ. Baznīcā
bija ļoti tumšs, apsēdos. Dvēseles
stāvoklis bija tāds, ka izsprāga
asaru straume, un es sevī izjutu
ilgas iepazīt To lielāko un augstāko. Tie ir tādi svētīgi brīži, kas
liek sevī parakāties dziļāk. Galvenais šajā pasaulē ir uzturēt dzīvu
sirdi, lai tā kaut ko jūt. Ikdiena tik
ļoti nogludina un nopletē mūsu
domāšanu, ka cilvēki ir tādi drusku anestezēti. Tā, ejot pa virspusi, var aizritēt lieli dzīves posmi.
Ieskatīšanās savā sirdī bieži ir kā
ielūkošanās pagrabā, kura durvis baidāmies atvērt. Kādam šādi
jautājumi varbūt šķiet muļķīgi,
bet man – svarīgi.” Māris gan piebilst, ka saprot neticīgos, jo pats
tāds ir bijis. Būdams vitrāžists,
viņš sāka strādāt Mežaparkā vizuālās noformēšanas darbnīcā,
un reiz, ar kolēģi ejot pa Doma

laukumu un atbildot uz viņas
jautājumu, vai prot Tēvreizi, Māris attraucis, ka nepiesārņos savu
galvu ar tādām muļķībām. Tomēr
kundze bija ļoti laipna, un Māris atkārtojis vārdus “Mūsu Tēvs
debesīs…” Toreiz gan tas neko
neesot nozīmējis un jauneklis
domājis, ka Baznīcu apmeklē cilvēki, kas nav pie pilna prāta. Ticība šķita kas tāds, par ko jāuzjautrinās. Tomēr pēc tam nāca lielo
jautājumu laiks un mirklis Jāņa
baznīcā, kas atkausēja Māra sirdi. “Ja man agrāk kāds būtu teicis,
ka kļūšu par mācītāju, atbildētu,
ka viņš nav normāls. Pēc kādas
pamatīgas dzīves krīzes pusotru gadu pavadīju Burtniekos pie
mācītāja Alda Kalcenava. Kopā ar
vienu vīru restaurējām logus, palīdzējām iekārtot baznīcu. Es jau
biju kristīts, bet uz baznīcu negāju, katru rītu redzot, kā mācītājs
Aldis apsēdās pie galda, iededza
svecīti, atvēra Bībeli un ļoti nopietni to lasīja. Burtniekos sajutu
aicinājumu sludināt Dieva vārdu.
Aldis, to uzzinājis, ieminējās par
Lutera akadēmiju. Izstudēju, un
pēc tam mani ordinēja.”
Atbildot uz jautājumu, kā vedas dzīve kopā ar Dievu, Māris
atteic: “Grūti!” Grūti tādā ziņā,
ka Dievs uzrāda, kāds esi, kādi
ir tavi grēki, Viņam nekas nav
apslēpts. “Dzīve ar Dievu ir nemitīga sevis sijāšana. Es savādāk
nemāku. Būt kopā ar Viņu ir brīnišķīgi, bet tas nav viegli. Esmu
piedzīvojis, kā tiek atbildēts uz
manām lūgšanām, ir paplašinājies mans redzesloks, daudz domāju. Būt godīgam un lauzt sevī
kādas lietas nekad nav viegli. Ja
tu gribi uzlūkot Dievu, tev nāksies uzlūkot arī sevi – nezinu, vai
daudzi to vēlas.”
Tā kā mūsu saruna notiek
Krievijas izraisītā kara ēnā, vaicāju mācītājam pēc stiprinājuma
vārdiem. “Viena lieta ir šāda – ja
tu reāli vari kaut kā palīdzēt, dari
to! Tas nozīmē, ka tev ir sirdsapziņa un tā mudina palīdzēt.
Bezjēdzīga sēdēšana feisbukā un
tukša savas galvas piepildīšana ar
šausmīgiem videoklipiem nekādu
jēgu nenesīs. Ja esi ticīgs cilvēks,
lūdz Dievu, neuztverot šo sarunu
kā tukšu pļāpāšanu, jo lūgšana ir
spēcīga. Ja Ukrainas karavīri nometas svētbildes priekšā uz ceļiem, tas ir dzīvs apliecinājums,
cik ticība var būt svarīga. Lai arī
ir grūti, priecāsimies par to, kas
mums dots šodien, – par otru
cilvēku, tīru gaisu, par to, ka varam aiziet uz veikalu un izgulēties mīkstā gultā. Īpašos brīžos,
kad saprotam, ka pasaulei var
pienākt gals, mēs izjūtam, cik

mums apkārt ir daudz skaistu un
brīnišķīgu lietu, kuras mēs līdz
šim nesaskatījām. Lasu Jāņa atklāsmes grāmatu, un tajā ir daudz
kas teikts, kā notiks lietas, tāpēc
apjaušu, ka šis vēl nav gals. Esmu
paradis vairāk uzticēties Dievam,
nevis cilvēku viedokļiem, tāpēc,
lūkojoties Bībelē, zinu, ka lietas
būs savādākas, nekā mēs baidāmies. Protams, šo notikumu kontekstā kāds arī uzdod jautājumu,
vai esmu gatavs nomirt, kā nostāšos Dieva priekšā. Bībele māca
saprast, ka nāve ir pāreja citā
pasaulē. Domājot par nāvi, mēs,
kristieši, domājam par jaunu sākumu. Kamēr vēl esam dzīvi,
mums ir daudz darba pie sevis.
Šo laiku vajag izmantot radoši, ar
potenciālu. Nevajag savas dienas
vienkārši nobumbulēt. Šis karš
mūs ļoti satrauc tāpēc, ka notiek
tuvu mums, bet karo vienmēr –
tāda ir cilvēku daba.”
Šonedēļ būs Lieldienas. Māris teic, ka ikvienos baznīcas
svētkos ir aicinājums ieraudzīt to
vēsti visā dziļumā. “Ziemsvētkos
mēs noejam “pa virsu” ar piparkūkām un karstvīnu, Lieldienās
– ar olām, bet Lieldienu vēsts ir
par to, ka pirms tam apspļaudītais un piekautais Kristus pliks
tiek pienaglots pie krusta un pēc
tam augšāmceļas. Tas parāda to,
ka mūsu dzīvība ir nevis aprobežotu valdnieciņu, bet Dieva
rokās. Lieldienas palīdz šo dzīvi

“Nevajag savas dienas vienkārši nobumbulēt,” saka
mācītājs Māris Sarma. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
saredzēt no debesu skatījuma.
Sliktākais, ko pasaule varēja nodarīt Kristum, nogalinot Viņu,
tika izdarīts, bet tālāk tās [pasaules] pilnvaras beidzas. Lieldienas
mums parāda, ka ir iespēja ieiet
citā – brīnišķīgā valstībā, kur cilvēks cilvēku nenogalina un pat
nepieļauj ļaunu domu. Tas, ka
mums blakus ir Svētā Gara pa-

saule, sniedz lielu mieru un drošību. Kristus saka: “Nebaidieties
no tiem, kas var nogalināt jūsu
miesu, baidieties no tā, kas var
iemest jūsu dvēseli ellē.” Es aicinātu šajās Lieldienās cilvēkus iedziļināties it visā, aizejot no virspusējā un ejot dziļumā.”
Marlena Zvaigzne

Piekrastes zvejnieku zināšanai
Zemkopības ministrija atgādina par
Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un
ekonomiskās zonas ūdeņos” (turpmāk –
jūras zvejas noteikumi) prasību attiecībā uz
piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu,
izmantojot ministrijas pārziņā esošo
valsts informācijas sistēmu “Latvijas
zivsaimniecības integrētā kontroles un
informācijas sistēma” (turpmāk – LZIKIS).
Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo
pašpatēriņam, šī prasība būs obligāta no
2023. gada 1. janvāra.
Ministrija norāda, ka LZIKIS jau šobrīd nodrošina iespēju reģistrēt zvejas žurnālu datus elektroniski. Līdz ar to jūras piekrastes pašpatēriņa
zvejnieki jau tagad var brīvprātīgi reģistrēt zvejas
žurnālu datus LZIKIS, tādējādi atsakoties no papīra
formas zvejas žurnālu aizpildīšanas un iesniegšanas
Valsts vides dienestā.
Lai noteiktajā termiņā īstenotu jūras zvejas noteikumos paredzēto prasību ieviešanu, ministrija
aicina zvejniekus jau laikus saņemt pieeju LZIKIS,
reģistrējoties https://lzikispub.zm.gov.lv/. Informācija par reģistrācijas kārtību ir pieejama lietotāju
rokasgrāmatā, kurā iekļauta informācija arī par

lietotāja pieteikšanu un paroles atjaunošanu, par
LZIKIS pieejamo zvejnieka informāciju, kā arī par
zvejas datu reģistrēšanu. Video pamācība par zvejas
datu reģistrēšanu LZIKIS piekrastes zvejas žurnālā
ir pieejama šeit: http://laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/video-pamaciba-lzikis.
Ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā arī iesaistīsies
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos informēšanas pasākumos par iepriekš
minētajiem jautājumiem. Tuvākajā laikā tiks organizētas apmācības zvejniekiem, lai atbildētu uz
jautājumiem par LZIKIS darbību vai palīdzētu ar
problēmām datu reģistrācijā. Tāpēc īpaši svarīgi
laikus saņemt LZIKIS pieeju un iepazīties ar LZIKIS zvejas žurnāla uzbūvi un sistēmas iespējām, kas
paredzētas zvejniekiem.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā ministrija aicina zvejniekus sazināties ar ministrijas atbildīgajām
personām: Arti Āboltiņu, tālr. 67095040, e-pasts artis.aboltins@zm.gov.lv, lai precizētu informāciju par
LZIKIS lietotāja pieejas reģistrāciju vai/un nozvejas
datu reģistrēšanu LZIKIS zvejas žurnālā, vai Ediju
Volkoviču, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@
zm.gov.lv, lai precizētu tehnisko informāciju vai paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā.
Ivita Meinarde
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Dievnamā izskanēja koncerts

UGĀLE

UKRAINAS ATBALSTAM
Ugāles Mūzikas
un mākslas skolas
audzēkņi un pedagogi
pēc koncerta.
ELANAS JURGENAS FOTO

INFORMĀCIJA
Lai atjaunotu kādreizējo
mazo zīriņu populāciju
Kurzemē, Dabas aizsardzības
pārvalde no 1. aprīļa līdz
1. augustam apmeklētājiem
slēdz Ķikana un Irbes upes
grīvu. Šajā periodā cilvēki
aicināti atpūtai un pastaigām
pludmalē izvēlēties zonas
un maršrutus, kas nešķērso
minētās teritorijas, jo īpaši
rūpējoties, lai arī līdzi
paņemtie suņi nešķērsotu
iežogotās teritorijas.
Pilnībā slēgta ir aptuveni 1,4 km
gara liedaga un kāpas strēle starp
Irbes kreiso krastu un jūru Ventspils novadā. Savukārt Ķikana grīvā
slēgts aptuveni 600 m garš pludmales un kāpu posms, ko cilvēki var
šķērsot gar jūras malu, lieki neuzkavējoties un turot suni īsā pavadā.
Tagad Latvijā vairs ligzdo tikai
70–100 mazo zīriņu pāru, un to
skaits turpina samazināties. Tādēļ
visvairāk apdraudētā liedagā ligzdojošo putnu suga ir mazais zīriņš.
Tomēr šajās pašās vietās ligzdo un
mieru novērtē arī upes un smilšu
tārtiņi, upes un jūras zīriņi, kā arī
jūras žagata.

“Aprīlī no siltajām zemēm atgriežas ceļojošie putni un ierodas
ligzdotāji – zīriņi, tārtiņi un citas
sugas, kas piekrasti izmanto par
ēdamistabu un bērnistabu. Vēl
2014. gadā Irbes grīva bija nozīmīga
mazā zīriņa ligzdošanas vieta Latvijā un visā Eiropā, bet šobrīd tā vairs
nav. Tomēr dabā katrs augs vai dzīvnieks, tostarp putns, pilda noteiktu
funkciju. To saudzēšana, īpaši vairošanās laikā, ļauj saglabāt pilnvērtīgu
barības ķēdi, nodrošinot līdzsvaru
starp sugām, nedzīvo dabu un cilvēku. Dabas saglabāšanā ir nepieciešama arī sistemātiska un apzināta cilvēka līdzdarbošanās. Šajā gadījumā
– atturēšanās apmeklēt divas liedaga
teritorijas,” teic pārvaldes Kurzemes
reģionālās administrācijas direktore
Dace Sāmīte.
Šie putni ligzdas ierīko liedaga
smiltīs. Bieži vien ligzdas un dējums
tajās pilnībā saplūst ar apkārtējo vidi,
tādēļ cilvēka acij paslīd garām nepamanīts. Pludmalē ligzdojošo putnu
mazuļi ir ligzdbēgļi. Proti, drīz pēc
izšķilšanās tie pamet ligzdu un seko
saviem vecākiem, kas tos baro un
pieskata. Putnu mazuļi šajā laikā nelido, tie veikli pārvietojas pa zemi.

Šajā pavasarī prieku
par dabas atmodu
aptumšo pavisam netālu
notiekošā kara ēna. Kopš
februāra beigām daudzviet
skan koncerti Ukrainas
atbalstam. Ugāles luterāņu
baznīcā 19. martā notika
“Lūgšanu vakars” ar
ērģelnieces Renātes Stivriņas
piedalīšanos. Paldies
mācītājam un ērģeļbūvētājam
Jānim Kalniņam par ierosmi
un par mūsu skolas iesaisti
šajā labdarības koncertā.
Varējām piedāvāt diezgan plašu programmu – no klasikas līdz
mūsdienu mūzikai, jo audzēkņi un
skolotāji bija tiešām atsaucīgi. Tā
kā plašāk uzstājušies nebijām kopš
2020. gada nogales, tas izvērtās par
īpašu notikumu. 2. klases klarnetistam Gustavam Gruntem tas bija
pirmais koncerts! Savukārt 8. klases
audzēkņi Edmunds Reinvalds (vijole) un Lāsma Vecmane (klavieres),
kuri šogad beigs mūsu skolu, atskaņoja skaņdarbus no savas gala
eksāmena programmas. Priecēja visi saksofona klases audzēkņi
(skolotāja Kristīne Šķēle), kuri piedalījās koncertā: Romija Samanta
Šteine, Marta Rodionova un Sigita
Marika Lapiņa. Savu skanējumu
parādīja arī metāla pūšaminstrumenti (skolotājs Viesturs Ozols). Ar
himnisko R. Grantovska skaņdarbu

“Svētī, Kungs” Ieva Jurgena (trompete) atklāja koncertu, bet Riharda
Proņuka (trombons) un Martas
Reinvaldes (trompete) izpildījumā
klausījāmies liriskākus skaņdarbus.
Mūsu pianistu sniegums bija tiešām
daudzveidīgs: solo spēlēja ne tikai
audzēkne Grieta Mačtama, bet arī
skolotāja Ieva Emka-Renemane,
kura atskaņoja populāro J. Mediņa
“Āriju”, savukārt skolotājas Arita
Grīnberga un Silvija Kalniņa bija
sagatavojušas krāšņo latviešu tautas
dziesmu “Dziedot dzimu” Alfrēda
Kalniņa apdarē. Izskanēja arī J. Lūsēna “Daugava” vijoļu dueta – Rasmas Petmanes, Edmunda Reinvalda
– priekšnesumā. Koncertmeistari
koncertā bija Ieva Emka-Renemane un Endijs Renemanis – viesis
no Ventspils Mūzikas vidusskolas.
Pateicos mūsu audzēkņiem, skolotājiem, koncertmeistariem par ieguldīto darbu!
Muzicēja arī Ugāles ev. lut.
draudzes ansamblis (vadītāja Larisa
Žagare), Beāte Kalniņa (vokāls), Renātes Stivriņas ērģeļspēle mijās ar
aizlūgumiem un Svēto Rakstu vārdiem. Bija padomāts par to, lai pēc
koncerta būtu iespēja baudīt tēju
vai kafiju. Mūzika un ticība labajam,
šķiet, vienoja visus klātesošos. Lai
mierīgs un skaists pavasaris!
Ugāles Mūzikas
un mākslas skolas direktore
Rasma Petmane

Putnu ligzdošanas periodā
slēgta Ķikana un Irbes grīva

“Vēl 2014. gadā Irbes grīva bija nozīmīga mazā zīriņa
ligzdošanas vieta Latvijā un visā Eiropā, bet šobrīd
tā vairs nav,” teic pārvaldes Kurzemes reģionālās
administrācijas direktore Dace Sāmīte.

DAIGAS SEGLIŅAS ZĪMĒJUMS

Pētījumi parāda, ka putni cilvēku savā tuvumā uztver kā draudu.
Pieaugušie putni pamet ligzdas, savukārt mazuļi bēgot noklīst no vecākiem. Ar laiku putni pamet agrāk
izvēlētās teritorijas, vairs nedēj olas
un neaudzina mazuļus, tādēļ sarūk
sugas populācija. Vēl kritiskāka par
paša cilvēka klātbūtni ir viņa mājdzīvnieka atrašanās liedagā. Suņi
saož un pamana gan ligzdas, gan
putnus. Manot liedagā suni, pie-

augušie putni pamet savas ligzdas,
tādējādi pakļaujot olas vai mazuļus
bojāejas riskam. Nelidojošie mazuļi
kļūst par vieglu medījumu.
“Putniem ligzdošanas periodā
nepieciešams miers. Analizējot situāciju, sapratām, ka to varam nodrošināt, tikai norobežojot teritoriju. Aicinām cilvēkus ar sapratni un
atbildīgi izturēties pret šiem terminētajiem ierobežojumiem, jo diemžēl šo sugu pārstāvji nevar izvēlēties

ligzdošanu citviet, kamēr mums ir
ļoti plašs piedāvājumu klāsts pastaigu maršrutiem,” pauž pārvaldes
Dabas aizsardzības departamenta
Monitoringa un plānojuma nodaļas
vadošā eksperte Sintija Martinsone.
Pludmales norobežošana veikta
ar LIFE REEF jeb projekta “Jūras
aizsargājamo biotopu izpēte un
nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā
ekonomiskajā zonā” līdzfinansējumu. LIFE REEF projekta laikā
Baltijas jūras akvatorijā plānots
kartēt un izpētīt Eiropas Savienības
nozīmes īpaši aizsargājamos jūras
biotopus “Smilts sēkļi jūrā” un “Akmeņu sēkļi jūrā” 4116 km² platībā.
Plašāka informācija par projektu
pieejama LIFE REEF interneta vietnē reef.daba.gov.lv.
Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav
atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.
Dabas aizsardzības
pārvaldes mediju attiecību
eksperte Ilze Reinika
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Golfu ierodas spēlēt
no visas Kurzemes
Vai zinājāt, ka Usmā
ir golfa laukums, kurā
var iesaistīties aizraujošā
sporta spēlē? “Rīdziniekos”
saimnieko Vilnis Baltiņš,
un viņa īpašumā Engures
upes krastā ir deviņu bedrīšu
laukums, kuru izmanto gan
iesācēji, gan pieredzējuši
sportisti.
Usmas golfa klubā mūs sagaida
ne tikai Vilnis, bet arī golfa trenere
Santa Puče. Viņa strādā Rīgas Golfa skolā, kur vasarā apmāca ap 200
bērnu no četru gadu vecuma, gada
siltajos mēnešos pagūstot darboties
arī Usmā. Bijusī vieglatlēte Santa
piecus gadus ir dzīvojusi Amerikā,
iegūstot maģistra grādu sporta menedžmentā. Golfu viņa sāka spēlēt
ASV, bet, atgriežoties mājās, Santa
domāja, kāds varētu būt viņas pienesums Latvijas sportam, nolemjot,
ka tā būs bērnu un jauniešu sporta
skolas dibināšana. Tā 2003. gadā
tika izveidota Rīgas Golfa skola,
šajā laikā izaudzinot ne tikai Latvijas čempionus, bet arī valsts izlases dalībniekus startiem pasaules
čempionātos, turklāt 12 jaunieši kā
golfa spēlētāji ir saņēmuši stipendijas studijām Anglijā un Amerikā.
“Golfs maniem audzēkņiem ir devis labu dzīves skolu, jo šajā spēlē
tiesnesis esi tu pats. Pats godīgi
skaiti rezultātu un sazinies ar spēles
partneriem, ievērojot īpašu etiķeti.
Ja kaut kas neizdodas, nevar mest
nūjas pa gaisu. Kovida laiks golfam

bija pateicīgs, jo tas ir āra sporta
veids un cilvēki šajā laikā gribēja
daudz uzturēties laukā. Golfs Latvijā ir sezonāla spēle – galvenais, lai
zeme nebūtu sasalusi un spēlētājs
būtu piemēroti saģērbies. Šis sporta veids der jebkuram vecumam, jo
īpaši piemērots tas ir kā kopīga aktivitāte visai ģimenei. Uz Usmu pie
mums brauc ģimenes no Talsiem,
Kandavas un Piltenes, jo tas ir brīvā
laika pavadīšanas veids, kur visi var
būt kopā un arī iepazīt jaunu sporta veidu. Laukums atrodas Engures
upes krastā. Ir bijuši neskaitāmi
cilvēki, kas te braukuši garām ar
laivām, pamanījuši golfa laukumu
un pēc tam iegriezušies te svinēt,
piemēram, vecpuišu vai vecmeitu
ballīti, pie reizes apgūstot pirmos
soļus golfā. Ir pieņēmums, ka golfs
ir elitārs sporta veids, bet Latvijā tie
lielākoties ir pļavu golfa laukumi,
un to uzturēšanai nevajag tik lielus
resursus, – galvenais ir laikus nopļaut zāli. Vasarā gan tas jādara trīs
reizes nedēļā.”
Usmas golfa klubā sniedz iespēju iepazīties ar spēli 1,5 stundu garā
pasākumā “Golfa ABC”. Tiem, kas
vēlas mācīties spēli padziļināti, gan
ir jāvelta vairāk laika. Lai spēlētu
golfu jebkurā laukumā Latvijā un
arī ārzemēs, ir jābūt zaļajai kartei
jeb golfa tiesībām, kas apliecina, ka
cilvēks zina, ko un kā darīt, viņam
ir saprotama arī uzvedības etiķete
un drošība. Santa darbojas Latvijas
Golfa federācijā, un ārvalstu kolēģi

Izsola nekustamo īpašumu
Ugālē

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 46,5
m2, Rūpnīcas ielā 4–30, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000414.
Izsoles sākumcena – 600 eiro, nodrošinājums – 60 eiro,
izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 26. aprīlī plkst. 13 un noslēdzas 2022.
gada 26. maijā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 26.
aprīļa plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 16. maijā plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 16.
maija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 60 eiro (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22,
norādot: “Nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 4–30, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no

atzinīgi novērtē mūsu golfa klubu
aktivitātes pļavu laukumos un to
pieejamību arī tiem interesentiem,
kuriem nav ļoti daudz līdzekļu.
Vilnis golfa laukumu Usmā ierīkoja ne tikai tāpēc, ka interesējās par
šo sporta veidu, bet arī tādēļ, ka saprata – ar lauksaimniecību dzimtas
īpašumā nodarboties neatmaksājas.
“Šī ir tā vieta, kur iesācējs ļoti labi var
attīstīt un uzlabot savas golfa prasmes. Sacensības te var rīkot draugu
kopas, Usmā ir notikuši pļavu golfa
čempionāti un Latvijas olimpiādes
gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. Vienmēr saku, ka neizdevies
spēles raunds nav nekas tāds, par ko
vajadzētu stundām pārdzīvot. Nospēlēji, pārbaudīji savus spēkus un ej
tālāk. To stāstu arī tiem, kas atbrauc
spēlēt golfu uz Usmu. Esam ideālā
pozīcijā, jo 40 km attālumā atrodas
Ventspils, Kuldīga un Talsi. Būtībā
sagaidām viesus no visas Kurzemes,
bet reizēm ierodas arī ārzemju viesi,
jo esam vien 2 km attālumā no šosejas Ventspils–Rīga,” saka Santa.
Par golfa tēvu Latvijā dēvē Vilni.
Latvijai atgūstot neatkarību, cilvēkiem radās interese arī par iepriekš
nezināmiem sporta veidiem. “Golfu tā pa īstam var saprast tikai tad,
ja ar to ilgi nodarbojas. Tas ir dzīvesveids. Tas vairs nav aristokrātu
sporta veids. Pasaulē ar to nodarbojas miljoniem cilvēku. Brīnos, ka
Ventspilī nav ierīkots golfa laukums,
jo tas piesaistītu tūristus. Esmu spēlējis golfu ļoti daudzās valstīs, un,

Golfa tēvs Latvijā ir
Vilnis Baltiņš, kura
īpašumā “Rīdzinieki”
ir ierīkots pļavas
golfa laukums.

Santa Puče golfu iepazina Amerikā. Tagad viņa strādā
Rīgas Golfa skolā un arī Usmā.

MARLENAS ZVAIGZNES UN SANTAS PUČES ARHĪVA FOTO

kad mani saliek grupā ar citiem,
pārējie spēlētāji vienmēr zina, kur
ir Latvija. Golfs ir vienīgais sporta
veids, kur tev partnerim, kas būtībā
ir pretinieks, jāsaka komplimenti un
ļoti jāievēro tas, lai otrs justos ērti.
Īsts golferis kļūst par atkarīgo, kam

izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē
iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4
Ventspilī un no 25. aprīļa Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948;
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.

Piltenē
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330070209, platība 0,9404 ha.
Izsoles sākumcena – 6240 eiro, nodrošinājums – 624 eiro,
izsoles solis – 200 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 26. aprīlī plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada
26. maijā plkst. 13.

patīk uzturēties dabā un iepazīt to.
Spēlējot golfu, zūd laika izjūta. Tu
aizmirsti, ka gribi ēst, tev ir emocijas, ja iesit bumbiņu krūmos, ir
prieks, kad grupas spēlētāji uzslavē,”
atklāj Vilnis.
Marlena Zvaigzne

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 26.
aprīļa plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 16. maijā plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 16.
maija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 624 eiro (10% no
izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Parka iela 3 izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni,
jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.
Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro elektroniskās izsoļu vietnes administratoram saskaņā ar elektroniski izrakstīto
rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4
Ventspilī un no 25. aprīļa Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes
vadītājam: tālr. 26820888; e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.
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Satika strādīgus un izdomas

BAGĀTUS CILVĒKUS
Čadīgā Baiba Manteja
vada Ances pagasta
bibliotēku, viņa ir
iesaistījusies vidējās paaudzes
deju kolektīvā, darbojas
Rindas baznīcas draudzes
padomē. Vēl, protams, ir
ģimene, kurai tiek veltīts viss
mīļums.
Baiba teic, ka ir dundziņš, kurš
pēc vidusskolas sāka dzīvot Ancē
un strādāt kultūras namā. Pēc tam
viņa bija bibliotekāre skolā, bet
kopš 2017. gada rudens ir pagasta
bibliotēkas vadītāja.
“Kad 1994. gadā atnācu uz
Anci, sajutu, ka te ir noslēgtāki, bet
strādīgi un izdomas bagāti cilvēki.
Nu jau pati esmu kļuvusi par ančiņu, mani te pieņēma diezgan ātri.
Tagad, kad aizbraucu uz Dundagu,
runāju kā ančiņš. Ikdienā cenšos
izteikties literāri pareizi, bet ar savējiem un rakstot ziņas telefonā
bieži tiek izmantota izloksne. Kad
vēl strādāju kultūras namā, sapratu
– šī pagasta cilvēki ir tādi, kas individuāli jāuzaicina uz pasākumiem,
jāuzrunā katrs personīgi. Tikai tad
var cerēt, ka viņi atnāks. Esmu secinājusi, ka Ancē dzīvo sirsnīgi ļaudis,
kuri nenokārs degunu un, ejot cauri
grūtībām, atradīs savu ceļu. Ancē
jūtos kā mājās, lai gan ir patīkami
aizbraukt uz Vidāli pie mammas un
māsām. Ģimenē esam pieci bērni,
es tā jaunākā, bērnībā visi mani lutināja.”
Tie, kas pazīst Baibu, teic, ka
viņa ir sirsnīgs un mīļš cilvēks. Anceniece gan atzīstas, ka pret tuvākajiem reizēm esot nešpetnāka, jo ar
savējiem var būt atklātāka, zinot,
ka viņi sapratīs un neņems ļaunā.

“Esmu mierīga pēc būtības, turklāt
tik sen esmu draudzē, ka manī ir
ienācis Dieva miers. Neaugu kristīgā ģimenē, bet vecāki nebija pret
Dievu. Iemesls, kāpēc sāku apmeklēt iesvētes mācības, bija prozaisks – mani uzrunāja, lūdzot kļūt
par krustmāti. Vairāki cilvēki no
Ances braucām uz Ventspils draudzi, mana iesvētes grupas vadītāja
bija brīnišķīgā Danteza. Tas notika pirms vairāk nekā 20 gadiem.
Dievu uztveru kā Tēvu ar Viņam
pienākošos cieņu. Manas sarunas
ar Dievu notiek visu laiku, ne tikai
tad, kad lūdzos. Mums Ancē ir lūgšanu grupiņa, pirms kovida diezgan
cītīgi reizi nedēļā nācām kopā un
lūdzāmies par draudzes un savām
vajadzībām, arī pasaules lietām,
pastudējām Bībeli. Dieva klātnību
ikdienā jūtu, saņemot sirdsmieru;
kad palūdzu, domas noskaidrojas.
Ļoti, ļoti novērtēju to, ka arī vecākā
meita Lelde iet kristīgo ceļu. Viņai
iesvētes mācības notika Gregorskolā Saldū, un meitas draugi pārsvarā
ir Gregorskolā iegūti. Viņa tagad
mācās Ventspils Mūzikas vidusskolā, apgūst diriģēšanu, bet jaunākā
meita Marta ir Ances pamatskolas
6. klases audzēkne, viņa apmeklē
arī Dundagas Mūzikas un mākslas
skolu.”
Rindas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā Baiba ir draudzes lietvede.
Viņa spriež, ka baznīcēni ir draudzīgi, viņiem rūp sakrālās ēkas izskats.
Iepriekšējās draudzes priekšnieces
Vizmas Ģērmanes laikā atjaunots
dievnama tornis, restaurētas ērģeles, veikts kosmētiskais remonts, atjaunotas arī kanceles glezniņas, notīrīta altāra glezna. Finanšu līdzekļi

Tie, kas pazīst Baibu, teic, ka viņa ir sirsnīgs un mīļš cilvēks.
darbu veikšanai iegūti ne tikai projektu konkursos, bet arī saņemot
ziedojumus no Liepājas pusē dzīvojošajiem cilvēkiem, kuru saknes
ir Rindā. Baiba uzteic arī tagadējo
draudzes priekšnieci Selgu Puriņu,
kura ir aizrautīga novadpētniece un
veido filmas par dzimto pagastu.
Savukārt Selga velta labus vārdus
Baibai, sakot, ka viņa ir mīļa, iejūtīga draudzes māsa, uz kuru vienmēr
var paļauties. Baibai nav jāsaka, kas
jādara, viņa pati to pamana un, ja
vajag, piemēram, uzklāj galdu, turklāt viņa ir precīza lietvede. “Man
jau arī reizēm gadās kādas krīzes,
kad šķiet – šajā svētdienā neiešu
uz baznīcu, man taču ir tik daudz
darāmā, bet tad apzinos, ka ar savām rokām grūžu svētību no sevis
prom.”
Baibas vīrs Kaspars ir koksnes
vērtētājs uzņēmumā “Kurekss” un
Ances pagasta grupas “Savējie” ģitārists un arī solists, kurš brīvajos
brīžos labprāt uzspēlē basketbolu
un volejbolu. Dzīvesbiedri cenšas
atrast laiku arī sev, lai pabūtu divatā, lai gan viņi satiekas arī vidējās
paaudzes deju kolektīva “Ance” mēģinājumos. Pirmais dejot jau skolas
laikos sāka Kaspars, bet “Ancē” pirmā iesaistījās Baiba. “Man ļoti, ļoti

iepatikās dejot. Tā ir mana sirdslieta. Uz skatuves var noķert labu
adrenalīna devu. Kad tagad ilgāku
laiku nenotika koncerti, bija grūti.
Deju kolektīvā saista ne tikai uzstāšanās, bet arī kopā būšanas prieks,
turklāt mums ir ļoti laba vadītāja
– Elita Kuģeniece. Mūs ar Kasparu
parasti neliek vienā pārī, jo ir labāk,
ja partneris nav dzīvesbiedrs. Tad
nav kārdinājuma rāties un aizrādīt
otram.”
Ar Baibu sarunājamies viņas darbavietā, bibliotēkā. Viņas
priekštece Rasma Streistermane
bija izveidojusi lasītāju klubiņu
“Dažādības”, kam nupat nosvinēta 21. dzimšanas diena. Tikšanās
reizēs parasti tiek apskatīta kāda
tēma, katrs var izteikt savu viedokli
un parunāt arī par to, kas uz sirds.
“Dažādībās” parasti satiekas desmit interesentu, kuri uzzina arī par
jaunāko lasāmvielu bibliotēkā. Tajā
ir 180 lasītāju, tostarp bērni. Starp
citu, viņi labprāt iegriežas bibliotēkā, jo Baiba organizē erudīcijas
konkursus, rosina jaunākos lasītājus iesaistīties “Bērnu žūrijā”, notiek
arī bibliotekārās stundas, kuru laikā
skolēni labprāt piedalās konkursos,
izmantojot “Kahoot” platformu telefonos. Baiba ir pieradusi vakaros

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

pirms miega palasīt. Viņai patika
Lūsindas Railijas grāmatu sērija
“Septiņas māsas”, arī Laimdotas
Sēles grāmatas. Pirms kāda gada
anceniece atklāja, ka viņai patīk
arī detektīvžanrs: “Aizrāvos ar Roberta Galbraita (Dž. K. Roulingas
pseidonīms) grāmatu sēriju par izmeklētājiem Kormoranu Straiku un
Robinu Ellakotu. Labi, ka toreiz jau
četras grāmatas šajā sērijā bija izdotas, tā ka varēju kārtīgi izlasīties un
ar nepacietību sagaidīju arī piekto.
Tagad ceru uz sesto grāmatu, kura
diemžēl laikam noslēgs šo sēriju.
Domāju, ka lasīt ir vērts tādēļ, lai
paplašinātu garīgo apvārsni un aizmirstu par ikdienas rūpēm, turklāt
lasītājs var salīdzināt savu dzīvi ar
grāmatas varoņa notikumiem un
padomāt, kā viņš rīkotos vienā vai
otrā situācijā.”
Ancē cilvēki ir izpalīdzīgi un
aizved grāmatas arī saviem kaimiņiem, kuri nevar nokļūt bibliotēkā,
un tad lasītāji ir priecīgi, ka Baiba
uzminējusi viņu gaumi un iedevusi līdzi īsto lasāmvielu. Runājot
par nākotnes plāniem, bibliotekāre
bilst, ka gribētu vairāk pievērsties
novadpētniecības materiālu sistematizēšanai.
Marlena Zvaigzne

Ilgi gaidītā ekskursija

Ančiņi nofotografējās arī pie Liepājas zīmes.
MARTAS MANTEJAS ARHĪVA FOTO

4. martā Ances pamatskolas 5., 6., 7. un 8. klases skolēni
brauca ekskursijā uz Liepājas teātra muzikālo izrādi
“Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. To skatījāmies divas
stundas. Aktieri bija brīnišķīgi!
Viņi gan dziedāja, gan dejoja. Bija ļoti interesanti. Man vislabāk patika, kā izrādē atveidoja spoguli. Tas bija liels un brīnumains.
Pēc teātra apmeklējuma gājām staigāt pa Liepāju. Apskatījām koncertzāli “Lielais dzintars”. Tā bija tik liela! Es uzzināju, ka tajā iekšā ir
arī mūzikas skola. Pēc ilgas staigāšanas nokļuvām Kūrmājas prospektā,
kur meklējām Imanta Kalniņa dziesmas “Pilsētā, kurā piedzimst vējš”
vārdus un himnas tēlu skulptūras. Atradām visus vārdus un nofotografējāmies pie tiem. Pēc tam gājām skatīties Spoku koku. Tas bija liels un
balts. Tur varēja klausīties grupas “Līvi” dziesmas. Pie Spoku koka apsēdāmies uz soliņiem un atpūtāmies. Tad devāmies cauri parkam gar futbola stadionu uz bērnu laukumu. Tas gan bija plašs! Tur ilgi nepalikām,
bet gājām tālāk uz jūru. Spēlējāmies ar ūdeni un nofotografējāmies pie
Liepājas zīmes. Redzējām pieminekli, kas bija uzcelts par godu jūrniekiem un zvejniekiem, kuri gājuši bojā jūrā. Turpinājām ceļu uz autobusu
un braucām mājās. Mūsu Liepājas piedzīvojums bija noslēdzies.
6. klases skolniece Marta Manteja
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Saimnieces cep,
vāra un konservē

Izmantojot pašvaldības
kultūras projektā iegūto
finansējumu un sponsoru
līdzekļus, ir tapusi filma
“Ances pagasta saimnieces”,
kas apskatāma “YouTube”
kanālā. Ančiņi teic, ka
vajagot filmu arī par vīru
gaitām – nu kultūras nama
vadītājai Rudītei Krauzei
jāgudro, kā īstenot šo ieceri.
Aizbraukusi uz Anci, satikos ar
trim saimniecēm, kuras prot gardi
gatavot: Elīnu Lustiku, Inetu Auziņu un Guntu Grietēnu. Viņas kopā
ar vēl astoņām anceniecēm piekrita piedalīties filmā un izstāstīt, kā
gatavo kā sāļos, tā saldos ēdienus.
“Ir jau noteikti vēl saimnieces, kam
ir tādi paši talanti, vienkārši jāsameklē viņas un jāaicina cilvēkos
– lai nāk ārā no savas mājas. Man
pašai ļoti patīk televīzijas raidījumi, kuros gatavo, īpaši “Īstās latvju
saimnieces”, kuras prot sevi nest.
Kad ieprecējos te, Ancē, mums ar
vīru Māri bija īstas lauku kāzas, un
saimniece Ilma iesaistīja mūs gatavošanās procesā. Toreiz atveda
lielu bleķa vannu, pilnu ar zivīm,
un man tās bija jātīra. Akmens ātes
bija asas, tāpēc man rokas bija kā
ar smilšpapīru nobrāztas. Es pati
zīmēju pie sienām liekamos plakātus. Mums, jaunajiem, bija jāiet
pakaļ mētrām un jāpin goda vārti,
bet veči sēdēja klāt, dzēra aliņu un
komandēja. Kāva cūku un teļu –
viss notika,” atceras Rudīte.

Gan pašai,
gan bērniem garšo
piena zupa

Elīna, Ziemeļkurzemes Reģionālās slimnīcas darbiniece, pašlaik
ir bērniņa kopšanas atvaļinājumā.
Alekss ir Lustiku ģimenes ceturtā
atvase, viņam māsas Lana un Ance,
brālis Alans. Elīna un Gints gribēja
kuplu bērnu pulciņu, un nu viņiem
tas ir! Ancenieces saimnieces talants uzplauka tieši darbavietā, kur
viņa strādāja par māsu palīgu. Reiz
Elīnai līdzi bija paņemti vairāki siera
veidi, arī desa, un viņa visu sagrieza
un glīti izkārtoja uz šķīvja. Kolēģes
brīnījās un prasīja, vai tas tiešām ir
Elīnas veikums, un uzslavēja viņu
par glīto galda servējumu. Pēc tam
nāca pirmais pasūtījums sagatavot
maizītes, zivs un gaļas plati. Anceniece to visu nofotografēja, attēlus
ielika sociālajos tīklos – nu jau vairāki cilvēki uzrunāja Elīnu, veicot
pasūtījumus. Lai tie būtu ne tikai
garšīgi, bet arī skaisti, saimniece
meklēja informāciju internetā. Cilvēkiem radās interese arī par salda-

jām uzkodām, un Elīna sāka cept
kliņģerus un kūkas. Garda torte izdevās, uzklausot ancenieces Annas
Grīnbergas ieteikumus. Lai papildinātu zināšanas, Elīna ir iecerējusi
apmeklēt konditoru kursus klātienē
un pamācīties arī interneta vidē.
Bērnībā Elīnai ļoti garšoja dažādas saldās maizes un kliņģeri – uzsmērēja margarīnu vai sviestu un
ēda pilnām mutēm! Pie dūšas gāja
arī piena zupa, kartupeļu pankūkas,
olu kultenis un cepti kartupeļi. Arī
Lustiku ģimenē cieņā ir cepti kartupeļi, tāpat kotletes, baltā mērce un
kāpostu salāti. Bērni labprāt izvēlas
frī un cīsiņus, vārītus kartupeļus un
siļķi. Namamāte itin bieži vāra frikadeļu zupu ar kausēto sieru un sēņu
zupu. Elīna stāsta, ka viņai ļoti patīk
mežs, kurā var sēņot un ogot, un arī
atrast ragus, kuri pēc tam tiek pārdoti. Aleksam 1. aprīlī palika gads,
māmiņa uzslavē vecākos bērnus,
kuri pieskata pastarīti, kamēr viņa
rosās virtuvē, kur labprāt saimnieko
arī meita Ance. Elīnai patīk saņemt
pasūtījumus, tomēr viņa spriež, ka
tas būs kā vaļasprieks, jo anceniece
ir nolēmusi pabeigt studijas Rīgas
Stradiņa universitātes Liepājas filiālē
un kļūt par ārsta palīdzi.

Jaunais pāris
dancoja pa mudu

Rudīte, turpinot savu stāstījumu, atklāj, ka, gatavojoties filmas
uzņemšanai (šajā procesā viņai
palīdzēja vairāki atsaucīgi cilvēki),
domājusi, kā parādīt ēdienus, bet
uzrunātās saimnieces bijušas ļoti
atsaucīgas – labprāt cepušas, vārījušas un dekorējušas. “Izdomājām,
ka rādīsim talcinieku galdu un saldo rikti. Man liels prieks par visām
saimniecēm, bet īpaši par jaunajām
– Elīnu un Rūtu Teibi. Tas nozīmē,
ka stafete tiek nodota tālāk, un par
to liecina arī filma. To es gribēju uzņemt tādēļ, ka tā ir paliekoša un nezūdoša vērtība, turklāt tā bija iespēja
popularizēt mūsu cilvēkus. Filmā
es stāstu arī par to, ka Ances pusē
kāzu otrajā dienā uz malkas krāsns
uzmeta melnos piparus – tu vari
iedomāties, kāda smarža tad izplatījās! Savukārt uz grīdas saimnieces
sasvieda dažādu mudu jeb gružus,
piemēram, sīpolu mizas, un jaunajam pārim tas viss bija jāsavāc – pēc
tam, kad pa netīro grīdu tika dancots,” saka Rudīte. Arī viņa ir laba
saimniece, jo ilgus gadus gatavojusi
vīram un trim dēliem. Tiesa, dzīvesbiedrs Māris arī labprāt rosās pie
plīts un pēc mazbērnu pieprasījuma
cep pīrāgus un plātsmaizes. Reizēm
tiek uzcepti arī kliņģeri. Ikdienā

Elīna vēlas apmeklēt vairākus kursus, lai
papildinātu savas konditores prasmes.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

“Man liels prieks par visām saimniecēm,
bet īpaši par jaunajām – Elīnu un Rūtu Teibi.
Tas nozīmē, ka stafete tiek nodota tālāk, un
par to liecina arī filma,” saka Rudīte.
Ineta (pa kreisi) Ances pamatskolā strādā 38 gadus,
bet Gunta nākamgad svinēs 50. darba jubileju.

Krauzes lielākoties mielojas ar kartupeļiem, kotletēm, karbonādēm.
Rudītes vecākais mazdēls bieži palūdz, lai ome uztaisa gardus saldos,
arī ķīseli. Savukārt viņas dēls Toms
gatavoja tikpat labi kā vecāki, bet
Toma brālis Mareks pat apmeklēja
Mārtiņa Rītiņa meistarklases, bet
Rudītes un Māra trešais dēls Matīss
vairāk ir baudītājs, kuru nesaista
pavārmāksla. “Reizēm jau vajag pa
vienkāršo. Vakar pat vēlu pārnācu
no darba un uzcepu pannrāceņus.
Sagriezu kartupeļus un piemērotā
pannā uzcepu. Virsū var uzsist olu.
Visiem garšo, visi paēduši. Nevaru
savu dzīvi iedomāties bez kartupeļiem. Reizēm pagatavojam plovu,
tiesa, ar cūkgaļu. Runājot par plovu,
pirms diviem gadiem Ances pagasta
svētkos vecākais dēls atveda uzbeku, kurš pagatavoja īstu plovu, bet
es šķovēju kāpostus ar ribiņām. Pēc
tam vīra Māra draugi sprieda, ka nekad nebūtu ticējuši, ka ēdīs rīsus ar
rozīnēm,” stāsta Rudīte, atklājot, ka
viņai padomā ir vēl viena filma – par
Ances vīru ikdienu, iespējams, pievēršoties arī medību tēmai.

Klāj kāzu
un bēru galdus

Ineta un Gunta ir pavāres un
strādā Ances pamatskolā. Guntai jau
bērnībā garšoja kartupeļu pankūkas
un cepeškrāsnī izcepti sarīvēti kartupeļi, kam pievienoja cauraudzīti, bet,

ja tā nebija, krējumu. Viņa izauga trīs
bērnu ģimenē, un reiz, kad mamma
bija slimnīcā, mazie samizoja tik
daudz kartupeļu, ka aptrūkās trauku, kur tos visus salikt: “Mēs tēlojām Pifus, bet mamma, ieraugot, ko
esam izdarījuši, saķēra galvu. Kad
paaugos, sāku gatavot nopietnāk,
ieskatījos gan pavārgrāmatās, gan
paraudzījos, ko citas saimnieces
dara. Nākamgad būs jau 50 gadi,
kopš strādāju skolas ēdnīcā, bet labprāt gatavoju arī mājās, turklāt to
ar prieku dara arī vīrs Raitis, kurš ir
mednieks, tāpēc mums bieži galdā
ir dažādi medījumi”, atklāj Gunta.
Kopā ar kolēģīti Inetu viņa klāj arī
viesību galdus, iepriecinot cilvēkus
jubilejas reizēs un kāzās. Secen neiet
arī skumju brīži, jo pēc bērēm viesi
pulcējas pie mielasta galda. Kopš
2010. gada bēru galdi klāti vismaz
140 reižu. Ineta atceras, ka jau 7.
klasē pamazām sākusi iepazīt kāzu
rīkošanas virtuvi, sākumā viņai uzticēja nelielus darbiņus, pēc tam jau
nopietnākus. Kopā ar Guntu ir klāti
kāzu galdi pat 100 viesiem. Saimnieču palīdzība tiek lūgta arī tad, ja
ančiņi svin dzimšanas dienas. Kāds
pasūta ēdienus, bet cits pavaicā padomu, ko pats varētu pagatavot.
“Kad es vēl nebiju precējusies un
strādāju Patērētāju biedrībā, vasarās
mūs sūtīja kur nu kuro. Es parasti
devos uz Puzi, kad tur rīkoja pionieru nometnes. Tur strādāja arī Popes

skolas pavāre Irēna Salmiņa, un viņa
mani aicināja sestdienās un svētdienās līdzi uz Popes skolu, kur notika
ballītes ne pa jokam. Tur iemācījos
gatavot arī kāzām domātos ēdienus. Kad mēs ar Inetu klājām kāzu
galdus Ancē, reiz pārģērbāmies par
čigāniem, bet, kad dejojām, ģībonis
nāca virsū, jo nevarējām taču atklāt,
ka esam saimnieces,” stāsta Gunta.
Ineta atceras, ka bērnībā galdā
bieži likti dažādi piena produkti, ģimenē bija iecienītas zupas un
pankūkas. Kad mamma meitai
uzticēja pašai gatavot, Inetai tas ir
paticis. Nu viņa jau 38 gadus strādā Ances pamatskolas ēdnīcā, mājās biežāk gatavojot zupas un otros
ēdienus, dažkārt izcepot pīrādziņus
un plātsmaizes. Visvairāk pie dūšas
ir kartupeļi ar siļķi, skābu kāpostu
zupa un soļanka. Kad notika kartupeļu vai siena talkas, talcinieki no
rīta darbojās vienā laukā, ieturējās
un tad devās pie citiem kaimiņiem.
Ineta ir gatavojusi maltīti arī talciniekiem, ceļot galdā frikadeļu zupu
ar omleti un profitroļiem, kartupeļus ar siļķi, bet desertā pasniedzot
saldo ar vaniļas mērci. Inetai aizvien
garšo rūgušpiens, bet Guntai skābputra. Abas dāmas savos dārzos izaudzē visu vajadzīgo konservēšanai,
jo patīk apziņa, ka var paļauties uz
sevi, tādēļ ka viss nepieciešamais
ziemai ir sagādāts.
Marlena Zvaigzne
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PILTENE

Svarīgākais nav amats,
bet rakstura īpašības
Vai esat mēģinājuši
iedomāties, kā izskatītos
vide jums apkārt, ja nebūtu
apkopēju, turklāt tādu
apkopēju, kurām ir liela
interese par to, ko viņas
dara? Kas notiktu, ja skolā
nebūtu garderobistu?
Piltenes pamatskolā šajos
amatos strādā atbildīgas
darbinieces, par labu
darbu saņemot pašvaldības
atzinību.
Liene Šenberga Piltenes pamatskolu par savu darbavietu
sauc tikai gadu, šajā laikā kļūstot
par kolēģi, kam var uzticēties un
kura savus pienākumus veic no
sirds. Iepriekš viņa ir strādājusi

sociālās aprūpes centros, turklāt
septiņus gadus braukājot no Piltenes uz Gudeniekiem. Sociālā
aprūpētāja spēja pieņemt cilvēkus
ar garīgās attīstības traucējumiem
un palīdzēja viņiem saturīgi pavadīt brīvo laiku. “Man patika tas, ko
darīju, bet gribēju strādāt tuvāk
mājām, tāpēc, kad uzzināju, ka
skolā meklē darbinieku, pieteicos.
No rītiem atslēdzu klases, sagaidu
bērnus, skatos, lai skolā bez vajadzības neienāktu sveši cilvēki,
uzraugu kārtību,” stāsta Liene.
Nu jau viņa ir pieradusi pie bērnu radītās kņadas un labi saprotas ar dažāda vecuma skolēniem.
Skolas direktore Edīte Dzirniece
Lieni raksturo kā ļoti atsaucīgu

darbinieci, kura nekad neatsaka,
ja vajadzīga palīdzība. Tas notiek
arī tad, kad mācību iestādē organizē vecāku sapulces un ir jādežurē, kamēr tās beidzas. Liene bija
viena no tām, kas pērn iesaistījās
saulespuķu stādīšanas akcijā. Viņa
pati ir mācījusies Piltenē, tāpēc
labi atceras vairākus skolotājus,
piemēram, Zentu Daudzi, Ainu
Šteinu, Laimu Celmu, arī Juliānu
Maku. Viņai patīk Piltene, Liene
šajā pilsētā ir iesakņojusies un
labprāt ar vīru dodas pastaigās, tā
gūstot jaunus iespaidus un atpūšoties no ikdienas rutīnas.
Lienes kolēģe Gunta Rimoviča
smejot teic, ka ir skolas inventārs,
jo mācību iestādē strādā vairāk

Rokdarbi kā dziedinoša meditācija
Piltenes pamatskolas
pedagoģe Lienīte Radvila
palīdz audzēkņiem apgūt
dizainu, tehnoloģijas
un vizuālo mākslu. Viņa
atceras, ka skolotājas gaitas
uzsāktas, mācot tieši vizuālo
mākslu. Tas darīts 20 gadus,
bet kopējais pedagoģiskais
darba stāžs Piltenē ir 25
gadi.
“Es pati esmu beigusi šo skolu.
Atgriešanās tajā kā skolotājai bija
īsts pārbaudījums, jo satiku tos
skolotājus, kuri bija mani mācījuši. Vēl tagad man ir problēmas
ar skolotāju Olitu, kura bija mana
klases audzinātāja. Ir grūti viņu
uztvert kā kolēģi un uzrunāt uz
“tu”.” Lienīte stāsta, ka pusaudzes
gados bija ļoti radoša, bet, pabeigusi 12. klasi, nevarēja izdomāt,
ko vēlas darīt. Toreiz viņa auklēja
kādas skolotājas bērniņu, un reiz
nāca apjausma, kāpēc gan nevarētu darīt to, kas patīk un nesagādā
nekādas grūtības. Tā nolemts kļūt
par skolotāju, vienu gadu nostrādājot Piltenes humanitārajā skolā,
bet pēc tam – vidusskolā. “Ejot
klasē, domāju par to, lai bērni
būtu radoši un patstāvīgi, arī labestīgi. Lai viņiem nekad netrūktu izdomas. Teikšu godīgi – pēdējā laikā radošums ir mazinājies, jo
skolēni ir aizrāvušies ar mūsdienu tehnoloģijām un vairs negrib
darboties, radot kaut ko jaunu. Ir
grūti sagatavot audzēkņus olimpiādēm, jo zinu, ka viņi nepārsteigs
ar netradicionālu izdomu. Parasti
cenšos uzmundrināt savus skolēnus ar vārdiem: “Tev sanāks!”
Ir būtiski, lai bērns notic saviem

Stāstot
par sevi,
Lienīte
min arī
to, ka
viņas
saknes
ir Piltenē.
Šī pilsēta
kā dzīvesvieta
skolotājai
patīk.

nekā 20 gadus. “Direktore toreiz
man piedāvāja apkopējas darbu – vai negribu? Kā nu ne! Biju
palikusi atraitnēs, vajadzēja izaudzināt trīs bērnus, kur nu skriesi. Nekad neesmu uzskatījusi,
ka apkopējas darbs būtu sliktāks
par jebkuru citu. Esmu strādājusi dažādās vietās, arī uzkopusi
apkārtni – tas nav grauzis manu
godu. Svarīgākais jau ir tas, kāds
cilvēks tu esi, nevis amats, kādu tu
ieņem. Skolā ir interesanti. Bieži
notiekošo uztveru ar humoru, bet
reizēm atmetu ar roku, ja saprotu,
ka neko nevaru izdarīt. Ja reizēm
uznāk dusmas, mēģinu atcerēties,
kāda pati biju jaunībā un ko skolas
laikos darīja mani bērni.” Guntas
pārziņā ir skolas otrais stāvs, kurā
viņa pieskata arī to, kā aug puķes.
“Bez zaļumiem taču nevar! Ir gan
tādi cilvēki, kas tos nemaz nepamana, bet daudzi, kas ienāk skolā,

priecājas, ka mums ir tik daudz
puķu.”
Guntas vaļasprieks ir recepšu
kolekcionēšana, kā arī veselīgu
padomu krāšana, pievēršot uzmanību arī tam, kā cilvēkam var palīdzēt homeopātija. Viņa pieraksta
dzejas rindas, kas uzrunājušas sirdi. “Tas ir mans hobijs, man to vajag! Agrāk nezināju tādu timiānu
un rozmarīnu, bet nu esmu aizrāvusies ar garšvielām.” Dzīve, saka
Gunta, ir pagājusi tīri labi, bērni
izauguši, nu ar viņiem var runāt
par dažādām tēmām. Kovida laikā, lai uzzinātu, kā viņiem klājas,
bieži tika izmantots Whatsapp,
bet pilteniecei labāk patīk nepastarpināta saziņa – aci pret aci.
“Esmu laimīga, ka varu padarīt
savu darbiņu, pēc tam aiziet mājās
un atpūsties, aizstaigāt līdz bibliotēkai un paņemt žurnālus.
Marlena Zvaigzne

ZLĒKAS
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spēkiem. Protams, tagad nav nekādu problēmu nopirkt džemperi
veikalā, tomēr jāsaprot, ka tas ir
masu produkts, tādēļ prieks par
savu meitu, kura tagad mācas 9.
klasē un saka: “Mammu, uzšuj
man, uzadi man!” Vīrs man nesen
uzdāvināja overloku, un tas būtiski atvieglo darbu. Man pašai ir
nestandarta augums, tāpēc es sevi
apšuju un apadu, arī aptamborēju.
Citiem gan īpaši nepatīk šūt, bet,
ja vajag, daru. Ļoti patīk radoši
izpausties – taisu kartītes, naudas
aploksnes, auskarus utt. Šis radīšanas prieks laikam ir ielikts jau
bērnībā, jo manai omei, tēva mātei, bija liela lāde, pilna ar rokdarbiem. Tajā bija pat ar rokām adīti
paklāji un dažnedažādi izšuvumi.
Savukārt mammas mamma, kad
pavadīju laiku pie viņas, ierādīja
dažādus rokdarbus, piecos gados
jau mācēju uzadīt zeķi. Tas man
vienmēr ir ļoti paticis, nomierinājis, tā ir bijusi mana meditācija –
es bez tā nevaru!”
Mācību stundās Lienīte ir

Gunta (pa kreisi) valsts svētkos saņēma pašvaldības
Pateicības rakstu, bet Liene – Piltenes pilsētas un
pagasta pārvaldes uzslavu. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

draudzīga un nepaaugstina balsi,
ja bērni, piemēram, ada, skolotāja
viņiem ļauj sarunāties un iemalkot tēju. Pedagoģe saviem audzēkņiem it visā, kas radīts pašu
rokām, māca saskatīt pievienoto
vērtību, un prieks, ja tas izdodas.
Piltenes pamatskolas direktore Edīte Dzirniece ir pateicīga
Lienītei par skolas dekorēšanu un
apsveikumu kartīšu veidošanu:
“Viņa mums ir īsta māksliniece,
Lienītes darbi ir vajadzīgi un pamanāmi! Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa dažādošanā
un attīstībā Lienīte valsts svētkos
saņēma Piltenes Atzinības rakstu.
Viņa prot iemācīt skolēniem precizitāti un akurātu attieksmi pret
darbu. Pandēmijas laikā kolēģe
vadīja interesantas galda klāšanas
stundas – bērniem tās patika. Lienīte prot dažādot mācību procesu. Viņas virsvadībā ne tikai meitenes, bet arī zēni ir iemācījušies
pērļot un radījuši skaistus darbus,
tāpat apgūtas kulinārās prasmes.”
Marlena Zvaigzne

Sniegpulkstenīšu talka Zlēkās
Diezgan spontāni ienāca
prātā ideja, ka vajadzētu
jauno “Vecās pagastmājas
dārzu” piestādīt ar
sniegpulkstenītēm, lai acis
priecētu pirmie pavasara
vēstneši. Liels bija prieks
un pārsteigums, ka pagasta
ļaudis tik aktīvi atbalstīja šo
ideju.
Paldies tiem, kuri nāca ar saviem sniegpulksteņu klēpjiem,
spaiņiem un pat ķerru. Pasākumā
piedalījās stādītāji visās iespējamās
vecuma grupās. Ļoti priecē fakts,
ka nāca vairākas ģimenes trīs paaudzēs un viena pat četrās. Tas liecina
par audzināšanu ģimenē, jo tā aug
nākamie ciema patrioti. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka ikviens pasākuma dalībnieks jutīsies piederīgs
šai vietai – vienalga, kur viņa ceļš
dzīvē aizvedīs. Desmito gadu strādāju Zlēkās, un mani mazie aktieri, puiši, izauguši par brīnišķīgiem
jaunekļiem, kurus labu laiku nebiju

redzējusi. Nu viņi dūšīgi strādāja,
raka un stādīja kopā ar visiem. Ļoti
ceru, ka pēc dažiem gadiem arī šie
puiši ieradīsies ar savām ģimenēm
un mācīs saviem bērniem attieksmi
pret darbu. Gandarījums par tiem
mazajiem bērniem, kas mani paaicināja, lai ar lepnumu izrādītu paveikto: “Skaties, visu šo maliņu mēs
divatā iestādījām, lai vēlāk varētu
atrast tieši tos sniegpulkstenīšus,
kurus mēs stādījām.” Lai vēl kāds
man pasaka, ka mazajiem ciemiem
nav nākotnes! Nē, tā ir un būs, ja
bērni augs lepni par savu pagastu,
lepni par savu ieguldījumu, piedalīsies ciema kultūras aktivitātēs. Paldies vecākiem, kas audzina nākamos lokālpatriotus. Vēlreiz paldies
visiem dalībniekiem – gan tiem, kas
stādīja, gan tiem, kas vārīja un cepa,
lai visi pabūtu kopā tik brīnišķīgā
svētdienā un apzinātos savu piederību Zlēku pagastam.
Zlēku kultūras nama vadītāja
Kristīne Kauliņa
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Dace nav apstājusies
– tagad tiek vākti
materiāli grāmatai par
suitu cimdiem.

JŪRKALNE

Audējām ļoti noderēs
tehnisko rakstu paraugi
Grāmata “Suitu novada
mantojums. Suit villdrāns”
pavisam drīz kļūs par
bibliogrāfisku retumu, jo ir
tik ļoti pieprasīta, ka visiem
var nepietikt.
Apjomīgais izdevums veltīts
suitu tautastērpa nozīmīgai daļai –
villainēm un lielajām drānām jeb
villdrānām, to klajā laida Etniskais
kultūras centrs “Suiti”. Projekta vadītāja bija Dace Martinova, tāpēc
viņa tikās ar jūrkalniekiem, lai pastāstītu par grāmatas tapšanu un to,
kas tajā izlasāms un saskatāms. Lai
paveiktu lielo darbu, Dace ar savu
komandu ieradās Latvijas Nacionālajā vēstures, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas, Kuldīgas, Liepājas un
Ventspils muzejā, apciemoja privātos pūru glabātājus, iegriezās Jūrkalnes bibliotēkā un citviet suitos,
kopumā dokumentējot 284 villdrānas. Šīs tekstilijas iedalās mēlenēs,
govkuņģos, zirgkuņgos, zīdstrīpās,

piecnītenēs, trakajās drānās un
melnraibajās, garpraņās, baltajās
rakstainajās un lielajās drānās. Vienai villdrānai, pēc Daces teiktā, var
būt piecu veidu tautā lietotie nosaukumi.
“Kopš 2012. gada mūsu biedrība aktīvi strādā, lai suitos atjaunotos
aušanas tradīcijas. Jūrkalnes meitenes ir liecinieces tiem pūliņiem, kā
mēs sākām ar jostiņām, pēc tam ar
villainēm. Tas viss prasa daudz zināšanu, un, tā kā suitu pūrs ir bagātīgs
un krāšņs, un ļoti daudzveidīgs,
man bija doma, ka šim tekstiliju
veidam – villdrānām – ir nepieciešams atsevišķs pētījums. Grāmatā ir iekļauta 171, jo ir ļoti līdzīgas
villdrānas. Jūs paši redzat – grāmata
ir bieza, šis izmērs ir ārkārtīgi dārgs,
samazinājām sākotnēji iecerēto tirāžu no 1000 eksemplāriem līdz 500,”
Jūrkalnes bibliotēkā sanākušajiem
atklāja Dace, piebilstot, ka lielo darbu veikt viņai palīdzēja Inga Vīksna,
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Māris Maniņš, Liene Markus-Narvila un Nataļja Stepaņuka. Iedziļināšanās nesen iznākušajā grāmatā,
pieļauj projekta vadītāja, kādam
interesentam varētu ļaut iegūt maģistra vai doktora grādu. Jūrkalnes
bibliotēkas vadītāja Ligita Kalniņa
uzsvēra, ka izdevuma vērtību nosaka arī tajā iekļautie tehniskie raksti,

kas bieži vien tiek turēti noslēpumā,
bet suiti šoreiz ar tiem dāsni dalījušies. To izdzirdējusi, Dace atbildēja,
ka viņas nolūks nebija laist tautās
bilžu grāmatu, bet gan tādu materiālu, kurā ir metodiskie norādījumi, lai audējas zina, ko un kā darīt.
“Saturiski sākām ar senāko slāni – ar
mēlenēm. Šajā grāmatā ir iekļauts

arī foto materiāls, lai ilustrētu, kādā
veidā senāk villdrānas tika valkātas.
Trakās drānas ir apkopotas vairākās nodaļās atbilstoši rūšu skaitam
raportā. Lielās drānas aizņem lielu
grāmatas daļu, jo tās ir tik dažādas
un dažādās aušanas tehniskās austas. Mūsu pētījums ir unikāls, līdzīga Latvijā nav, un par to suiti ir lepni. Grāmata ir ārkārtīgi pieprasīta,”
atzina Dace. Izdevuma noslēgumā
viņa iekļāva fragmentu no Pētera
Upenieka grāmatas “Balandnieki”,
kurā ir pavēstīts, kā sievas rudenī
gatavojās aušanai, un kurā var atrast
interesantus steļļu daļu nosaukumus, kādus mūsdienās vairs nelieto.
Tāpat arī aprakstīts saistošais aušanas process, kurā nepieciešamas zināšanas matemātikā. Savas atmiņas
par aušanu un villaiņu aušanu grāmatas “Suitu novada mantojums.
Suit villdrāns” projekta vadītājai
uzticēja Ilga Leimane, Lidija Jansone un Emīlija Liberte. Starp citu,
stelles suitu pusē sauca par kangām,
bet citviet Latvijā šis vārds zināms
vien retajam. Grāmatas ievadvārdos
Dace raksta šādi: “Lai sākas sen aizmirsto suitu villdrānu darināšanas
atdzimšanas laiks, lai audēju pulks
aug, lai klaudz stelles, lai suitu sievas
dižojas un lepojas ar šo krāšņumu,
lai tradīcijas tiek koptas un nodotas
nākamajām paaudzēm!”
Marlena Zvaigzne

PILTENE

SPORTS

Mūsu flautistu skanējumu sadzird pat Naujenē

“Alberta K. Leimaņa
piemiņas kauss” vieglatlētikā

Piltenes Mūzikas
skolas audzēkne
Elvīra Beijere
piedalījās divos
flautasspēles
konkursos.
ANTRAS ŠĶĒLES FOTO

Lai gan ierobežojumu dēļ mūzika, māksla
un kultūras dzīve kopumā ir mainījusies ne
tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, tā vienmēr
aug un attīstās. No vēstures viedokļa mēs
dzīvojam pastāvīgu pārmaiņu laikā, un, kā jau
viss pārējais, arī mūzikas dzīve ir kļuvusi citāda.
Neskatoties uz to, ka vēl nevarējām būt kopā klātienē gada pirmajos mēnešos, mēs nezaudējām kopības sajūtu, uzstājoties un muzicējot citādākā formātā.
Otrajā mācību gada pusgadā Ventspils novada Piltenes
Mūzikas skolas flautasspēles klases audzēknes Enija
Jankovska un Elvīra Beijere piedalījās divos flautasspēles konkursos, kuri tika organizēti attālināti, iesūtot nofilmēto konkursa programmu.
Februārī 5. klases audzēkne E. Jankovska kopā ar
koncertmeistari Irinu Kušnirenko piedalījās V Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju
konkursā “Naujene WIND 2022”, kuru rīkoja Nauje-

nes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti. Šajā konkursā šogad pulcējās ap 200 dalībnieku,
un tam bija gatavojušies konkursanti no Latvijas, Lietuvas, kā arī Igaunijas. Konkursa dalībnieki – mūzikas
skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kuri tika
sadalīti instrumentu spēles apakšgrupās. Flautu kategorijas 3. grupas konkurencē piedalījās 31 dalībnieks.
Mūsu audzēkne E. Jankovska konkursā ieguva 17 balles un saņēma diplomu par dalību konkursā.
Savukārt konkursa “WIND STARS 2022” rīkotāji
bija Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar
starptautisko mūzikas skolu asociāciju “CON ANIMA”
un biedrību “MMMS AB”, pasākums norisinājās martā.
Konkursā “WIND STARS 2022” piedalījāmies divās kategorijās. Kategorijā “Solisti” startēja 5. klases audzēkne
Enija. Viņa atskaņoja divus skaņdarbus: itāļu komponista Dž. Rosini “Andanti” un čehu komponista J. K.
Vanhala Otrās sonātes 3. daļu “Allegretto”. Konkursā
Enija Jankovska ieguva 18,59 balles, saņemot 3. pakāpes
diplomu. Kategorijā “Ansambļi” piedalījās 5.–6. klašu
flautu duets: Enija Jankovska un Elvīra Beijere. Par savu
priekšnesumu meitenes konkursā saņēma 19,25 balles,
arī iegūstot 3. pakāpes diplomu.
Gan Enija Jankovska, gan Elvīra Beijere cītīgi un neatlaidīgi strādāja, gatavojot programmas konkursiem.
Abas meitenes izrādīja lielu vēlmi muzicēt, kā arī arvien
vairāk iepazīt flautas tehniskās un tembrālās iespējas,
kas audzēknēm ļāva pilnveidot savu meistarību un, piedaloties konkursā, gūt ne tikai pieredzi, bet arī motivāciju turpināt augt un attīstīties, jo, kamēr ir cilvēki, kam
rūp kultūras un sava talanta nemitīgā izaugsme, tikmēr
mūzikai būs īpaša vieta sabiedrībā un mūsu sirdīs.
Ventspils novada Piltenes Mūzikas skolas
skolotāja Lilija Kļaviņa

Kuldīgas vieglatlētikas
manēžā notika Kuldīgas
novada sporta skolas
organizētās vieglatlētikas
sacensības U16 un U18
vecuma grupai astoņās
vieglatlētikas disciplīnās –
60 m, 60 m/b, 200 m, 1000 m,
augstlēkšanā, trīssoļlēkšanā
un 4x200 m stafetē.
Kuplā dalībnieku konkurencē
Ventspils novada BJSS vieglatlēti izcīnīja 14 dažāda kaluma medaļas.
U16 vecuma grupā Ralfs Dukāts ieguva 1. vietu 60 m sprintā
(7,63 sek.), treneris K. Gulbis, Eduardam Strelkovam 1. vieta 200 m
(25,33 sek.) un 2. vieta 60m/b (8,70
sek.), treneris D. Lodiņš, Matīsam
Baumgardam 3. vieta augstlēkšanā
(1,60 m), treneris K. Gulbis, Kārlim
Lagzdiņam 3. vieta 1000 m (3:14,49),
treneris R. Ziemelis, Renāram Gruzdam 3. vieta lodes grūšanā (11,75
m), treneris K. Gulbis.
U18 vecuma grupā Karolīnai
Karlai Matisonei 2. vieta 200 m
(27,62 sek.), Karolīnai arī 4. vieta 60
m sprintā, treneris R. Ziemelis, Markusam Meiļunam 2. vieta augstlēkšanā (1,81 m), treneris R. Ziemelis,
Viesturam Gerkem 3. vieta 1000 m
(3:01,45), treneris D. Lodiņš, Laimai

Prūsei 3. vieta augstlēkšanā (1,50 m),
treneris A. Čaklis, 4x200 m stafetē
3. vieta Ernestam Vēbergam, Rūdolfam Milleram, Matīsam Baumgardam un Ralfam Dukātam. Lepojamies un apsveicam vieglatlētus ar
augstvērtīgiem panākumiem! Sešniekā starp labākajiem vietas izcīnīja
Ardis Dalbiņš – 4. vieta augstlēkšanā, Akselam Prolam 4. vieta lodes
grūšanā, Rūdolfam Milleram 5. vieta
augstlēkšanā, Ernestam Vēbergam
6. vieta 200 m, Naurim Alenam Jaškovičam 6. vieta augstlēkšanā, Devorai Rjabovai 6. vieta lodes grūšanā.
Sacensībās startēja arī Toms
Krūze, Arvis Tindenovskis, Diāna
Beķe, Agita Priekule, Estere Stepe,
Sindija Miķelsone, Samanta Gaile,
Anna Andersone, Justīne Ozoliņa,
Kristofers Markuss Lapiņš, Nellija
Rungevica, Emīls Bibļivs, Kristaps
Jaunbelzējs, Lauris Bakanauskis,
Kaspars Babris, Jeremijs Rjabovs,
Markuss Grauds, Alise Lagziņa, Daniela Kruga, Karolīna Krauča, Mārcis Muižnieks.
Paldies treneriem Dainim Lodiņam, Reinim Ziemelim, Kasparam
Gulbim, Aivaram Čaklim un Agrim
Paipalam par audzēkņu sagatavošanu un atbalstu sacensībās.
Jolanta Ziemele

20

|

2022. gada 12. aprīlis

Ventspilī atvērts sēklu maiņas punkts
Pie lauku labumu
veikala “Ķocis” tā darba
laikā pieejams sēklu maiņas
punkts, kurā ikviens var
paņemt vai nolikt sēklas, lai
tās var izvēlēties kāds cits.
Šīs iniciatīvas autore ir tārgalniece Jana Berka, kura ir iesaistījusies sēklu lološanas kustībā, ko
aizsākusi Permakultūras biedrība.
Sēklu maiņas punkts būs atvērts
līdz 31. maijam. “Šogad punkts
varbūt būs patukšāks, bet doma ir
iedēstīt šo ideju un aicināt vietējos
ļaudis ievākt sēkliņas, lai nākamgad būtu, ar ko dalīties. Pie “Ķoča”
ir uzstādītas kastītes, klāt ir pielikta instrukcija, kā notiek sēklu
maiņa. Ir jāuzraksta savs vārds un
tas, ko esmu atnesis. Es, piemēram, šopavasar dalos ar meloņu
un lielo, dzelteno tomātu sēklām.
Sēklu maiņas punkta virsvērtība
ir tā, ka mēs apzinām savus dārzu
dārgumus, kas aug vismaz 30 gadus. Cilvēki ir aicināti paskatīties,
vai viņiem nav kaut kas no senču
mantojuma. Tās varētu būt no
vecmāmiņas laikiem saglabājušās
pupiņas vai ķiploki. Šos augus var
reģistrēt datu bāzē, jo pamazām
veidojas kultūrvēsturisko augu
“dainu skapis”: mantots.permakultura.lv. Ja kādam ir šādi augi, tie
jāievieto īpašā aploksnītē, lai mēs

Ieskaties, kurā kastītē jāievieto tevis atnestās sēkliņas!
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nepazaudētu vērtības, jo manā
dārzā var atnākt stirna un apēst
visu, savukārt, ja būsim dalījušies
ar augiem, zināsim, ka tie aug citur.”
Jana teic, ka sēklu maiņas punktā drīkst arī tikai paņemt to, kas
iepaticies, nav obligāti jādod pretim sava artava. Viņai ir padomā ar
laiku paplašināt darbību, lai varētu
mainīties arī ar augiem un stādiem.
Pagaidām ikviens, kurš savā dārzā
ir izlolojis kultūraugu, kas tur audzis vismaz trīs gadus un tam ir labas īpašības, var padalīties ar sēkliņām, lai arī citi mūspuses ļaudis
var vairot daudzveidību, jo komerciālie sēklu audzētāji koncentrējas

tikai uz nedaudzām šķirnēm. Rezultāts – mūsu audzētie kultūraugi
un pārtika kļūst vienveidīgi. Ievākt
sēklas, nevis katru gadu tās pirkt,
ir arī ekonomiski izdevīgāk. Sēklu
lolotāji iesaka iedot sēklas vismaz
trim audzētājiem, lai augs būtu
pasargāts no izzušanas. Mantotu
kultūraugu sēklas ir glābušas cilvēkus kara un ekonomisko krīžu periodos visā pasaulē. Jana piesaka,
ka maiņas punktā pieejamās sēklas
nav pārbaudītas atbilstīgi normatīvajiem aktiem, tā ir brīvprātīga
kustība. Vaicāta, cik sēkliņu viens
cilvēks var ņemt, sēklu lolotāja atbild īsi – tik, cik var izaudzēt.
Marlena Zvaigzne

UZSĀKTI DARBI SANITĀRĀ MEZGLA
UZSTĀDĪŠANAI JŪRKALNES PAGASTĀ
Projekts Nr.21-08-FL04-F043.0205-000001
“Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla
uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” tiek īstenots
saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana” aktivitāti “Vides resursu
vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšanai.”
Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības
un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes
mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes
dabas mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība un
droša piekļuve atpūtas objektiem, veicot ūdensvada,
kanalizācijas tīklu izbūvi un sanitārā mezgla

uzstādīšanu dabas un atpūtas parkā “Ugunspļava”. Šeit
tiks uzstādītas pēc specpasūtījuma ražotas labierīcības
ar četrām atsevišķi nodalītām telpām, tās pieslēgs pie
nepieciešamajām komunikācijām – elektroenerģijas,
ūdensvada un kanalizācijas tīkla.
Saskaņā ar 2021. gada 17. decembrī izdarīto atzīmi
būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2021-4098 par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi būvdarbus objektā veic SIA
“TALSU SPRIEGUMS” par līgumsummu 143 065,83 eiro,
būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “’BŪVIECERE”
par līgumsummu 9922 eiro, bet autoruzraudzību – SIA
“PBT” par līgumcenu 726 eiro. Cenas norādītas ar PVN.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 153 713,83 eiro, no
tām publiskais finansējums (EJZF) ir 138 342,45 eiro,
bet pašvaldības līdzfinansējums – 15 371,38 eiro.
Kristīne Strika

JŪRKALNES PAGASTĀ PĀRBŪVĒ
AUTOCEĻU CENTRA PLUDMALĒ

Projekts Nr.21-08-FL04-F043.0205-000001
“Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla
uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” tiek īstenots saskaņā
ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitāti “Vides resursu vairošanai vai
izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.”
Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības
un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes
mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes
dabas mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība un droša
piekļuve atpūtas objektiem, veicot pašvaldības autoceļa
J-31 “Centra pludmale” un autostāvlaukuma izbūvi ar ceļa

trases posma garumu 160 m, uzstādot cilvēku skaitītāju,
divas rūpnieciski ražotas pārvietojamās tualetes, kā arī
videonovērošanas sistēmu.
Saskaņā ar 2021. gada 27. decembrī izdarīto atzīmi
būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2021-282 par būvniecības
uzsākšanas nosacījumu izpildi būvdarbus objektā
veic SIA “Venta 1” par līgumsummu 76 382,81 eiro,
būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “SNB projekti”
par līgumsummu 1793,22 eiro, bet autoruzraudzību
veic SIA “PBT” par līgumcenu 726 eiro. Cenas norādītas
ar PVN.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 78 902,03 eiro, no
tām publiskais finansējums (EJZF) ir 71 011,83 eiro, bet
pašvaldības līdzfinansējums – 7890,20 eiro.
Kristīne Strika

ZEMES LIETOJUMA
UN ZEMES SEGUMA
STATISTISKAIS APSEKOJUMS
“LUCAS 2022” apsekojums arī Ventspils novadā notiks
no maija līdz oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti
3385 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma
veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās
teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes
seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību
un ainavas struktūras elementus.
Vienlaikus 717 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs.
Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa
satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes
faktors. 30 punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs, lai analizētu
augsnes bioloģisko daudzveidību.
Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu
un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā. Ja nepieciešams,
apsekotājs varēs uzrādīt ID karti un Eiropas Komisijas Statistikas dienesta EUROSTAT parakstītu akreditācijas vēstuli.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura
datus vai datus par zemes īpašumu. “LUCAS 2022” apsekojuma dati
netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti šādam mērķim.
Lai iegūtu papildu informāciju par LUCAS, lūdzu, apmeklējiet
atbilstošo nodaļu interneta vietnē http://ec.europa.eu/eurostat/web/
lucas/overview.
SIA “Vides eksperti”
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Māris Urbāns (29.04.1970.–25.02.2022.)
Alfreds Meiers (08.11.1948.–15.03.2022.)
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Andris Grundmanis (17.08.1960.–01.03.2022.)
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Gatis Jēgers (11.03.1973.–23.02.2022.)
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Maija Valce (11.05.1949.–25.03.2022.)
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Viktorija Preisa (10.11.1933.–31.03.2022.)
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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, 27. aprīlī.
Nākamais numurs iznāks
10. maijā.

