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Ir pagājis gads, kopš 
pēc pašvaldību vēlēšanām 
darbojas jaunais domes 
deputātu sastāvs. Domes 
priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks informē par šajā 
laikā paveikto un šogad 
uzsāktajiem darbiem, kā arī 
dažām aktualitātēm, tostarp 
stipendijām jaunajiem 
ģimenes ārstiem un 
siltumapgādes tarifu jaunajā 
apkures sezonā.   

– Pašvaldība ir prasmīgi iz-
mantojusi Eiropas Savienības fi-
nansējumu. 

– Jā, objektiem, kuru realizācija 
beidzās pēc 2021. gada 1. jūlija, no 
Eiropas Savienības izdevās piesaistīt 
591  762 eiro. Te noteikti jāpiemin 
Ugāle, kur Rūpnīcas ielā 6 izveido-
jām astoņus grupu dzīvokļus perso-
nām ar viegliem un vidējiem garīgās 
attīstības traucējumiem. Tas bija 
iespējams, iesaistoties Kurzemes 

plānošanas reģiona apstiprinātā 
deinstitucionalizācijas plāna īste-
nošanā, kas paredz sabiedrībā bal-
stītu sociālo pakalpojumu pilnveidi 
un nepieciešamās infrastruktūras 
attīstību Kurzemē. Šim projektam 
no Eiropas Savienības mums pie-
šķīra 231 657 eiro līdzfinansējumu. 
Iesaistījāmies arī zivju resursu pa-
vairošanas, makšķerēšanas tūrisma 
attīstības un zivju resursu aizsar-
dzības, kontroles un uzraudzības 
programmā, uzlabojot situāciju 
Usmas un Puzes ezerā un Rīvas upē, 
izmantojot 182 660 eiro, kā arī īste-
nojām vairākus LEADER projektus 
Zūrās, Dokupē, Zirās un Ugālē, ie-
kārtojot spēļu un sporta aktivitāšu 
laukumus, piesaistot Eiropas Sa-
vienības finansējumu  87  413 eiro. 
Šogad esam iecerējuši izmantot 
627  099 eiro lielu Eiropas Savienī-
bas finansējumu. Lielākais projekts 
ir pašvaldības autoceļa pārbūve un 
sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkal-

nes pagastā, kam Eiropa piešķīrusi 
209 354 eiro, praktiski ir pabeigta arī 
pašvaldības autoceļa pārbūve Uža-
vas pagastā, kur Eiropas Savienības 
finansējums ir 124 748 eiro. Šogad 
Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis 
četrus LEADER projektus, jau no-
slēgti pirmie būvdarbu līgumi. Ugā-
lē būvdarbi notiks “TAK-U-GĀLĒ”, 
kur labiekārtos pastaigu taku, tāpat 
notiks universāli izmantojamas ve-
lotrases ierīkošana Ugāles centrā. 
Šāda trase būs arī Tārgalē, bet Ancē 
notiks muižas parka labiekārtošana. 
Visiem četriem minētajiem projek-
tiem publiskais finansējums katram 
ir 45 000 eiro, pārējais – pašvaldības 
finansējums. Ventspils novada paš-
valdība ir iesaistījusies starptautis-
kajā projektā “Ezeru pārvaldība un 
apsaimniekošana Kurzemē un Zie-
meļlietuvā” (Live Lake) un iegādā-
jusies niedru pļāvēju izmantošanai 
Usmas ezerā.

Sakārto infrastruktūru 
un izstrādā atbalsta sistēmu

“Pie Zūru pamatskolas izbūvējām stāvlaukumu, 
paredzētu drošai skolēnu pārvadāšanai, un ar dubulto 
virsmu apstrādājām 300 m autoceļa posmu, kas ved 
no skolas gar stadionu, lai sporta stundās varētu 
izvairīties no putekļiem,” stāsta novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Saņemtais pašvaldības 
finansiālais atbalsts – 1300 
eiro – projektu konkursā 
“Solis” tārgalniekam Agrim 
Meinardam ļāva uzsākt 
uzņēmējdarbību tūrisma 
jomā. Viņš piedāvā viesiem 
atpūtu vienkāršā noskaņā, 
pārnakšņojot glempingā, un 
ir cilvēki, kuriem par to ir 
interese. 

Agris saimnieko Liepenes cie-
ma “Strautu” mājās, un es tūdaļ 
atpazīstu šo vietu, jo esmu bijusi 
pie nama iepriekšējiem saimnie-
kiem, kuri par savu darba tikumu 
vairākas reizes izpelnījās pagasta 
sakoptākās sētas nosaukumu. “Ja 
te kādu laiciņu pasēžu vai pastai-
gāju, iegūstu lielu iekšējo mieru. 
Vieta ir brīnišķīga, kaut vai lielais 
ozols sētsvidū,” rāda tārgalnieks, 
piebilstot, ka “Strautos” negribas 
klausīties mūziku, jo runā pati 
daba. Līdz jūrai var aiziet 15 mi-
nūšu laikā, krastā redzams daudz 
lielu koku. “Man pēc 30 gadiem 

dienestā armijā vajadzēja izdo-
māt, ko darīt, un gribējās pada-
līties ar citiem šajā skaistumā un 
mierā, tāpēc izdomāju kaut ko ie-
sākt tūrismā. Ar kempingiem, kas 
ir šeit blakus, nesacentīšos, tur 
vajag citus līdzekļus un vērienu. 
Labi, ka bija iespēja iegūt līdzek-
ļus pašvaldības projektu konkur-
sā un nopirkt pirmo glempingu. 
Ar laiku, domājams, man te tādi 
būs vairāki, bet tikai tik daudz, lai 
atpūtnieki netraucētu cits citam 
un varētu relaksēties, varbūt pat 
iziet kādu detoksa tūri. Skaidrs, 
ka mūsdienās daudziem ir stress, 
īpaši pēc pandēmijas un kara sā-
kuma. Cilvēkiem vajag iespēju 
pabūt ar sevi, tāpēc piedāvāju vie-
tu, kur atgūt spēkus. Glempings, 
protams, nav viesu namiņš, bet 
tas ir kas vairāk par telti. Pirmie 
apmeklētāji bija motobraucēji, un 
viņi feisbukā ierakstīja atsauks-
mes: “Paldies par latvisko sētu!”” 
saka Agris.

Kupolmājiņa tiem, kam patīk askētiska atpūta

Agris, pavēris glempingu, teic, ka tas aizņem desmit kvadrātmetru.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO    
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NO DOMES SĒDES Sakārto infrastruktūru 
un izstrādā atbalsta sistēmu

 Tas izmaksāja 12 098 eiro, 85% 
no šīs summas ir Eiropas Savienī-
bas finansējums. Esam turpinājuši 
darbību projektā “Sveiks un vesels 
Ventspils novadā”, attīstījuši izglīto-
jamo kompetences un piedalījušies 
arī citās programmās. 

– Ir vairāki darbi, kas paveik-
ti, liekot lietā pašvaldības līdzek-
ļus. 

– Liela daļa finansējuma iegul-
dīta autoceļu sakārtošanā, ir atjau-
noti ceļi Piltenes un Tārgales pa-
gastā, arī Piltenes pilsētā, Ancē, un 
Užavā, Zlēkās uzbūvējām jaunu ceļa 
posmu. Vairāk par 5 km no tiem ir 
klāti ar melno segumu, Zlēkās un 
Užavā uzklāts grants segums. Izglī-
tības jomā pēdējā gada laikā lielākie 
līdzekļi – 180 000 eiro – izmantoti 
pirmsskolas izglītības iestādes “Tau-
renītis” sakārtošanai Piltenē, līdzekļi 
ieguldīti arī Piltenes, Tārgales un 
Puzes skolā. Kultūrā mums jāpie-
min apjoma ziņā lielākais objekts, 
un tas ir tautas nams “Gaisma” Ugā-
lē, kur notiek pārbūves darbi, kas 
izmaksās 439 000 eiro. Lielākā daļa 
darbu jau paveikti, turklāt vairāk 
nekā 100 000 eiro paredzēti tautas 
nama apkārtnes labiekārtošanā, 
ēka tiks pievienota centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, un ierīkota 
ūdens ņemšanas vieta ugunsdro-
šības nodrošināšanai. Pašvaldības 
līdzekļi ir izmantoti Piltenes biblio-
tēkas un Puzes kultūras nama foajē 
remontam. Runājot par labiekārto-
šanas darbiem, pērn tie labi izdevās 
daudzdzīvokļu māju pagalmā Rožu 
ielā 2 un 4 Piltenē, pašlaik notiek 
darbi Puzes pagastā pie pārvaldes 
ēkas, lai izveidotu lietus un grunts-
ūdeņu novadīšanas sistēmu un 
siltumtrase bieži neatrastos ūdenī. 
Arī Krauju kapsētā Ugālē notiek 
teritorijas labiekārtošana. Esmu 
dzirdējis iedzīvotāju jautājumus, 
kāpēc kapsētā nozāģē tik daudz 
koku. Te jāpaskaidro, ka, izstrādā-
jot tehnisko projektu, piesaistījām 
sertificētu arboristu, kurš novērtēja 
katru koku, nosakot, kurš no tiem 
tuvākajos gados varētu uzkrist uz 
kapu kopiņām vai pieminekļiem. 
Tāpat tika nozāģēti tie koki, kuru 
saknes varētu izcilāt atdusas vietas, 
pieminekļus vai apmalītes. Pagājušā 
gada beigās mēs papildinājām ro-
taļu laukumus ar jauniem elemen-
tiem Tārgalē, Zlēkās un Ventavā, 
šogad tas tiks izdarīts Usmā, Ugālē 
un Zirās. Iesaistījāmies kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanā ar 
vēlmi atjaunot Popes muižas barona 
kapsētas vārtus. Valsts piešķirtais fi-
nansējums šim nolūkam nebija liels, 
pērn varējām veikt konservāciju, bet 
šogad par pašvaldības līdzekļiem 
vārti ir atjaunoti. Mēs veiksmīgi 
turpinām sakārtot dzīvojamo fon-
du Ugālē, Rūpnīcas ielā 6, esam šajā 

ēkā izremontējuši vairākus vienis-
tabas dzīvokļus. Pirmie četri stāvi 
šajā mājā tuvākajā laikā būs apdzī-
voti, vēl palicis piektais stāvs, kura 
sakārtošana ir plānā. Ir noslēgts 
līgums par Peldu ielas pārbūvi Pil-
tenē. Šogad mēs ierīkosim ģimenes 
ārsta praksi Vārves pagasta pārvaldē 
Ventavas ciemā un sakārtosim Ziru 
pagasta pārvaldes ēkas teritoriju. Pie 
Zūru pamatskolas izbūvējām stāv-
laukumu, paredzētu drošai skolēnu 
pārvadāšanai, un ar dubulto virsmu 
apstrādājām 300 m autoceļa posmu, 
kas ved no skolas gar stadionu, lai 
sporta stundās varētu izvairīties no 
putekļiem. 

Būvniecības cenas pašlaik ir 
augstas, tādēļ vairākus darbus nā-
kas atlikt un nogaidīt. Vienu otru 
iepirkumu izsludināsim ziemā, 
kad būvfirmām būs mazāk darba. 
Mums ir padomā sakārtot vairākus 
pašvaldības autoceļus, bet arī te jā-
runā par dārdzību, piemēram, bi-
tumenam ir pavisam cita cena nekā 
pirms gada. 

– Šovasar pašvaldība pieņē-
ma lēmumu maksāt stipendijas 
medicīnas rezidentiem, kuri ap-
gūst ārsta profesiju, ar nosacīju-
mu, ka viņi savas ģimenes ārsta 
prakses atvērs Ventspils novadā. 

– Jā, tā ir novitāte. Pašlaik ģime-
nes ārsti ir visos pagastos, izņemot 
Vārvi, tomēr šis jautājums, kā jau 
minēju, tiek risināts. Tomēr ir viens 
bet – tikai trīs ģimenes ārsti ir dek-
larēti mūsu novadā, pārējie brauc 
no Ventspils, Kuldīgas, Alsungas 
un Pāvilostas, turklāt mēs neviens 
nepaliekam jaunāks, un ar laiku ģi-
menes ārstu pieejamība novadā var 
samazināties. Esmu saņēmis vairā-
kus zvanus par to, ka iedzīvotāji vē-
las, lai ģimenes ārsti būtu pieejami 
biežāk, bet to var nodrošināt tad, ja 
mediķis dzīvo uz vietas. Tāpēc gri-
bam piesaistīt jaunos ārstus, atverot 
praksi mūsu novadā. Mūsu notei-
kumi paredz jaunajiem mediķiem 
rezidentūras laikā maksāt stipendi-
ju, ja pēc rezidentūras beigām viņi 
atvērs ģimenes ārsta praksi mūsu 
novadā, kurā būs jānostrādā vismaz 
piecus gadus. Stipendijas apjomu 
noteicām valstī spēkā esošās mini-
mālās darba algas apmērā. Nedo-
māju, ka saņemsim daudz pieteiku-
mu, bet vienu otru jauno mediķi pa 
šiem gadiem varbūt ieinteresēsim, 
jo stipendiju konkursu paredzēts 
izsludināt katru gadu.

– Iepriekšējais gads un arī šis 
ir nācis ar vairākiem pārbaudīju-
miem. Vispirms bija kovids, tad 
sākās karš Ukrainā…

– Kovida dēļ, kā atceramies, bija 
noteikti dažādi ierobežojumi, tādēļ 
no darba pašvaldībā aizgāja vairāki 
darbinieki, kuri nolēma nevakcinē-
ties. Savukārt citiem vairākus mē-
nešus šī paša iemesla dēļ bija liegta 
iespēja strādāt, līdz ar to pašvaldībā 

bija problēmas nodrošināt raitu 
darba procesu. Kad bijām nedaudz 
attapušies no kovida, nāca 24. feb-
ruāris ar Krievijas uzsākto karu Uk-
rainā, kas iespaidoja arī mūsu ikdie-
nu. Sākām rūpēties par palīdzību 
ukraiņu bēgļiem, bet saskārāmies 
ar neskaidriem un novēlotiem val-
dības lēmumiem. Beigu beigās viss 
atrisinājās, bet labprāt būtu laikus 
zinājuši, kas būs pēc mēneša vai 
diviem, nevis pēdējā nedēļā pirms 
kārtējā lēmuma beigām. Gribējās 
arī raitāku naudas apriti par pabal-
stiem, ēdināšanas un izmitināšanas 
izdevumiem, ko valsts pašvaldībām 
atmaksāja ar divu mēnešu nobīdi. 
Pašlaik pašvaldībai piederošajās 
ēkās dzīvo vairāk nekā 40 bēgļu, tik-
pat ir izmitināti ģimenēs. Ir cilvēki, 
kuri pie mums padzīvo kādu laiku, 
bet pēc tam dodas Skandināvijas 
virzienā vai uz kādu no lielajām 
pilsētām, turklāt ir bēgļi, kuri jau 
atgriezušies Ukrainā. Otrs aspekts, 
kas ietekmē pašvaldības darbu, ir 
tāds, ka karš ir cēlonis energoresur-
su cenu izmaiņām. Pagaidām vēl 
nav aprēķināts, cik daudz līdzekļu 
būs jāparedz nākamā gada budže-
tā, lai apmaksātu energoresursu 
rēķinus. Šajā gadā iepirkumu kon-
kursā par elektroenerģiju līdz jūli-
jam maksājām 6,6 centus par vienu 
kilovatstundu, bet turpmāk tas būs 
21 cents par kWh bez PVN. Tātad 
elektrības sadārdzinājums ir trīs 
reizes lielāks, ievērojams kāpums ir 
arī degvielas cenai, tā ir kļuvusi par 
60–70 centiem dārgāka, bet vēl jau 
ir siltums. Vidējais tarifs novadā, 
iespējams, būs 86 eiro par megavat-
stundu līdzšinējo 60 eiro vietā, to-
mēr arī tas var mainīties, jo šķeldas 
cenas joprojām palielinās un šobrīd 
tā jau ir trīs reizes dārgāka nekā pa-
gājušo gadu. Ievērojamākais cenu 
kāpums būs tajās ēkās, kur uzstā-
dīti granulu katli, jo granulas tagad 
maksā vairāk nekā divreiz dārgāk, 
nekā pirkām pagājušajā gadā. Tas 
pats sakāms par malku, bet ar to 
pašvaldība apsilda tikai dažas ēkas. 
Iedzīvotājiem mūsu novadā siltum-
enerģijas tarifa pieaugums nebūs 
tāds kā Pierīgā un dažās pilsētās, 
kur daudziem par siltumu būs ne-
iespējami norēķināties. Mēs, depu-
tāti, esam mutiski vienojušies, ka 
siltuma tarifs tiks noteikts katram 
ciemam atsevišķi un tajos ciemos, 
kur siltuma tarifs būs virs vidējā 
siltuma tarifa novadā, mēs iedzīvo-
tājiem sniegsim finansiālu atbalstu 
un segsim starpību – neatkarīgi no 
ienākuma līmeņa. Tas varētu notikt 
četros ciemos, kuros kopā ir desmit 
daudzdzīvokļu mājas. Iespējams, 
ka līdz augusta beigām Sabiedrisko 
pakalpojumu regulators būs apstip-
rinājis SIA “VNK serviss” jauno ta-
rifu. Pēc manām aplēsēm, zemākais 
tarifs būs lielākajos novada ciemos.     

Marlena Zvaigzne
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l Lai reglamentētu interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu īstenošanu Ventspils novada pašvaldībā, pieņēma saistošos 
noteikumus, kas nosaka licences saņemšanas kārtību juridiskām un 
fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā 
un kuras vēlas īstenot interešu vai pieaugušo neformālās izglītības 
programmu.

l Atbalstīja lēmumprojektu, jo saņemts Intas Pāvelsones 
iesniegums ar lūgumu izslēgt viņu no Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sastāva sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 
Ventspils novada pašvaldību.

l Lai realizētu Jūrkalnes pagasta katlumājas efektivitātes 
paaugstināšanu, deputāti atbalstīja nodrošināt pašvaldības galvojumu 
SIA “VNK serviss” ilgtermiņa aizņēmumam līdzfinansējuma 
nodrošināšanai 162 000,00 eiro apmērā, un, lai nodrošinātu Tārgales 
pagasta katlumājas efektivitātes paaugstināšanas realizēšanu, lēma par 
ilgtermiņa aizņēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanu 320 291,00 eiro 
apmērā.

l Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kritērijiem un 
kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 
novēršanai, ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Piltenes 
pilsētas Peldu ielas posma pārbūve”. Atsaucoties uz iepirkuma 
rezultātiem, atbalstīja ņemt aizņēmumu no Valsts kases 181 838,40 eiro 
un piešķīra līdzfinansējumu 32 089,13 eiro.

l Atbalstīja ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta “Universāli 
pielietojamas velotrases ierīkošana Ugālē” īstenošanai 50 000 eiro un 
no pašvaldības budžeta rezervēt 4828,63 eiro projekta īstenošanas 
nodrošināšanai, kā arī ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta 
“TAK-UGĀLE – pastaigu takas labiekārtošana” īstenošanai 49 899 eiro.

l Apstiprināja novada domes saistošo noteikumu projektu 
“Grozījumi Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 5 “Par Ventspils novada pašvaldības nodevām””. Šā 
lēmuma minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

l Piešķīra novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 
Aivaram Muceniekam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu un 
papildatvaļinājumu no 2022. gada 1. augusta līdz 19. augustam 
ieskaitot. Uzdeva novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam 
vietniekam sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos Guntim 
Mačtamam domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka atvaļinājuma 
laikā.

l Piekrita nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības 
ministrijas personā Ventspils novada pašvaldības zemes vienības 
“Semba” ar kadastra apzīmējumu 9890 005 0057 daļu ar aptuvenu 
platību 0,216 ha, lai nodrošinātu “Meža likumā” noteiktās valsts 
funkcijas īstenošanu – valsts mežu apsaimniekošanu un aizsardzību.

l Papildināja novada domes lēmumu “Par valsts vietējo autoceļu 
pārņemšanu” bez atlīdzības par valstij piederošajiem īpašumiem – 
“Pievedceļš Miķeļbākai”, “Pievedceļš Lūžņai”, “Pievedceļš Liepenei”, 
“Pievedceļš Ovīšiem”, “Pievedceļš Ķesteriem”, “Tārgale–Zīles” Tārgales 
pagastā; “Piltenes pansionāta ceļš” Piltenes pagastā; “Pievedceļš Popes 
estrādei”, “Pope–Zetiņkalni” Popes pagastā;  “Pievedceļš Vendzavām” 
Ziru pagastā.

l Vēl deputāti lēma atsavināt nekustamos īpašumus Tārgales, Ziru, 
Vārves pagastā, kā arī dzīvokļa īpašumu Zlēku pagastā un apstiprināja 
zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu Ances, Vārves, Užavas 
un Ziru pagastā.

Plašāka informācija tīmekļa vietnē  
www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis 

Dainis Veidemanis  
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Kupolmājiņa tiem, kam 
patīk askētiska atpūta

Labierīcības ir pieejamas sir-
sniņmājiņā, bet nomazgāties var 
pirtī. Ir iespēja izmantot grilu, 
traukus un kafijas kannu. Uzņē-
mējs godīgi atzīst, ka uz lielu peļ-
ņu necer, bet viņš priecāsies, ja 
izdosies kaut nedaudz nopelnīt. 
Pirmā glempinga iegāde un uzstā-
dīšana viņam izmaksāja ap 4000 
eiro. Naktsmītne uzslieta bērzu 
birztaliņā, kur ir vieta arī citām 
kupolmājām. Visus darbus savā 

sētā Agris paveic pats, nosakot: 
“Esmu taču latviešu puika!”, un 
parāda iekārtoto ugunskura vietu 
un smilšu kasti. Pagarinot tūrisma 
sezonu, viņš ir iecerējis glempingā 
uzstādīt biokamīnu. Pa savu sētu 
tārgalnieks staigā basām kājām, jo 
vēlas izjust zemes enerģiju. Viņš 
prāto, ka pie jūras varētu rīkot 
retrītus, tur atrastos vieta arī da-
bas koncertzālei, bet tas ir nāka-
mais solis. Pagaidām jārūpējas par 
kupolmājas viesu labsajūtu. 

Marlena Zvaigzne

Ar saukli “Tava komanda startam” Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) Ventspils biznesa inkubators 
izziņo 2022. gada rudens uzņemšanu pirmsinkubācijas 
programmā. No 1. līdz 20. septembrim sešu mēnešu 
apmācību programmā tiks uzņemti 20 biznesa ideju autori. 

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, 
kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uz-
ņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams plašam klientu 
lokam. Programma ilgst sešus mēnešus, un tās laikā dalībnieki pieda-
lās apmācībās, apgūstot svarīgākās uzņēmējdarbības prasmes, apmeklē 
uzņēmēju pieredzes stāstu sesijas un individuālās konsultācijās saņem 
mentoru atbalstu jau detalizēta rīcības plāna izstrādei biznesa idejas at-
tīstīšanai.

Dalība programmā nodrošina arī pieeju ar biroja tehniku aprīkotām 
darba telpām jeb kopstrādei jebkurā no divpadsmit LIAA biznesa in-
kubatoriem un deviņām atbalsta vienībām, kā arī iespēju pievienoties 
lielākajai jauno uzņēmēju kopienai Latvijā. 

“Pirmsinkubācija ir tas posms, kurā ideju autori dodas ceļā, kam gala 
stacija ir produkts vai pakalpojums, kas veiksmīgi nonāk līdz pircējam, 
un pircējs ir gatavs par to samaksāt konkrētu cenu. Vai tas izdodas vi-
siem? Atbilde ir “nē”, taču tie, kas soli pa solim dodas uz priekšu, no-
nāk “starpstaciju pieturās”, kas ļauj virzīties uz priekšu. Šī gada pavasa-
ra pirmsinkubācijas grupas dalībnieki katrs atrodas savā “starpstacijā”. 
Viņu vidū ir arī tādi, kas tuvojas finiša taisnei. Jāatzīst, ka katrai “starp-
stacijai” ir savs šarms un pienesums, jo tieši tur katrs no dalībniekiem 
pamana sava lolojuma nianses un veiksmīgi tās ceļ gaismā. Šī grupa ir 
lieliski “ceļotāji”, un esmu pārliecināta, ka katrs no viņiem redz savu ceļu 
un ar sev vajadzīgo ātrumu dodas uz priekšu. Lai visiem izdodas izbau-
dīt šo lielisko piedzīvojumu!” par līdzšinējo dalībnieku pieredzi stāsta 
LIAA Ventspils biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmas va-
dītāja Inese Skapste. 

Pieteikties pirmsinkubācijas programmai varēs no 1. līdz 20. sep-
tembrim, iesniedzot pieteikumu vienotajā valsts platformā biznesa at-
tīstībai www.business.gov.lv. 

Visi interesenti, kas vēlas apgūt uzņēmējdarbības pamatus bez mak-
sas un spert pirmos soļus sava biznesa attīstībā, tiek aicināti uz indivi-
duālajām konsultācijām ar pirmsinkubācijas programmas vadītāju Inesi 
Skapsti, lai iepazītos ar programmas norisi un saņemtu informatīvu at-
balstu pieteikuma aizpildīšanai. Pieteikties uz konsultāciju var, rakstot 
inese.skapste@liaa.gov.lv vai zvanot 26408469. 19. augustā no plkst. 
17.30 līdz 19.00 biznesa ideju autori ir aicināti uz iepazīšanās pasākumu 
ar LIAA Ventspils biznesa inkubatora dalībnieci Agnesi Irbi, lai iepazī-
tos ar viņas radītā zīmola “Dzīvie” tapšanas un attīstības stāstu, sākot no 
idejas līdz pat veiksmīgi strādājošam uzņēmumam dabīgās kosmētikas 
nozarē. Pasākuma dalībniekiem Agneses vadībā būs iespēja arī pašiem 
izgatavot kādu no zīmola produktiem – augu un ziedu serumu ādai, kas 
sastāv tikai no aktīvajām vielām. Interesenti aicināti pieteikties, rakstot 
uz ventspils@liaa.gov.lv vai zvanot 29874908. 

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA biznesa inkuba-
torus finansē ERAF projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo 
industriju inkubators”. 

Vecākā projektu vadītāja Dace Nikmane 

SIA “VNK serviss” 
atkārtoti vērš uzmanību, ka 
ir aizliegta esošās plombas 
patvaļīga noņemšana vai 
bojāšana!

Pēc ūdens skaitītāja uzstādīša-
nas vai nomaiņas ūdens skaitītājs 
tiek noplombēts, un plomba ir 
apliecinājums ūdens skaitītāja uz-
stādīšanai atbilstoši normatīvajām 
prasībām. Iedzīvotājs (t.i., ūdens-
saimniecības pakalpojumu lie-
totājs) nav tiesīgs patvaļīgi ņemt 
nost ūdens skaitītāju plombas! 
Ja ir nepieciešamība veikt kādas 
darbības ar skaitītāju, piemēram, 
ir paredzēti remonta darbi u.c., 
pirms tam ir jāinformē un uz savu 
īpašumu jāizsauc SIA “VNK ser-
viss” pārstāvis, lai sastādītu aktu 
par skaitītāju rādījumiem pirms 
plombas noņemšanas.

Plombēšanu SIA “VNK ser-
viss” darbinieki nodrošina tikai 
tādos gadījumos:

1) pie jauna skaitītāja nomai-
ņas un/vai uzstādīšanas, ja to veic 
SIA “VNK serviss”;

2) pie jauna skaitītāja nomai-

ņas un/vai uzstādīšanas, ja to ir 
veicis cits sertificēts pakalpojuma 
sniedzējs.

Viena skaitītāja plombēšana 
vienā īpašumā maksā 7,00 eiro, 
t.sk. PVN. Cenā nav iekļauti ma-
teriāli, kas dažādos gadījumos ne-
pieciešami montāžai. 

Paziņojums privātmāju īpaš-
niekiem, kuru īpašumos vēl nav 
uzstādīti  verificēti skaitītāji uz 
visiem pienākošā ūdens atzariem!

“Ūdens saimniecības likuma” 
(stājās spēkā 2016. gada 1. janvā-
rī) 10. pants nosaka – ikvienam 
ūdensapgādes pakalpojuma lie-
totājam privātmājā ir pienākums 
veikt ūdens patēriņa skaitītāja 
mezgla izbūvi. Tos privātmāju 
īpašniekus, kuru saimniecībā vēl 
skaitītāja mezgla izbūve nav veik-
ta, aicinām to izdarīt līdz 2022. 
gada 15. septembrim. 

Vienlaikus vēršam pastiprinā-
tu uzmanību, ka ūdens patēriņa 
skaitītājs ir nepieciešams uz vi-
siem ienākošajiem cauruļvadiem, 
pa kuriem tiek piegādāts ūdens, 
un, ja saimniecības ēkā vai uz pa-

Pieteikums, zvanot 
+37120000209 “taustiņš 1” 

vai rakstot uz 
e-pastu info@vnkserviss.lv.

Rindas kārtībā ar Jums 
sazinās SIA “VNK serviss” 

speciālists, lai vienotos par 
konkrēto nomaiņas laiku.

Jums tiek nomainīts skaitītājs, t.sk. 
arī noplombēts; speciālists sastāda aktu, 

un vienojaties par rēķina saņemšanas 
veidu (25,00 EUR t.sk. PVN21%).

Sastādīto aktu par skaitītāja nomaiņu vai verifikāciju Jums jāiesniedz tuvākajā “iecirknī”
 vai jānosūta uz e-pastu info@vnkserviss.lv

“VNK serviss” saviem klientiem, kuri piesaka 
skaitītāja maiņu pie SIA “VNK serviss”,  jau šobrīd 
uzstāda tādus ūdens skaitītājus (“MADDALENA SJ 
EVO”), kam nākotnē būs iespējams un ir paredzēts 
pieslēgt attālinātās nolasīšanas funkciju.

Skaitītāju rādījumus aicinām nodot vietnē 
“Bill.me”. Ūdens skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru 
mēnesi no 25. līdz 29. datumam. Īpaši aicinām klien-
tus reģistrēties “Bill.me” vietnē un ziņot rādījumus 
sev ērtākajā laikā internetā! Ja nav rasta iespēja re-
ģistrēties “Bill.me” vietnē un nodot rādījumus elek-
troniski, tad iespējams izmantot līdzšinējos skaitītāja 
rādījuma nodošanas veidus – ievietojot rādījumu 
paziņojumu SIA “VNK serviss” pasta kastītē vai arī 
sūtot ziņu uz e-pastu:

l Ugāles iecirknī: ugale@vnkserviss.lv,
l  Vārves iecirknī: varve@vnkserviss.lv,
l Piltenes/Tārgales iecirknī: piltene@vnkserviss.lv.
Ja ir plānota ilgstoša prombūtne, aicinām rakstiski 

informēt pakalpojuma sniedzēju, aizpildot veidlapu, 
kura atrodama SIA “VNK serviss” mājaslapā, sada-
ļā “Veidlapas”, vai arī vērsties sev tuvākajā iecirknī 
pieņemšanas laikos. Arī patēriņš 0 ir patēriņš, un, ja 
nav iespējas rakstiski ziņot par prombūtni, nemainīgi 
katru mēnesi no 25. līdz 29. datumam ir jāziņo rādī-
jums, pat ja objektā nav patērēts neviens kubs, citādāk 

pieņemam, ka rādījums nav nodots vispār, kas nozī-
mē, ka ūdens patēriņu var noteikt pēc īpašuma vidējā 
ūdens patēriņa par pēdējiem trīs mēnešiem, bet ne 
ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. (Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.)

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pie-
ņemšanas vietas, augustā rēķinus par komunāla-
jiem pakalpojumiem skaidrā naudā apmaksāt būs 
iespējams saskaņa ar šādu grafiku:

3 17. augustā:
p Zlēkās no plkst. 8. līdz 12.

3 23. augustā: 
p Vārvē no plkst. 9 līdz 10;
p Ancē no plkst. 9 līdz 10;
p Popē no plkst. 11  līdz12;
p Blāzmā no plkst. 13 līdz 14;
p Usmā no plkst. 15 līdz 16;
p Piltenē no plkst. 8 līdz 17.

3 24. augustā: 
p Zirās no plkst. 9 līdz 10;
p Tārgalē no plkst. 8 līdz 12;

3 30. augustā: 
p Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11.

Diāna Skudra 

Informē SIA “VNK serviss”

galmu novirzītajā ūdens padeves 
krānā skaitītājs nav uzstādīts, tāds 
ir jāuzstāda, jo norēķini par piegā-
dāto ūdeni notiek pēc faktiski pa-
tērētajiem ūdens kubikmetriem, 
kā to paredz Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 1013 “Kārtība, kādā 
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par pa-
kalpojumiem, kas saistīti ar dzī-
vokļa īpašuma lietošanu”. 

Attiecīgi, lai piegādātu ūdeni 
saimniecības ēkai, saskaņā ar li-
kumdošanas prasībām SIA “VNK 
serviss” to drīkst darīt tikai pēc 
atbilstoša ūdens piegādes pakal-
pojuma līguma noslēgšanas ar 
klientu.

INFORMĀCIJA, KĀ RĪKOTIES, JA JĀUZSTĀDA VAI JĀMAINA SKAITĪTĀJS

Kārtība, kādā tiek veikta jauna ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšana, 
ja tas jāveic SIA “VNK serviss” (ja skaitītāja nav bijis vispār)

Kārtība, kādā tiek veikta esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa, 
ja to veic SIA “VNK serviss”

Rīcība gadījumos, ja skaitītāja maiņu veicis cits sertificēts pakalpojuma sniedzējs

Pieteikums, zvanot 
+37120000209 “taustiņš 1” 

vai rakstot uz 
e-pastu info@vnkserviss.lv.

Rindas kārtībā ar Jums 
sazinās SIA “VNK serviss” 

speciālists, lai vienotos par 
konkrēto uzstādīšanas laiku.

Jums tiek uzstādīts  skaitītājs, t.sk. arī 
noplombēts; speciālists sastāda aktu, 
un vienojaties par rēķina saņemšanas 

veidu (40,00 EUR, t.sk. PVN 21%).

Iespēja biznesa ideju autoriem 
un jaunajiem uzņēmējiem
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PILTENE
Bibliotēka
Izstādes:
l “Bibliotēkas kalendārs 

stāsta” – grāmatu izstāde un 
planšete lasītavā par augusta 
mēneša ievērojamiem cilvēkiem 
– jubilāriem, atceres dienām, 
svētkiem, aktuāliem notikumiem.

l Tematiska literatūras 
izstāde lasītavā “Vasaras 
detektīvs”.

l Staļinisma un nacisma 
upuru atceres dienai (23. 
augustā) veltīta literatūras 
izstāde abonementā “Lai vēsture 
neatkārtotos”.

l Literatūras izstāde 
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2021. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Mūsu uzticamie draugi: 
stāsti par mājdzīvniekiem”.

PUZE
20. augustā no plkst. 13.00 

Puzes pagasta svētki.  
Plkst. 13.00 kultūras nama 
pagalmā jautras izdarības 
bērniem un jauniešiem.  
No plkst. 16.00 līdz 20.00 Puzes 
Mežaparkā zibakcija “Ņem 1 
eiro un nāc pucēties” (darbosies 
brīvdabas frizētava). 

Plkst. 18.00 Mežaparkā 
Stand Up izrāde “Pūt un Palaid” 
(darbojas LNO mūziķis Vairis 
Nartišs).

No plkst. 20.00 Puzes 
Mežaparkā zaļumballe ar grupu 
“Zvaigžņu lietus” (ieeja ballē 5 
eiro).

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: 

augustā bibliotēka slēgta.
Izstādes:
l Novadpētniecības 

materiālu un fotogrāfiju izstāde 
“Tilti pār Stendi Puzes pagastā 
toreiz un tagad”.

l Nozaru literatūras izstāde 
“Mazs bij’ tēva novadiņš”.

l Literatūras izstāde 
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

l Ventspils bibliotēkas 
rotējošā fonda 72. kopa.

TĀRGALE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

l Literatūras izstāde 
“Rakstniekam Jānim 
Jaunsudrabiņam – 145”.

l Literatūras izstāde 

“Brazīliešu rakstniekam Paulu 
Koelju – 75”.

l Literatūras izstāde “Jaunā 
raža krājumos”.

JŪRKALNE 
Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Brazīliešu rakstniekam Paulu 
Koelju – 75”.

l Literatūras izstāde 
“Rakstniekam Jānim 
Jaunsudrabiņam – 145”.

l Literatūras izstāde 
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Latviešu tautas pasakas”.

UŽAVA
27. augustā plkst. 20.30 

pulcēsimies pie Užavas upes 
ietekas jūrā, lai vienotos 
pasākumā “Ugunskuru nakts”. 
Uzstāsies sieviešu vokālais 
ansamblis “Saiva”, skanēs 
P. Landmaņa un E. Landmaņa 
dziesmas, aktieri lasīs dzeju, 
prozu. Ar saviem zvejnieka 
stāstiem dalīsies N. Lode. Līdzi 
ņemsim pledus, kur apsēsties.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: no 

15. līdz 26. augustam bibliotēka 
slēgta, atvaļinājums.

Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Veselība pie mājas sliekšņa” – 
ārstniecības augu tējas.

l Literatūras izstāde “Savām 
grāmatām es atdodu labāko, 
kas man ir. Un tās ir labākas par 
mani” – brazīliešu rakstniekam 
Paulu Koelju 75.

l “Bērnu, jauniešu, vecāku 
žūrijas 2022” grāmatas “Lasi! 
Atbalsti! Iesaisties!”.

l Ventspils bibliotēkas 
rotējošā fonda 68. kopa.

ANCE
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

18. augustam bibliotēka slēgta, 
atvaļinājums.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Divu 

mūzu kalps” – rakstniekam, 
māksliniekam Jānim 
Jaunsudrabiņam 145.

l Literatūras izstāde 
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

PASĀKUMI:
l 17. augustā lasītāju 

klubiņa “Dažādības” pieredzes 
apmaiņas brauciens “Ceļā!” uz 
kaimiņu novadu bibliotēkām.

l 24. augustā plkst. 10.30 

“Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2022” grāmatu 
prezentācija “Laipni lūgti žūrijā!”.

 
UGĀLE
Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāde “Ugāle ceļvežos”.
Literatūras izstāde “Mazliet 

citāds skatījums” – dzejniekam 
un publicistam Arvīdam Jānim 
Plaudim 80.

l Literatūras izstāde 
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

l Ventspils bibliotēkas 
rotējošā fonda 73. kopa.

l Jauno grāmatu izstāde (no 
18. augusta).

POPE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ar 

grāmatu apkārt pasaulei”.
l Literatūras izstāde 

“Kultūras ministrijas atbalstītais 
“Grāmatu iepirkums 2022 Popes 
bibliotēkai””.

l Literatūras izstāde 
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

l Ventspils bibliotēkas 
rotējošā fonda 71. kopa.

USMA
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

14. augustam bibliotēka slēgta, 
atvaļinājums.

Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Augusta jubilārs – rakstniekam 
Jānim Jaunsudrabiņam 145”.

l Literatūras izstāde “Kas 
kaiš sēņu māmiņai…”.

l Ceļojošā grāmatu kopa – 
Kultūras ministrijas atbalstītais 
“Vērtīgo grāmatu iepirkums 
2021”.

PASĀKUMI:
l 20. augustā ekskursija 

čaklākajiem lasītājiem uz Bērzes 
ūdensdzirnavām un Zaļeniekiem.

VĀRVE
11. augustā plkst. 18.00 

pie Leču muižas neatkarīgais 
jauniešu teātris “Es un Mēs” ar 
izrādi pēc Mārtiņa Zīverta lugas 
motīviem “Minhauzena precības”. 
Režisors Mikus Krastiņš.

13. augustā no plkst. 11.00 
līdz 03.00 Zūrās Vārves pagasta 
svētki “Vārvē Vēlies Vairāk”. 
Sports – volejbols, minifutbols, 
individuālie starti, roku laušanās 
un spēkavīru sacensības.

Koncerti – plkst. 14.00 
Katrīna Bindere un Vārves 

Ventspils novada pasākumu afiša
9. augusts – 15. septembris

Ventspils muzejs izsludina 
literāro darbu konkursu 

pagasta bērnu un sieviešu vokālie 
ansambļi. Plkst. 15.00 Sibillas 
Veģes un Puzes radošo jauniešu 
muzikālās dzejas performances. 
Plkst. 19.00 Ainārs Bumbieris.

Bērniem no plkst. 15.00 
glitera tetovējumi, rotaļas kopā 
ar animatoru, radošās darbnīcas, 
lielie ziepju burbuļi, labirints, 
izjādes ar zirgiem, mini zoo.

Balle – plkst. 22.00 grupa 
“Atbalss”.

Vēl – foto stūrītis, izstādes, 
brīvais lēciens gaisa spilvenā, 
bufete, dīdžejs.

27. augustā pie Sporta un 
kultūras centra “Zūras” Ventspils 
novada jauniešu diena.

Vārves bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

21. augustam bibliotēka slēgta, 
atvaļinājums.

Izstādes:
l Andreja Māra Eizāna 

miniatūrgrafikas darbu EXLIBRIS 
kolekcijas ceļojošā izstāde. 

l Literatūras izstāde “Dārza 
un dabas veltes burciņās”.

l Literatūras izstāde 
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

l Ventspils bibliotēkas 
rotējošā fonda 69. kopa.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Mana sirds 

pieder basketbolam” – Valdim 
Valteram 65 (līdz 10. augustam).

l Novadpētniecības 
materiālu izstāde “Zūru ciema 
atmiņu kamolu pārtinot” (no 11. 
līdz 20. augustam).

l Literatūras izstāde “Pasaule 
ir kā spogulis, kurā katrs redz sevi 

pašu” – brazīliešu rakstniekam 
Paulu Koelju 75 (no 20. augusta).

l Literatūras izstāde 
“Es nolūkojos, kā nāk un iet 
manas mūža dienas – katra 
savādāka” – rakstniekam Jānim 
Jaunsudrabiņam 145 (no 20. 
augusta).

l Zinību dienai veltīta 
literatūras izstāde “Lai jums 
katram skolas diena vienmēr 
īpaša un viena” (no 25. augusta 
līdz 5. septembrim).

l Andreja Māra Eizāna 
miniatūrgrafikas darbu EXLIBRIS 
kolekcijas ceļojošā izstāde.

l Literatūras izstāde 
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2022” 
grāmatas!”.

PASĀKUMI:
l 30. augustā pēcpusdiena 

“Pirmā portfelīša balle Zūru 
pirmklasniekiem”.

ZLĒKAS 
13. augustā Dīķa svētki. 

Plkst. 6.30 cope, plkst. 10.00 
svētku atklāšana pie kultūras 
nama, skrējiens apkārt dīķim. 
Plkst. 11.00 volejbols, sporta 
spēles, dažādas fiziskās 
aktivitātes, stafetes, atrakcijas, 
loterija. Bērniem – piepūšamā 
atrakcija, ūdensbumba, putu 
ballīte, lielie ziepju burbuļi. 
Plkst. 13.00 zivju zupa, plkst. 
15.30 sporta spēļu uzvarētāju 
apbalvošana, plkst. 16.00 Zlēku 
baznīcā – vācu romantiskās 
mūzikas koncerts. Plkst.18.00 
Zlēku kultūras namā Vārmes 
amatierteātra “Es un Tu” izrāde 
– A. Birbele “Zaļā zona”, režisore 
Lida Čevere. Plkst. 22.00 – balle 
kopā ar grupu “Kurzemnieki”. Visi 
pasākumi bez maksas. 

Lai saglabātu Ventspilij 
raksturīgā tāmnieku dialekta 
īpatnības, ventspilnieku 
un citu interesi par dzimto 
izloksni un veicinātu lokālās 
identitātes apzināšanos, 
Ventspils muzejs rīko 
literāro konkursu “Pe mums 
ventiņes”.

Konkursā var piedalīties ar 
agrāk nepublicētiem darbiem – 
dzejoļiem, dzejoļu cikliem, dzeju 
bērniem, humoreskām, skečiem, 
dialogiem, īslugām, īsprozas sa-
cerējumiem un citiem literāriem 
darbiem tāmnieku dialektā.

Darbi iesūtāmi elektronis-

ki e-pastā līdz 30.  septembrim: 
inese.aide@ventspils.lv ar norā-
di “Radošajam konkursam “Pe 
mums ventiņes”.

Konkursa žūrijā savu dalību 
apstiprinājusi rakstniece Nora 
Ikstena, valodnieces un tām-
nieku dialekta pētnieces Anete 
Ozola un Daira Vēvere un lite-
ratūrvēsturniece Andra Konste.

Konkursa noslēgums un bal-
vu pasniegšana notiks Livonijas 
ordeņa pilī oktobrī.

Konkursa norisi atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds un 
SIA “Jānis Roze”, “Zvaigzne ABC”.

Ventspils muzejs
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13. augustā Zlēku baznīcā 
plkst. 16 sāks skanēt vācu 
romantiskā mūzika. Uz 
1875. gadā būvētajām Karla 
Aleksandra Hermaņa 
ērģelēm tā ieskanēsies 
pārliecinoši un emocionāli. 
Bez pārspīlējuma var teikt, 
ka tik spilgtus dažādu 
reģistru tembrus reti kur 
var dzirdēt un nelielajā 
baznīcā 20 reģistru ērģeles 
skan ar katedrālei atbilstošu 
varenību. Koncertā 
muzicēs zlēceniekiem jau 
pazīstamais ērģelnieks un 
pianists Jānis Karpovičs. 
Dzirdēsim arī brīnišķīga 
soprāna īpašnieci Aneti 
Viļumu. 

Koncerta “odziņa” ir jaunie-
gūtais K. A. Hermaņa būvētais 

flīģelis. Pēc Zlēku instrumenta 
pabeigšanas meistars atvadījās no 
Liepājas un pārcēlās uz Pēterbur-
gu, kur arī būvēja un remontēja 
ērģeles, bet būvēja arī flīģeļus, par 
ko liecina gan prese, gan arhīvu 
materiāli. Uzbūvēto instrumentu 
skaits gan ir gauži pieticīgs, tādēļ 
liels bija prieks un pārsteigums, 
kad no Liepājas atskanēja zvans 
ar piedāvājumu paņemt šo instru-
mentu. Tikai pēc dažām nedēļām 
atnāca atskārsme, ka kirilicā uz-
rakstītais klavieru būvētāja vārds 
ir taču tas pats ērģeļbūvētājs Her-
manis! Tā nu Zlēku baznīcā iepre-
tim, uzdrošināšos sacīt, labākajām 
K. A. Hermaņa saglabātajām ēr-
ģelēm atradīsies un arī tiks lietots 
viņa būvētais flīģelis Nr. 36.

Jānis Karpovičs Jāzepa Vīto-
la Latvijas Mūzikas akadēmijā  

(JVLMA) ir ieguvis maģistra 
grādu pie profesora Arņa Zand-
maņa, savukārt 2021. gadā absol-
vējis JVLMA maģistrantūru ar 
koncerteksāmenu Rīgas Domā, 
par kuru saņēmis augstāko no-
vērtējumu. Mūziķis ir apmeklējis 
meistarklases pie izciliem meista-
riem, koncertējis Latvijā un citās 
valstīs. Pašlaik ir titulārērģelnieks 
Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē un 
klavierspēles pedagogs Rīgas 3. 
mūzikas skolā. Līdzās pastāvīga-
jam pedagoģiskajam darbam un 
kalpošanai katedrālē J. Karpovi-
čs veido dažādas kamermūzikas 
programmas kopā ar citiem mū-
ziķiem dažādās Latvijas baznī-
cās, pilīs un koncertzālēs. Viens 

no šī gada lielākajiem veikumiem 
ir Dž. B. Pergolesi “Strabat Ma-
ter” atskaņojums gavēņa laikā 
vairākās Latvijas baznīcās. 

Anete Viļuma 2022. gadā  ir 
absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Senās mūzi-
kas nodaļu Kristīnes Gailītes un 
Anša Bētiņa klasē. Ar dažādām 
koncertprogrammām uzstājusies 
tādos senās mūzikas festivālos 
kā Kurzemes–Zemgales hercogu 
Ketleru laika mūzikas un mākslas 
festivāls “Vivat Curlandia!” (Baus-
ka), Rīgas vēsturiskās mūzikas un 
dejas festivāls, Baroka pavasaris 
Biržos (Lietuva). Dziedājusi Valsts 
akadēmiskajā korī “Latvija”, vo-
kālajās grupās “Anima Solla” un 

“Schola Cantorum Vox Iubilantis”. 
Kopš 2018. gada Anete Viļuma ir 
maestro Māra Kupča vadītā baro-
ka kora “Collegium Choro Musici 
Riga” māksliniece un regulāri uz-
stājas Rīgas Senās mūzikas centra 
organizētajos operu uzvedumos 
un koncertos gan kā soliste, gan 
kora māksliniece.

Koncertā dzirdēsim Augusta 
Gotfrīda Ritera monumentālo 3. 
sonāti la minorā, Kristiana Hein-
rina Rinka fantāziju un fūgu par 
BACH tēmu, tāpat arī F. Mendels-
zona-Bartoldi, G. Merkela, J. Rein-
bergera, F. Šūberta un J. Brāmsa 
skaņdarbus.

Jānis Kalniņš 

Projekta mērķis 
ir rokadīšanas un 
mašīnadīšanas tehnikā 
viena gada garumā radīt 
unikālu adījumu – šalli, 
kas neatkārtojamā veidā 
atspoguļotu visas Latvijas 
adītāju prasmes, katra 
novada individuālo krāsu 
un rakstu izpratni. Vienot 
iedzīvotājus kopīgam 
mērķim, nodot adīšanas 
prasmes no paaudzes 
uz paaudzi, apzinoties 
un novērtējot katra 
ieguldījumu. 

Nodibinājuma “Šalle Latvijai” 
vadītāja, idejas autore Līga Ruši-
ņa saka: “Kopējais faktors ir tikai 
šī šalle kā mūžīgs turpinājums. 
Tas, ka mēs varam parādīt, cik 
mēs esam dažādi, tai pašā laikā 
vienoti caur šo kopējo projektu. 
Ja kāds man pateiks, ka latvietis 
ir pelēks, tad šis ir pierādījums, 
ka tā nav.”

Kopdarba unikalitāte izpau-
dīsies nepārtrauktajā adījumā, 
kas stafetes veidā, nododot no 
viena adītāja otram, parādīs ne ti-
kai radošo prasmju esamību, bet 
arī iznesīs mūsu emocionālo ie-
guldījumu, uzticēšanos, toleranci 
un cieņu pret iepriekšējo un nā-
košo kopdarba dalībnieku, kā arī 
pret sabiedrību kopumā.

Arī rokdarbu studijas “Spār-
ni” rokdarbnieces atsaucās šim 
interesantajam un radošajam 
procesam, 30. jūlijā Ventspils 
Amatu mājas Amatniecības fes-
tivāla laikā pārņemot stafeti no 
Kuldīgas rokdarbu kopas “Čau-
pe” vadītājas Aritas Svenčas. 
Viņa atveda šalli, kura kļuvusi tik 
liela, radīšanas procesā ceļojot pa 

Zlēku baznīcā skanēs 
vācu romantiskā mūzika

Latviju, ka jau divu sieviešu spē-
kam pacelt par grūtu. Pie mums 
atceļoja 87 metrus garš un ap 30 
kilogramu smags adījums.

Rokdarbu studijas “Spārni” 
rokdarbnieces, kuras ikdienā 
ļaujas rokdarbiem,  krāsaino ka-
moliņu un dažādo rakstu valdzi-

nājumam, ieadīs šallē veltījumu 
Ventspils Amatu mājas 15 gadu 
jubilejai. “Mūsu studiju saista sa-
darbība ar Ventspils muzeju ikdie-
nā, esam pētījušas novada cimdu 
un zeķu adīšanas tradīcijas muze-
ja krājumos, tāpēc šallē ieadīsim 
Ventspils novada cimdu rakstu.

Šalles adīšana turpinās. Ai-
cinu katru novada iedzīvotāju 
ieadīt pa rindiņai krāšņajā un 
vēstījumu pilnajā šallē! “Šalle 
Latvijai” Ventspils Amatu mājā 
būs pieejama līdz 17.  augustam. 
Lūdzam iepriekš pieteikties pa 
tālr. 28249671,” aicina rokdarbu 

studijas “Spārni” vadītāja Astrīda 
Kinne.  

“Šalles Latvijai” adījumu iesā-
ka un pabeigs ar Lielvārdes jostas 
fragmentu – kā gudrības un spē-
ka avotu mūžīgam Latvijas amat-
niecības prasmju turpinājumam.

Marlena Zvaigzne

Koprades projekts “Šalle Latvijai” Ventspils novadā

Arī Ventspils novada rokdarbnieces ieadīja šallē savu vēstījumu – to vari izdarīt arī tu, piesakoties pie Astrīdas Kinnes.
OSKARA JŪRAS FOTO 
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Ventspils novada pašvaldība 
ir iesaistījusies starptautiskajā 
projektā “Ezeru pārvaldība  
un apsaimniekošana  
Kurzemē un Ziemeļlietuvā”  
(Live Lake). Pašvaldības 
kopējais budžets projektā ir 
56 338,62 eiro. 12 098 eiro 
ieguldīti, lai iegādātos niedru 
pļāvēju ar aprīkojumu, kuru 
izmanto Usmas ezerā. 

Projektu uzsāka īstenot 2021. 
gada 1. martā, tas noslēgsies 2023. 
gada 28. februārī. Pašlaik, kā no-
rāda Attīstības nodaļas vadītāja 
Ginta Roderte, tiek izstrādāti Us-
mas un Puzes ezera ekspluatācijas 
noteikumi. Usmā to dara Daugav-
pils Hidroekoloģijas institūta spe-
ciālisti, bet Puzē – SIA “Saldūde-
ņu risinājumi” darbinieki. Latvijas 
Hidroekoloģijas institūta pārstāvji 
vāca paraugus Usmas ezerā, tas 
ir, veica pētniecisko kontrolzve-
ju, izmantojot “Nordic” daudzacu 
žauntīklus, ņēma ūdens paraugus, 
mikroskopisko aļģu, zooplankto-
na, zoobentosa un zivju paraugus, 
kā arī veica elektrozveju. Atbil-
stoši kontrolzvejas rezultātiem 
sagatavots zivju krājumu rakstu-
rojums, novērtēts zivju sugu sa-
stāvs un relatīvās biomasas, arī 
zivju barības bāze un ezera ūdens 
kvalitāte, bet saimnieciski nozī-
mīgajām zivju sugām aprēķināts 
augšanas ātrums un barošanās 
paradumi, izpētīti ūdensaugi. Bez 
iepriekš minētā Usmas ezera eks-
pluatācijas noteikumos jāiekļauj, 
jāapkopo informācija par ezera 
vēsturiskajiem datiem, ūdenstil-
pes iespējamo izmantošanu un jā-
analizē publiskās piekļuves iespē-
jas, kā arī jāizstrādā ezera ūdens 
virsmas zonējums, nosakot, kur 
var atrasties peldbūves, kur drīkst 
braukt ar ūdens motocikliem, kur 
zvejot, kur ir peldvietas, kur vieta 
jahtām, un jāizstrādā kartogrāfis-
kais materiāls pa krasta līniju un 
īpašuma robežām, utt.

Vietējā sabiedrība 
sargā vidi un ezeru

Par šo visu un vēl citiem jau-
tājumiem tika runāts Usmā, viesu 
namā “Vienots veselumā”, jo šo-
gad savu 110. jubileju svin Moric-
salas dabas rezervāts un mediju 
pārstāvjiem bija iespēja nokļūt 
Moricsalā. Ikdienā aizsargājamā 
teritorija apmeklētājiem nav pie-
ejama. Turp dodas vien Dabas 
aizsardzības pārvaldes (DAP) 
darbinieki, dodot iespēju šovasar 
salu izpētīt entomologiem, miko-
logiem un botāniķiem. DAP Kur-
zemes reģionālās administrācijas 
direktore Dace Sāmīte pastāstīja, 
ka arī Usmas ezers aizaug, tajā 
palielinās barības vielas, samazi-
nās ūdens caurspīdīgums, ezerā 
ir virkne retu augu, kuriem šāda 
teritorija vairs nav piemērota, 
tieši tāpēc ir svarīgi, ka ezeru var 

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki ir draudzīgi un 
sirsnīgi: Kurzemes reģionālās administrācijas direktore 
Dace Sāmīte un Slīteres biroja vecākais eksperts Vilnis 
Skuja. Paldies par ekskursiju uz Morica salu! 

INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

Pēc 50 gadiem Moricsala izskatīsies citādi

attīrīt, izmantojot niedru pļāvēju. 
Arī DAP ir iesaistījusies projektā 
“Ezeru pārvaldība un apsaimnie-
košana Kurzemē un Ziemeļlietu-
vā” (Live Lake), tāpēc pagājušajā 
gadā veikta piesārņojuma izpēte 
– zemūdens drons palīdzēja no-
skaidrot, kādi sadzīves atkritumi 
atrodas ūdenstilpē. Pētījuma laikā 
secināts, ka ezerā ir augsts dūņu 
slānis, bet atkritumu apjoms bijis 
neliels. Pārvalde ir iegādājusies 
gruntsūdeņu līmeņa mērītājus, 
trešā aktivitāte saistīta ar rezer-
vāta uzraudzību. DAP Kurzemes 
reģionālās administrācijas di-
rektores vietnieks Raits Čakstiņš 
informēja, ka Moricsalā uzstādīs 
divas stacionārās kameras, kuras 
notiekošo fiksēs visu laiku, un 
trīs pārvietojamās meža kameras. 
“Liels paldies Usmas uzņēmējiem 
un vietējiem iedzīvotājiem, kuri 
ne tikai uzmana šo teritoriju, bet 
arī informē cilvēkus, kur ko var 
darīt,” sacīja Dace Sāmīte. Viņas 
kolēģe Indra Murziņa pavēstīja 
par projekta aktivitātēm izglītī-
bas jomā. Skolēnu auditorijai būs 
pieejama izstāde par ezeru veido-
šanos, viņi varēs iesaistīties dabas 
izglītības programmā, kas paredz 
došanos dabā, top arī divas īsfil-
mas, bet trešā aktivitāte notika jau 
pavasarī, kad tika īstenota krupju 
glābšanas kampaņa. 

Moricsala ir stāsts 
par cilvēkiem

Mediju pārstāvjiem bija retā 
izdevība apskatīt mazu daļiņu 
no 83 hektārus lielās Moricsalas. 
Turp viņus no Elkraga aizveda 
Raits Čakstiņš, pa ceļam paskaid-
rojot, ka lietpratēji var noteikt, 
ja kāds ir nelikumīgi centies ap-

meklēt salu. Par to liecina arī 
niedru stāvoklis. Izkāpjot krastā, 
redzējām lielu nokritušu ozolu, 
zem kura atrodas zoologam Mā-
rim Šternbergam veltīts piemi-
ņas akmens. Dabas aizsardzības 
pārvaldes Slīteres biroja vecākais 
eksperts Vilnis Skuja stāstīja, ka 
salā ierodas aptuveni piecas reizes 
gadā. Viņš ar kolēģiem piedalās 
arī talkā salas pļavā, kurā labprāt 
barojas vaboles.  

Pirmie pētnieki, kas 1846. 
gadā apmeklēja salu, bija Puzes 
mācītājs un entomologs Heinrihs 
Kavals un Zlēku mācītājs Georgs 
Bitners. Abus kungus pārsteidzis 
pirmatnējais mežs. 

“Godīgi sakot, Moricsalas 
mežu mēs tomēr nevaram saukt 
par pirmatnēju, jo tas ir cilvēka ie-
tekmēts, bet mazskartākais valstī 
tas gan ir,” uzsvēra Dace Sāmīte, 
turpinot savu stāstījumu par salu. 
Tajā savulaik ieradās pētnieki no 
Tērbatas universitātes, bet 1910. 
gadā te ekspedīciju organizēja 
Rīgas Dabaspētnieku biedrības 
aktīvisti Karla Reinholda Kupfera 
vadībā. Viņi secināja, ka vajadzētu 
domāt par teritorijas aizsardzī-
bu. Tapa vēstule cariskās Krievi-
jas valdībai, lai sala tiktu uzticēta 
biedrībai, kura apņēmās nodroši-
nāt cilvēku neiejaukšanos dabas 
procesos Moricsalā un izpētīt 
Usmas ezera akvatoriju un sakon-
centrēt teritorijā retās sugas, pie-
mēram īvi, efeju un melno stārķi. 
“Labi, ka viņi laikus attapās un 
trešo mērķi nesāka realizēt. 1912. 
gada 6. jūnijā Rendas virsmežzi-
nis nodeva Rīgas Dabaspētnieku 
biedrībai Morica salu, valdība no-
teica, ka tajā ir aizliegta jebkāda 
veida koku ciršana. Mežs te vien-

mēr piederēja valdošajai varai. 
Salu iznomāja vietējām muižām 
lopu ganīšanai. Līdz ar to salā ir 
jauni meži, kas izveidojās, aiz-
augot vecajiem zālājiem. Līdzko 
dabaspētnieki pārņēma salu, viņi 
strikti noteica tās apmeklējumu. 
Tas praktiski bija liegts, izņemot 
izpētes vajadzības. Daži man saka: 
“Jā, bet man ir fotogrāfijas, kur 
vecmāmiņa redzama uz salas!”. 
Pēc Latvijas valsts nodibināšanas 
salu nodeva Izglītības ministrijai, 
un pamazām tajā sāka ierasties 
apmeklētāji, lielākoties skolotā-
ji un skolēni. Trīsdesmito gadu 
beigās sala pārgāja Zemkopības 
ministrijai un Kārlis Ulmanis pa-
ziņoja, ka Kurzemē ir jāattīsta 
tūrisms un tāda vērtība kā Moric-
sala jāatrāda tautai. Tas pats bija 
attiecināms uz Šlīteres Zilajiem 
kalniem. Pēc tam, nopērkot vietē-
jā mežniecībā biļeti un iesēžoties 
lielajā motorlaivā “Zibens”, ikviens 
varēja nokļūt Moricsalā. Šie ap-
meklējumi turpinājās līdz pagā-
jušā gadsimta septiņdesmitajiem 
gadiem. Pirmā apmeklētāju grā-
mata ir gājusi zudumā, bet mūsu 
rīcībā ir grāmata no trīsdesmita-
jiem gadiem, un izskatās, ka līdz 
Otrajam pasaules karam tiešām ir 
reģistrēti visi, kas ieradās uz salas. 
Varam secināt, ka apmeklētāju 
skaits krasi pieauga, kad iegādājās 

motorlaivu “Zibens”. Gadā vidēji 
uz salas ieradās ap 2000 cilvēku. 
1932. gadā bija Skandināvijas un 
Baltijas botāniķu kongress, un tā 
dalībnieki devās ekspedīcijā uz 
Moricsalu. Šajā gadā atklāja arī 
Karla Kupfera monogrāfiju “Re-
zervāts Moricsalā”. Grūti pateikt, 
kā to sauca pirms 1727. gada, kad 
te uzturējās Saksijas grāfs Morics, 
kura vārdā tad arī nodēvēja salu,” 
atzina Dace Sāmīte, piebilstot, 
ka pirmā ēka Moricsalā uzbūvē-
ta 1905. gadā, kad cariskā Krie-
vija nolēma, ka salai vajag savu 
uzraugu. Divu hektāru platībā 
nolīda mežu un izveidoja mež-
sarga saimniecību. Mežsargs bija 
Ansis Gailis, kurš vienlaikus 33 
gadus bija salas uzraugs. Trūksto-
šo sienu un malku tolaik veda no 
sauszemes. Pirms desmit gadiem 
DAP darbinieki uzzināja par Vilni 
Grošinski, viņš bija students, kurš 
trīsdesmito gadu beigās izstrādāja 
diplomdarbu par Moricsalas ozo-
lājiem. Grošinskis vēlāk nomainīja 
vārdu un uzvārdu, kļūstot par Jāni 
Grodu. Kara beigās viņš emigrēja 
un nokļuva Kanādā. “Šī sala ir vai-
rāk stāsts par cilvēkiem un viņu 
likteņiem. Varam izsekot, kādi 
procesi mūsu valstī ir notikuši. 
Moricsala saistās ar daudzu cilvē-
ku vārdiem,” uzsvēra Dace Sāmīte.      

>> 7.lpp. 

Uz salas netrūkst dižkoku. Šo mēģina aptvert 
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte 
(pa labi) un licencēšanas un vides pārvaldības 
speciāliste Ivita Meinarde.
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 Iesaistīšanās projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimnie-
košana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake) ļāva 

iegādāties niedru pļāvēju. To izmanto Usmas ezerā. 

Turpinot īstenot projektu 
“Sveiks un vesels Ventspils 
novadā”, pašvaldība 
organizēja lekciju “Par 
garīgo veselību”, kurā Puzes 
kultūras namā uzstājās 
psihiatrs Inārs Švarcs.

Sarunas galvenā tēma bija 
stress – kā to atpazīt un kā pada-
rīt sev dzīvi vieglāku, lai gribētos 

smaidīt un baudīt katru mirkli, ne-
vis nemitīgi uztraukties. “Kas reiz 
piedzimis, noteikti aizies, bet, jo 
kvalitatīvāk dzīvosim, jo vairāk va-
rēsim dot citiem, un atmiņas par 
mums paliks ilgāk,” uzsvēra psihi-
atrs. Viņš atgādināja, ka var pie-
dzīvot arī pozitīvu stresu un no tā 
nevajag baidīties, bet aizdomāties 
jāsāk, ja iestājas toksisks jeb ilgs-

tošs un smags stress. Inārs Švarcs 
sacīja, ka daļai cilvēku ir tieksme 
uztraukties par lietām, kuras viņi 
nespēj ietekmēt, bet tas ir lieki, jo 
vairo nevajadzīgu trauksmi. Lai 
justos labi, ir svarīgi novērst stresu 
izraisošos cēloņus. Piemēram, ja 
darbā ir saspringtas attiecības ar 
vadību, ir vērts izrunāties, lai no-
vērstu domstarpības, bet, ja arī tas 

nelīdz, iespējams, dzīvē kaut kas 
jāmaina kardinālāk. No tā nevajag 
baidīties, jo daudz svarīgāk ir iz-
vairīties no toksiskā stresa. Runā-
jot par pašsajūtu, jāņem vērā arī 
tas, ka cilvēku uztvere un reakcija 
ļoti atšķiras. Ja vienam kāda ķibele 
šķitīs nieks, otrs par to bezgala uz-
trauksies. Ilgstošs stress ietekmē 
atmiņu, pašvērtējumu, izraisa iz-
maiņas smadzeņu struktūrā. “Ne-
aizmirstiet mīlēt sevi, dzīvojiet tā, 
lai jums ir labi, lai gūstat no dzīves 
baudu,” aicināja psihiatrs. Starp 
stresu un depresiju ir maza robež-
šķirtne, bet depresija ir mokoša 
un grūta saslimšana. “Lai tiktu 
vaļā no sliktām sajūtām, aizbrau-
ciet pastaigāt gar jūru vai ejiet pa 
mežu, bet vienatnē – bez piecām 
draudzenēm. Labi justies palīdz 
arī hobijs, jo tā ir grandioza iespē-
ja sevi relaksēt. Nesaprotu cilvēku, 
kurš saka: “Man nav, ko darīt.” Ir 
aplami nosist laiku, jo tas iet tikai 
uz priekšu, neviens mirklis pie 
mums vairs neatgriežas,” uzsvēra 
runātājs. 

Katram cilvēkam ir jānosprauž 
robežas, lai neteiktu “jā” tad, kad 
gribas sacīt “nē”, tā izvairoties no 
sevis iztukšošanas. Nereti gadās 
tā, ka cilvēkam kurš jau tā dara 
daudz, palielina pienākumu klās-
tu – šādos gadījumos nevar izvai-
rīties no emocionālās slodzes un 
izdegšanas, kas nav modes lieta, 
bet reāls fakts. “Mums nav jālo-
kās neviena priekšā, mēs esam 
personības! Dzīvosim interesantu 

un aktīvu dzīvi. Ja esam pieraduši 
darbdienās agri celties, darīsim to 
arī brīvdienās un svētku dienās! 
Nu, kāda ir jēga sestdienā gulēt 
līdz divpadsmitiem un palaist ga-
rām interesantus notikumus? Ja 
ir vēlme pagulēt pa dienu, to var 
darīt, bet valstīties pa gultu tikai 
tāpēc, ka nav, ko iesākt, ir muļķī-
gi,” uzskata Inārs Švarcs. Ilgstoša 
stresa apstākļos viņš iesaka izvei-
dot atbalsta grupu no cilvēkiem, 
kuri ar sapratni uztver otra teikto 
un ir gatavi stāstīt par saviem pār-
dzīvojumiem. Jāatceras arī tas, ka 
medikamentozi stresu izārstēt ne-
var – ar zālēm var mazināt baiļu 
sajūtu un uztraukumu, bet cēlo-
nis paliek tik un tā. Te labs palīgs 
būs psihoterapija, hipnoterapija 
un meditācija. Ārsts ieteica vien-
kāršu, bet iedarbīgu meditācijas 
metodi. Jāapsēžas ērtā krēslā vai 
gultā, rokas uzliekot uz kājām vai 
blakus tām, un jāvēro sava elpo-
šana. Tikai jāvēro, nevis jākoriģē. 
Šādi meditēt var piecas minūtes 
vai ilgāk, atkārtojot vairākas rei-
zes dienā. Meditācija palīdzēs 
arī panikas lēkmju gadījumā, kad 
uznāk pēkšņa baiļu un šausmu sa-
jūta, kas, par laimi, pēc 10–20 mi-
nūtēm beidzas. Tiesa, cilvēkam, 
kuru ir skārusi panikas lēkme, arī 
desmit minūtes šķiet kā mūžība, 
tādēļ jādara viss, lai iemācītos sev 
palīdzēt. “Izbaudiet mirkli, kas ir 
dots!” klātesošajiem novēlēja lek-
tors.

Marlena Zvaigzne

Katram cilvēkam jānosprauž robežas

“Neaizmirstiet mīlēt sevi, dzīvojiet tā, lai jums ir labi, lai gūstat no dzīves baudu,” 
aicināja psihiatrs Inārs Švarcs.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

<<

Lielākā vērtība – 
platlapju mežs 

Vecākajiem kokiem, pievēršot 
uzmanību tieši ozoliem, rādīja Vil-
nis Skuja, ir plaši zari, un tas liecina, 
ka tie auguši reti: “Mums jāsaprot, 
ka sala ir mainīga sistēma. Pēc kāda 
laika – pēc 50 vai 100 gadiem – tā 
būs jau pavisam citādāka. Daudzviet 
koki ieaug no jauna, veidojot stabilu 
mežaudzi, vecie koki nolūst. Tas ir 
jāpieņem, un tā ir viena no Moricsa-
las vērtībām. Tagad ir mode jaukties 
visur iekšā ar domu aizsargāt kādus 
ekosistēmas elementus, tajā pašā 
laikā ignorējot pārējos. Šeit ir bijusi 
vēlme retināt egles, bet šī doma, par 
laimi, tika noraidīta.”

Moricsalā ir vairāk nekā 200 
gadu senas priežu audzes, daudzi 
no šiem kokiem ir dižkoki, tāpat kā 
ozoli, kuru skaits gan samazinās. 
Dižkokos, norādīja Dace Sāmīte, 
dzīvo daudzu sugu īpatņi, kurus 
ikdienā neredzam, tostarp kukaiņi, 
ķērpji, sūnas. Moricsalu ir iecienīju-

ši arī lielāki zīdītāji. Piemēram, me-
žacūkas saož zīļu smaržu un peld 
pāri ezeram, lai nokļūtu pie tām. 
“Katra vieta smaržo savādāk, brie-
žus te pievilina lapas, tātad būs kaut 
kas ēdams. Kāds vecāks briedis 
atved jaunos, un viņi uzzina, kurā 
sezonā ir vērts peldēt šurp. Runājot 
par cūkām, reizēm ir sajūta, ka si-
vēnmāte te ir apbērnojusies,” stāstī-
ja Vilnis Skuja.                                   

Viens no Moricsalas dabas re-
tumiem ir lapkoku praulgrauzis un 
Latvijā aizsargājamā blāvā briež-
vabole. Lielākā Moricsalas vērtība 
ir vecs, dabiski attīstījies platlapju 
mežs, kurā dominē ozoli, liepas, 
kļavas, veidojot eksotiskas, pirmat-
nēja rakstura audzes ar dažāda ve-
cuma kokiem un atšķirīgu pamežu. 
Daudz ir dabiskā vecuma robežu 
sasniegušu, vēja nolauztu vai izgāz-
tu un pamazām trūdošu koku. Sa-
las lielāko daļu aizņem gāršas tipa 
meži. Nelielā platībā sastopamas 
bērzu un apšu audzes, bet salas pie-
krastē stiepjas melnalkšņu audzes. 

Marlena Zvaigzne

INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO
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Sieviešu biedrība “Spārni” 
īstenojusi pašvaldības 
atbalstīto projektu “Ventspils 
novadā tiekas Latvijas aktīvās 
sievietes”, popularizējot 
plašākai sabiedrībai 
mūsu novada kultūrvidei 
raksturīgās iezīmes kultūras 
mantojuma saglabāšanā un 
pārmantojamību nākamajām 
paaudzēm, vienu dienu 
pavadot Jūrkalnē un iepazīstot 
suitu tradīcijas, bet otru dienu 
veltot rokdarbu studijas 
“Spārni” dalībnieču veikumam 
un Ventspils apskatei. 

Biedrības “Spārni” vadītāja Zi-
grīda Krauze-Ģēģere ar savu palīgu 
komandu sagatavoja saistošu pasā-
kumu programmu, lai viešņas no 
dažādām Latvijas vietām, piemē-
ram, Saldus, Dobeles, Limbažiem, 
Cesvaines, Jēkabpils, Rēzeknes, Vi-
ļāniem, uzzinātu, kas notiek Vents-
pils novadā. To noskaidrot palīdzē-
ja arī novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks un Kultūras no-
daļas vadītāja Zane Pamše. Viņi 
uzteica organizāciju par veiksmīgo 
ilggadējo sadarbību ar pašvaldību, 
rīkojot daudziem atmiņā labi pa-
likušo “Pagastu dienu” un teicamo 
projektu sagatavošanas prasmi.

Veiksmīga pieredzes 
apmaiņa 

Ventspils novadā satikās dā-
mas, kuras reiz aktīvi iesaistījās 
Latvijas Lauku sieviešu apvienībā, 
tādējādi paaugstinot savu pašapzi-
ņu un uzdrošinoties dibināt sabied-
riskas organizācijas un uzsākt savu 
biznesu. Pieredzes stāsti ir dažādi, 
piemēram, kāda sieviete lepojās ar 
prāvu mazbērnu pulciņu, un arī tā 
ir liela veiksme, kas raksturo sie-
vietes misiju, tāpat kā citas dāmas 
kūku cepšanas prasmes. 

Jūrkalnē Latvijas aktīvās sievie-
tes sagaidīja biedrības “Maģie suiti” 
pārstāves Taiga Reķe un Kristīne 
Skrulle, aicinot iepazīt suitu kulinā-
ro mantojumu, bet pēc tam viņām 
pievienojās etnogrāfiskā ansam-
bļa “Maģie suiti” dziedātājas Bai-
ba Trauberga un Mairita Ansone, 
lai pieskandinātu Jūrkalnes tautas 
namu ar enerģiskām dziesmām. 
Viešņas apskatīja arī katoļu baznīcu 
un Vējturu namu, Vētru muzeju, se-
cinot, ka pašvaldība veiksmīgi inves-
tē līdzekļus dažādu objektu labiekār-
tošanā un jaunradīšanā. Jūrkalnes 
pagasta pārvaldes vadītājs Guntars 
Reķis atzina, ka pagastā dzīvo vies-
mīlīgi cilvēki, kuri gaida katru viesi, 
bet viņš kā Jūrkalnes saimnieks rū-
pējas par to, lai viss būtu kārtībā. 

Ventspils Amatu mājā rokdarbu 
studijas “Spārni” vadītāja Astrīda 
Kinne palepojās ar to, ka, pateico-
ties studijas aktivitātēm, tagad tajā 
ir četras Latvijas Amatniecības ka-
meras meistares, kā arī pastāstīja, ka 
tieši “Spārni” ierosināja Kurzemes 
rokdarbniecēm tikties kopīgā pasā-

lavnieki uzzināja par šo mūsu akti-
vitāti, arī tur apgleznojām pieturu. 
Irlavas svētkos pieturas aizmugurē 
ikviens, kurš vēlas, varēja uzgleznot 
savu puķi, un mums kopā sanāca 
milzīga pļava.” Iveta sacīja, ka Lat-
vijas aktīvajām sievietēm ir vērtīgi 
satikties, jo tad var uzzināt, kas no-
ticis citur, un iegūt jaunu pieredzi, 
kas var noderēt arī savā dzīvesvietā. 
“Lauku sievas, pat ja par to netiek 
uzrakstīts avīzē vai paziņots televī-
zijā, visu laiku kaut ko dara, un par 
to varēja pārliecināties, arī satieko-
ties Ventspilī,” atklāj Iveta. 

Uz priekšu dzen  
lielais gribasspēks

Liene Justele jau 12 gadus dzīvo 
Zviedrijā, strādājot skolas virtuvē 
par pavāri, brīvajā laikā iesaistoties 
internacionālā sieviešu apvienībā. 
“Viena no mūsu galvenajām aktivi-
tātēm ir mācīt zviedru valodu tām 
sievietēm, kuras ir iebraukušas no 
citām valstīm. Tad mums ir kafijas 
vakari, kuros kāds kaut ko pastāsta 
vai parāda, reizi mēnesī dodamies 
pārgājienos, un musulmaņu sie-
vietēm ir pārsteigums, ka Zviedrijā 
droši var iet mežā un grilēt desas. 
Liela interese bija par peldēšanas 
apmācībām, kad sievietes, kuras 
nekad nebija peldējušas, mācījās to 
darīt. Es apvienībā iesaistījos tādēļ, 
ka tā vieglāk varēju iekļauties vietē-
jā sabiedrībā. Patlaban man tajā nav 
pienākumu, bet esmu bijusi sekre-
tāre un atbildīgā par kafijas vaka-
riem,” stāsta Liene. 

Solita Baltause Cesvainē izvei-
doja dāmu klubiņu, aicinot dažādus 
lektorus, dāmas kopā devās uz ba-
seinu, apceļoja Vidzemes un Lat-
gales pilis, tiesa, sakaroties ar vienu 
“bet” – dāmas nebija tik aktīvas, kā 
gribētos, tāpēc tagad Solita vairs ne-
vada klubiņu, bet dejo senioru dāmu 
grupā “Kamenes”. Sākumā lielāka 
uzmanība pievērsta Eiropas dejām, 
bet nu tiek izdejotas arī latviešu de-
jas, kurām piemeklēta atbilstīga ho-
reogrāfija. “Ziniet, man šķiet, ka sie-
viešu klubiņu kustība Latvijā tomēr 

ir izmirusi, jo sievietes ir pāraugušas 
šo līmeni. Kādreiz klubiņus veidoja, 
lai sievietēm būtu interesanti – tur 
šādi kursi, tur tādi, palīdzība projek-
tu rakstīšanā, bet nu daudzas ir iz-
veidojušas savu biznesu vai kā citādi 
kļuvušas pašpietiekamas. Mani uz 
priekšu dzen lielais gribasspēks iet, 
kustēties un darīt. Reizēm man saka: 
“Nāk krīze, ko tu darīsi?” Atbildu, ka 
tad, kad man iet labi, es nekad visu 
naudu neiztērēju, bet daļu atstāju 
nebaltām dienām. Formula ir pavi-
sam vienkārša – jādomā ar galvu un 
jāpasaka sev, cik esmu forša,” norāda 
Solita. 

Indra Ikvilde no Penkules pagas-
ta ir vietējā sieviešu kluba “Liepas” 
vadītāja: “Mēs rakstām projektus, lai 
iegādātos tautastērpus vidējās paau-
dzes deju kolektīvam. Mūsu meite-
nes ada un glezno, rīkojam izstādes. 
Mājas un darbs ir viena lieta, bet sie-
vietēm gribas iziet arī ārpus un darīt 
to, kas patīk. Tas paceļ arī ģimeni. 
Domāju, ar mums lepojas gan vīri, 
gan bērni. Es pati relaksējos, audzē-
jot tomātus un gurķus. Ir tik jauki 
ielikt rokas zemē! Ļoti priecājos, ka 
šodien esmu šeit, Jūrkalnē, jo satiku 
cilvēkus, no kuriem varu iedvesmo-
ties un saprast, ka arī es varu izdarīt 
kaut ko vairāk.” 

Zigrīda, uzrunājot viešņas, teica 
– ir lietas, kuras mainās, bet mūžīgi 
paliek sirdsmīlestība, draudzība un 
savstarpējā uzticēšanās. Viņa vēlē-
jās pateikties arī tiem, kuri atbalstī-
ja Latvijas aktīvo sieviešu tikšanos: 
novada pašvaldībai un Kultūras 
nodaļai par finansiālo devumu, par 
sapratni un atbalstu Ilutai Backānei, 
Pēterim Elstam, Jānim Apsītim, Ai-
vai Ņevzorovai, Oskaram Gūtma-
nim, Dainim Reinsonam, Dagnijai 
Griezei. Pateicība Astrīdai Kinnei 
un “Spārnu” meitenēm. Sirsnīgs pal-
dies atsaucīgajiem draugiem Veltai 
Vočtavai, Līvai Mažurčikai un aktī-
vajām Jūrkalnes sievietēm. Sirsnīgs 
paldies Solvitai Ūdrei, Ingai Aulma-
nei, Pēterim Landmanim, Krauļu 
ģimenei un pašas Zigrīdas ģimenei.

Marlena Zvaigzne

Latvijas aktīvās sievietes iepazina Ventspils novadu  

kumā, un tagad tas notiek regulāri 
– tā ir veiksmīga pieredzes apmaiņa. 
Rokdarbu studijas dalībnieces piln-
veido savas prasmes dažādos kursos, 
rīko un piedalās izstādēs, parādot 
citiem savu veikumu. 

Projekts “Ventspils novadā tie-
kas Latvijas aktīvās sievietes”, pēc 
Astrīdas Kinnes teiktā, bija veik-
smīgs, jo dāmas ne tikai uzzināja, 
kas notiek mūsu pusē, bet arī uz-
klausīja cita citu, un tas ir viens no 
veidiem, kā rodas jaunas idejas. 
Pasākuma dalībnieces vienojās, ka 
iesāktais ir jāturpina, un sarunāja 
nākamgad tikties Cesvainē. 

Traktortehnikas  
parāde un  
apgleznotas pieturas

Zigrīda Krauze-Ģēģere aiz-
vien ir Latvijas Lauku sieviešu ap-
vienības valdē, un viņa ar labiem 
vārdiem atceras tās pirmo vadītāju 
Rasmu Freimani. Aktīvās kundzes 
no dažādām Latvijas vietām jopro-
jām sazinās, un reiz izskanēja vēl-
me satikties Ventspilī, kur vienmēr 
ir, ko redzēt. Ventspilnieces laipni 
aicināja viešņas piedalīties Uģa 
Brūklenes vadītajā svētbrīdī pils 
kapelā, apskatīt pilsētu un izbraukt 
ar kuģīti “Hercogs Jēkabs”. Kādā 
brīvbrīdī uzrunāju vairākas pasāku-
ma dalībnieces, lai uzzinātu, kādas 
aktivitātes notiek viņu dzīvesvie-
tā. Irēna Sproģe bija mērojusi ceļu 
no Jēkabpils novada Salas pagasta. 
Tagad viņa ir pensijā, bet agrāk bija 
novada domes priekšsēdētāja, at-
bildīgi izturoties pret saviem darba 

pienākumiem. Nu Irēna ir iesaistī-
jusies biedrībā “Lauku partnerība 
Sēlija” un darbojas tās padomē, ad-
ministrējot arī LEADER projektus. 
Savulaik Salas pagastā izveidota 
biedrība “Esparsete”, kuru tagad 
vada nevis dāma, bet kungs: “Šopa-
vasar tika sarīkots interesants pasā-
kums – traktortehnikas parāde. Tas 
notiek ne pirmo gadu, bet vietējie 
zemnieki labprāt iesaistās tajā un 
parāde kļūst arvien interesantāka.” 
Irēna izteica prieku par Zigrīdas sa-
rīkoto pasākumu, jo tā bija iespēja 
veltīt laiku sev, divas dienas pavadot 
labā sabiedrībā. Iveta Meiere no 
Lapmežciema pastāstīja, ka agrāk 
pagastā darbojās neformāls sievie-
šu klubiņš “Spridzenes”, bet kovida 
laiks iepauzēja aktivitātes. Tomēr 
arī pēdējā laikā Ivetai ir bijusi iespē-
ja radoši izpausties, jo viņa iesaistī-
jās Lapmežciema, Bigauņciema un 
Ragaciema pieturu apgleznošanā: 
“Darīju to kopā ar vietējiem iedzī-
votājiem. Ilgus gadus pieturas bija 
noskretušas – tu pierodi pie tā un 
pat nepamani, domājot, ka viss ir 
kārtībā. Pašvaldībā bija meitenes, 
kuras tomēr pamanīja un teica, ka 
vajadzētu kaut ko darīt. Piesaistī-
jām bērnus un omes, es izdomāju 
skices, jo esmu māksliniece. Ap-
gleznot pieturas bija interesanti, jo 
tas bija neikdienišķs formāts. Ilgi 
baidījos piekrist, bet dzīvē vienmēr 
vajag kaut ko pamēģināt, jo tad tu 
audz. Tas bija tik interesanti! Bērni, 
kuri piedalījās krāsošanā, nekad ne-
atļausies kaut ko sabojāt un pateiks 
arī citiem, ka tā nav jādara. Kad ir-

Biedrības “Spārni” dāmas ar savām viešņām Ventspilī.    MARLENAS ZVAIGZNES UN MĀRAS KRAULES FOTO

                                                              

Zigrīda Krauze-Ģēģere (pa kreisi) ar Baibu Markēviču 
no Cesvaines. 
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Ventspils novada 
Stiklu ciemā kopš jūlija 
sākuma aktīvi norisinās 
daudzdzīvokļu nama 
“Krasti” jumta renovācijas 
darbi par kopējo summu 
42 242,86 eiro bez PVN, kurus 
veic būvniecības uzņēmums 
SIA “KORP”, kas uzvarēja 
izsludinātajā iepirkuma 
konkursā, piedāvājot 
zemāko cenu. 

Kopumā iepirkuma procedūra 
tika atkārtota vairākas reizes, līdz 
tika atrasts atbilstošs uzņēmums 
ar pietiekamu pieredzi un arī ar 
saimnieciski izdevīgu piedāvāju-
mu. Iepirkuma procedūru laikā 
piedāvātās cenas svārstījās līdz 
pat 58 563,00 bez PVN. 

Projekta finansēšana daļēji 
tiek īstenota no mājas uzkrājuma 
līdzekļiem, un lielākā daļa finan-
sējuma tika piesaistīta no finanšu 

PILTENE

Noslēgumam tuvojas jumta 
renovācijas darbi “Krastos”

Daudzdzīvokļu mājā “Krasti” notiek visa jumta seguma 
nomaiņa.   DIĀNAS SKUDRAS ARHĪVA FOTO  

institūcijas ALTUM programmas 
“Daudzdzīvokļu māju remonta 
aizdevums”.

Projekta gaitā daudzdzīvok-
ļu mājā tiek īstenoti šādi darbi: 
visa jumta seguma nomaiņa, bo-
jāto koka konstrukciju nomaiņa, 
skursteņu demontāža un pār-
mūrēšana, lietus ūdens novadī-
šanas sistēmas izbūve, vēja kastu 
uzstādīšana, u.c. Visus darbus 
īsteno pieredzējuši būvniecības 
speciālisti no SIA “KORP”, sa-
vukārt būvuzraudzību objektam 
nodrošina SIA “VNK serviss” 
būvuzraugs esošās apsaimnieko-
šanas administrācijas izdevumu 
ietvaros, par to neizrakstot mājai 
papildu rēķinu.

SIA “VNK serviss” valdes lo-
cekle D. Skudra norāda: “Ir sva-
rīgi realizēt publisku iepirkuma 
procedūru, jo, kā pieredze rāda, 
– atbilstošas iepirkumu procedū-
ras īstenošana, ko saviem daudz-
dzīvokļu namiem nodrošina SIA 
“VNK serviss” speciālisti, ļauj 
ietaupīt līdz pat 25% no kopējām 
izmaksām!” 

Savukārt apsaimniekošanas 
nodaļas vadītāja Kristīne Uļeva-
taja-Koščejeva atklāj, ka mājas 
iedzīvotāji par jumta renovāciju 
mājas kopsapulcē nobalsoja pirms 
vairāk nekā gada – 2021. gada pa-
vasarī, tāpēc kopsapulces deleģē-
juma ietvaros SIA “VNK serviss” 
speciālisti uzsāka projekta īsteno-
šanu.

Vēršam uzmanību, ka jebkura 
novadā esošā daudzdzīvokļu māja 
var izmantot ALTUM program-
mu, lai sakārtotu kādu no priori-
tārajiem jautājumiem: piemēram, 
uzlabotu mājas energoefektivitāti, 
nomainītu kāpņu telpu logus un 
durvis, renovētu jumtu, mainītu 
inženierkomunikācijas vai veik-
tu citus nozīmīgus būvdarbus, 
piemēram, beidzot iekārtotu in-
dividuālu siltumapgādes sistēmu 
daudzdzīvokļu mājai. 

Lai īstenotu nepieciešamos 
renovācijas darbus, mājas iedzī-
votājiem ir tikai jābūt pietiekami 
aktīviem un jāapmeklē mājas sa-
pulces, jo tieši mājas sapulcē ir ie-
spējams pieņemt lēmumu par mā-
jai nepieciešamo darbu veikšanu, 
ko SIA “VNK serviss” speciālisti 
attiecīgi nofiksēs mājas sapulces 
protokolā.

Pēc tam SIA “VNK serviss” 
speciālisti (dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces uzdevumā): 

l veiks nepieciešamo 
būvniecības apjomu 
sagatavošanu iepirkuma 
procedūrai;

l realizēs atbilstošu publisku 
iepirkuma procedūru, piesaistot 

pēc iespējas vairāk piegādātājus, 
lai dzīvokļu īpašnieki projektu 
varētu realizēt par pēc iespējas 
zemākām izmaksām;

l pēc iepirkuma procedūras 
rezultātu apkopošanas SIA 
“VNK serviss” speciālisti 
atkārtoti sasauks daudzdzīvokļu 
mājas iedzīvotāju kopsapulci, 
lai iepazīstinātu iedzīvotājus 
ar iepirkuma rezultātiem, 
balstoties uz ko mājas dzīvokļu 
īpašniekiem būs jāpieņem 
lēmums, vai darbu veikšanai 
piesaistīt aizdevumu;

l lēmuma gadījumā par labu 
finansējuma piesaistei SIA “VNK 
serviss” speciālisti sagatavos 
visus nepieciešamos projekta 
dokumentus un iesniegs tos 
izvērtēšanai gan komercbankās, 
gan finanšu institūcijā ALTUM, 
kā arī nodrošinās nepieciešamo 
saskaņojumu organizēšanu ar 
Ventspils novada pašvaldību, 
u.c.;

l pēc pozitīva lēmuma 
saņemšanas par finansējuma 
piešķiršanu no ALTUM tiek 
slēgts līgums par darbu izpildi ar 
izvēlēto piegādātāju un uzsākta 
projekta realizācijas fāze.

Jāuzsver, ka visi minētie soļi 
aizņem no sešiem līdz 12 mē-
nešiem un ALTUM programma 
“Daudzdzīvokļu māju remonta 
aizdevums” tiek slēgta 2023. gada 
beigās, tāpēc aicinām visus tos 
daudzdzīvokļu namus, kas ir ie-
interesēti veikt lielākus remonta 
darbus, bet kuriem uzkrājumā 
nav pietiekamu mājas naudas lī-
dzekļu, nekavēties un vērsties pie 
SIA “VNK serviss” apsaimnieko-
šanas speciālistiem, lai pārrunātu 
iespējas par projekta realizāciju.

Par projekta realizāciju Stiklu 
ciemā pārdomās dalās K.  Uļeva-
taja-Koščejeva: “Ņemot vērā, ka 
jebkura projekta ieviešana, arī 
jebkurš būvniecības darbs, aiz-
ņem laiku no idejas līdz praktiskai 
līguma slēgšanai un realizācijas 
uzsākšanai, īpaši – ja tiek piesais-
tīts papildu finansējums un valstī 
ir situācija, kad katru nedēļu bū-
tiski kāpj būvniecības izmaksas, 
šī projekta vadīšana ir bijis liels 
izaicinājums gan SIA “VNK ser-
viss” kā apsaimniekotājam, gan 
SIA “KORP” kā piegādātājam. To-
mēr šobrīd, atskatoties uz paveik-
to, ir patiess gandarījums redzēt, 
kā daudzdzīvokļu nama “Krasti” 
jumta renovācijas darbi tuvojas 
finiša taisnei!”

Diāna Skudra
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

 2022.gada 26.maijā
        Nr. 8  

 (protokols Nr.19, 2.§)
 (precizēti 30.06.2022., protokols Nr.21, 1.§)

PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM 
VENTSPILS NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās  palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru 
kabineta 2003.gada 25.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

Ventspils novada pašvaldības nodrošināto sociālo 
pakalpojumu (turpmāk arī – pakalpojumi(-s)) veidus, apjomu, 
piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu 
par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību. 

2.Ventspils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 
sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, 
ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma sniedzēja.

3.Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu 
pamata dzīvesvietu deklarējušas Ventspils novadā un faktiski 
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos aktos 
noteiktajām personām.

4.Pašvaldībā pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu veic 
Ventspils novada domes izveidota iestāde „Ventspils novada 
Sociālais dienests”  (turpmāk – Dienests).

5.Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma saņēmēja 
apgādniekam ir pienākums norēķināties par saņemto 
pakalpojumu, atbilstoši šajos noteikumos un citos 
normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai. 

II. Sociālo pakalpojumu veidi
6.Dienests sniedz vai organizē šādus sociālos 

pakalpojumus: 
6.1.aprūpe mājās;
6.2.drošības poga;
6.3.īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā pilngadīgām personām;
6.4.ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums pilngadīgām personām; 
6.5.īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā bērniem; 
6.6.atbalsta un pašpalīdzības grupas; 
6.7.dienas centra pakalpojums;
6.8.specializētās darbnīcas; 
6.9.ģimenes asistents;
6.10.asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar 

invaliditāti;
6.11.asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar 

invaliditāti;
6.12.mentora pakalpojums;
6.13.psihologa pakalpojumi Dienestā;
6.14.sociālās korekcijas programma bērniem ar uzvedības 

traucējumiem;
6.15.sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbīgas 

uzvedības mazināšanai;
6.16.grupu dzīvoklis;
6.17.higiēnas pakalpojums;
6.18.patversmes un naktspatversmes pakalpojums;
6.19.sociālais darbs Dienestā.

III. Sociālo pakalpojumu pieprasīšanas un 
piešķiršanas kārtība

7.Lai saņemtu pakalpojumus, persona (tās likumiskais 
pārstāvis, pilnvarotā persona, apgādnieks) ar iesniegumu 
vēršas Dienestā. Iesniegumā ir jānorāda problēmas apraksts, 
tās vēlamo risinājumu un sniedzamā pakalpojuma veidu. 

8.Dienests viena mēneša laikā pēc personas iesnieguma  
saņemšanas:

8.1.novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā 
pakalpojuma;

8.2.ja nepieciešams, izvērtē personas (ģimenes) 
ienākumus un materiālo stāvokli;

8.3.ja nepieciešams, veic sadzīves apstākļu apsekošanu 
pakalpojuma pieprasītāja dzīvesvietā;

8.4.pieprasa citus dokumentus, kuri papildus nepieciešami 
lēmuma pieņemšanai atbilstoši pieprasītā pakalpojuma 
veidam un informācija par tiem nav pieejama informācijas 
sistēmās;

8.5.pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, 

nosakot pakalpojumu veidu un apmaksas apmēru un 
kārtību, vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt 
pakalpojumu.

IV. Aprūpe mājās
9.Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums 

dzīvesvietā, nodrošinot personas pamatvajadzību 
apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību 
mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē, kura vecuma vai 
funkcionālo traucējumu dēļ nespēj to nodrošināt pati (turpmāk 
šajā nodaļā – Pakalpojums).

10.Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:
10.1.pilngadīgai personai, kura vecuma vai funkcionālu 

traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus vai 
nodrošināt savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo 
apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt 
personai nepieciešamo aprūpi;

10.2.pilngadīgai personai, kurai slimības laikā vai 
atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus 
un personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku 
vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai 
nepieciešamo aprūpi.

11.Pakalpojums piešķir nepieciešamajā aprūpes līmenī, 
izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus, 
nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar noteikto aprūpes 
līmeni atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem:

11.1.1.aprūpes līmenis – līdz 16 stundām mēnesī;
11.2.2.aprūpes līmenis – līdz 24 stundām mēnesī.
12.Pakalpojums, saskaņā ar Dienesta veiktu personas 

individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, var 
tikt nodrošināts ar Drošības pogas pakalpojumu (t.i., 
nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un 
palīdzību 24 stundas diennaktī).

13.Pakalpojuma pieprasīšanai papildus iesniegumam 
persona vai tās likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz:

13.1.iztikas līdzekļu deklarāciju;
13.2.ģimenes ārsta izziņu par personas veselības 

stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko 
kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas 
personas sociālajai aprūpei;

13.3.citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai.

14.Noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā noteiktajām 
personām var piešķirt pastāvīgu vai pagaidu aprūpi, 
pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas plānu un individuālo 
vajadzību izvērtēšanu.

15.Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem pilnībā apmaksā 
Pakalpojumu, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes 
locekļu ienākumi nepārsniedz trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu līmeni un nav noslēgts uztura līgums.

16.Lēmumu par Pakalpojuma pārtraukšanu no 
Pašvaldības budžeta līdzekļiem Dienests pieņem, ja persona 
atsakās no pakalpojuma saņemšanas, iesniedzot rakstiski par 
to iesniegumu.

V. Drošības poga
17.Drošības poga pakalpojums ir sociālais pakalpojums, 

kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu 
atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām 
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt 
bezpalīdzības stāvoklī.

18.Tiesības saņemt pakalpojumu “Drošības poga” ir:
18.1.atsevišķi dzīvojošai personai ar funkcionāliem 

traucējumiem vai ar invaliditāti, kurai nav likumīgo 
apgādnieku;

18.2.pakalpojuma „Aprūpe mājās” saņēmējam, kuram 
noteikts otrais vai trešais aprūpes līmenis, ja, izvērtējot 
personas funkcionalitāti, konstatē nepieciešamību pēc 
pakalpojuma. 

VI. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām

19.Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi pilngadīgai personai (turpmāk – Īslaicīgas 
aprūpes pakalpojums) ietver terminētu diennakts sociālo 
aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pagaidu dzīvesvietu attiecīgajā 
sociālajā institūcijā laika periodā līdz 3 mēnešiem:

19.1.personai, kuras ģimenes locekļi vai apgādnieki 
vecuma, veselības stāvokļa, dzīvesvietas attāluma vai 
nodarbinātības dēļ nespēj nodrošināt personas aprūpi;

19.2.personai atveseļošanās periodā;
19.3.personai krīzes situācijā;
19.4.personai, kura līdz Īslaicīgas aprūpes pakalpojuma 

saņemšanai ir atradusies ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā.

20.Īslaicīgas aprūpes pakalpojumu piešķir personām, 
kurām ir Dienesta sociālā darbinieka veikts personas vajadzību 
pēc pakalpojumiem novērtējums, atbilstoši piemērojamo 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu prasībām. 

21.Ja Īslaicīga aprūpes pakalpojuma izmaksas sedz no 

Pašvaldības budžeta līdzekļiem, minēto pakalpojumu personai 
nodrošina līdz 30 dienām kalendārā gadā.

VII.  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām

22.Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums pilngadīgām personām  ir pakalpojums, kas 
nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, 
kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt 
(turpmāk – Ilgstošas aprūpes pakalpojums).

23.Tiesības saņemt Ilgstošas aprūpes pakalpojumu ir 
personām: 

23.1.sasniegušām pensijas vecumu;
23.2.ar invaliditāti;
23.3.ar funkcionāliem traucējumiem, kurām nepieciešamā 

aprūpe pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.
24.Ilgstošas aprūpes pakalpojuma pieprasīšanai papildus 

iesniegumam persona vai tās likumiskais pārstāvis Dienestā 
iesniedz:

24.1.iztikas līdzekļu deklarāciju; 
24.2.ģimenes ārsta izziņu par personas veselības 

stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko 
kontrindikāciju neesamību; 

24.3.nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu 
par speciālo (psihiatrisko)  kontrindikācijas neesamību 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

24.4.citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai.

25.Dienests izvērtē personas iespējas samaksāt 
par aprūpes institūcijā sniedzamo Ilgstošas aprūpes 
pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, 
ievērojot nosacījumus, ka persona sedz izdevumus par 
aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā no pensijas vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem.

26.Ilgstošas aprūpes pakalpojumu apmaksā no 
Pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā, ja:

26.1.personas likumīgie apgādnieki normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem vai 
maznodrošinātiem;

26.2.pilngadīgo bērnu un viņu ģimenes locekļu ienākumi, 
kas pēc Ilgstošas aprūpes pakalpojuma samaksas paliek 
ģimenes rīcībā ir mazāki par normatīvajos aktos noteikto 
ienākumu līmeni. Šajā gadījumā pilngadīgie bērni tiek 
atbrīvoti no maksas par Ilgstošas aprūpes pakalpojumu uz 
laiku līdz vienam gadam;

26.3.personai nav likumīgu apgādnieku.
27.Ilgstošas aprūpes pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, ja 

persona ir noslēgusi uztura līgumu, kurā paredzēta nekustamā 
īpašuma nodošana uztura devējam un uztura līgumā noteiktās 
uztura devēja saistības paredz uztura nodrošināšanu personai 
Sociālā dienesta sniegtās palīdzības apjomā.

VIII. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem

28.Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir 
pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo 
rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā 
ir bērna attīstībai, audzināšanai un aprūpei nelabvēlīgi apstākļi.

29.Pakalpojums  nodrošina bērnu izmitināšanu institūcijā 
24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un 
psiholoģisko palīdzību.

IX. Atbalsta un pašpalīdzības grupas 
30.Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespē-

ju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot 
izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, 
lai uzlabotu savu sociālo funkcionēšanu un dzīves kvalitāti. 

31.Tiesības saņemt atbalsta un pašpalīdzības grupas 
pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi 
vēlēšanos tajā darboties, un Dienests ir veicis personas 
individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu.

X. Dienas centra pakalpojums
32.Dienas aprūpes centra pakalpojums ir sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas dienas laikā 
nodrošina personai sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā ar personas un 
viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

33.Tiesības saņemt pakalpojumu „Dienas aprūpes centrs” 
ir:

33.1.bērniem ar funkcionāliem traucējumiem līdz 18 
gadu vecumam un šo bērnu vecākiem vai bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem;

33.2.pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

34.Lai saņemtu pakalpojumu „Dienas aprūpes centrs”, 
personai vai tās likumiskam pārstāvim Dienestā jāiesniedz 
iesniegums, ģimenes ārsta izziņa par nepieciešamo 
pakalpojumu.                                                                >> 11.lpp.
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XI. Specializētās darbnīcas
35.Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar 

speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu 
atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecumā, lai 
attīstītu pakalpojuma saņēmēja sociālās un funkcionālās 
prasmes. 

36.Tiesības saņemt pakalpojumu „Specializētās 
darbnīcas” ir personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
funkcionāliem traucējumiem.

XII. Ģimenes asistents
37.Ģimenes asistenta pakalpojumu (turpmāk šajā nodaļā 

– Pakalpojums) nodrošina, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta 
riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai gadījumos, 
kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības un 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

38.Pakalpojums ietver ģimenes asistenta pakalpojumu 
līdz 40 stundām mēnesī. 

39.Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.
40.Pakalpojumu par Pašvaldības līdzekļiem piešķir: 
40.1.ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna 

audzināšanai; 
40.2.ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem;
40.3.ģimenēm, kurām sociālais darbinieks konstatējis 

krīzes situāciju;
40.4.personām ar garīga rakstura traucējumiem  un 

nepietiekamām sociālām prasmēm. 
41.Pakalpojumu, pamatojoties uz sociālā darbinieka 

atzinumu, var piešķirt atkārtoti.

XIII. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar 
invaliditāti

42.Asistenta pakalpojumu pilngadīgām personām 
ar invaliditāti (turpmāk – Asistenta pakalpojums) sniedz 
pilngadīgām personām, kurām ar Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) 
lēmumu ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte un, veicot 
asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta 
intensitātes novērtējumu, Dienests ir pieņēmis lēmumu 
par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, lai nodrošinātu 
socializāciju ārpus mājas.

43.Asistenta pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas 
kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

XIV. Asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar 
invaliditāti

44.Asistenta pakalpojumu (turpmāk – Asistenta 
pakalpojums bērniem) sniedz bērniem no 5 līdz 18 gadu 
vecumam, kuriem ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte 
un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, lai 
nodrošinātu socializāciju ārpus mājas. 

45.Pavadoņa pakalpojumu (turpmāk – Pavadoņa 
pakalpojums bērniem) sniedz bērniem no 5 līdz 18 gadu 
vecumam, kuriem ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte 
un izsniegts atzinums par pavadoņa nepieciešamību, lai 
nodrošinātu socializāciju ārpus mājas. 

46.Asistenta pakalpojuma bērniem un Pavadoņa 
pakalpojuma bērniem pieprasīšanai papildus iesniegumam 
persona vai tās likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz 
normatīvajos aktos norādītos dokumentus.

47.Noteikumu 44. un 45.punktā minēto pakalpojumu 
piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 
noteikumi.

XV. Mentora pakalpojums
48.Mentora pakalpojums sniedz, lai nodrošinātu atbalstu 

personai, kura sava dzīvesveida, nepietiekamu sociālo prasmju 
vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj nodrošināt sociālo 
funkcionēšanu sabiedrībā.

49.Pakalpojums ietver mentora pakalpojumus līdz 24 
stundām mēnesī.

50.Mentora pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.
51.Mentora pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā 

darbinieka veiktu personas vajadzību un resursu izvērtējumu 
un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 
mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un īstenojamo pasākumu 
sagaidāmo rezultātu.

XVI. Psihologa pakalpojums
52.Psihologa pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz 

Dienesta sociālā darbinieka nosūtījumu. 
53.Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir:
53.1.ģimenēm un personām krīzes situācijā;
53.2.ģimenēm, kurās bērniem izstrādāta uzvedības 

sociālās korekcijas programma;
53.3.ģimenēm, kurās ir bērni ar uzvedības grūtībām;
53.4.ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem;

53.5.ģimenēm, kurām iekārtota sociālā darba lieta;
53.6.pieaugušām personām, kurām noteiktas multiplas 

problēmas. 
54.Dienests bez maksas nodrošina 10 konsultācijas, 

vienas konsultācijas ilgums – 45 minūtes.

XVII. Sociālās korekcijas programma bērniem ar 
uzvedības traucējumiem

55.Sociālās korekcijas programma bērniem ar uzvedības 
traucējumiem pakalpojums (turpmāk – Sociālās korekcijas 
pakalpojums) ir ilgstošā laika posmā veicams mērķtiecīgs 
pasākumu kopums, kuru mērķis ir mazināt vai novērst 
nepilngadīgo likumpārkāpēju antisociālu uzvedību, stiprināt 
likumisko pārstāvju spēju labot pieļautās kļūdas un novirzes 
individuāli un grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu 
profilakses darbu.

56.Sociālās korekcijas pakalpojumu nodrošina personām 
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

XVIII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
vardarbīgas uzvedības mazināšanai

57.Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbīgas 
uzvedības mazināšanai (turpmāk – Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums) sniedz, lai novērstu vai mazinātu turpmākas 
vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu 
atbalstu vardarbību veikušai personai.

58.Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ietver individuālās 
psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības.

59.Sociālās rehabilitācijas pakalpojums piešķir pilngadīgai 
personai, kura izturējusies vai baidās izturēties vardarbīgi, ir 
izteikusi draudus pielietot vardarbību vai pienākumu saņemt 
šo pakalpojumu ir uzlikusi tiesa vai tiesnesis.

60.Noteikumu 57.punktā minēto pakalpojuma piešķir 
regulējošo Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos 
paredzētajā kārtībā.

XIX. Grupu dzīvoklis
61.Grupu dzīvoklis ir pakalpojums, lai nodrošinātu mājokli 

un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju 
un iemaņu attīstīšanā, un persona varētu uzsākt patstāvīgu 
dzīvi vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu 
dzīvoklī.

62.Tiesības saņemt pakalpojumu  „Grupu dzīvoklis” ir:
62.1.personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru 

vajadzībām atbilstošākais ir grupu dzīvokļa pakalpojums, pēc 
pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma saņemšanas;

62.2.citām pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar 
garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi 
un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai 
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi 
un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

XX. Higiēnas pakalpojums
63.Higiēnas pakalpojums sniedz trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām un personām ar 
invaliditāti Dienesta telpās un attālinātajās pieņemšanas vietās 
Ventspils novadā esošo pagastu administratīvajā teritorijā. 

64.Lai saņemtu higiēnas pakalpojumu, jāuzrāda izziņu 
par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
(mājsaimniecības) statusam vai invalīda apliecību, ja šī 
informācija nav Dienesta darbinieka rīcībā.

XXI. Patversmes un naktspatversmes pakalpojums
65.Patversmes un naktspatversmes pakalpojumu sniedz, 

lai nodrošinātu īslaicīgu izmitināšanu pilngadīgai personai 
bez pastāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai 
personai.

66.Patversmes un nakts patversmes pakalpojums ietver 
personas pamatvajadzību nodrošināšanu, personiskās 
higiēnas iespēju nodrošināšanu un gadījuma risināšanu.

67.Noteikumu šajā nodaļā noteikto pakalpojumu 
piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu un sniegto 
paskaidrojumu par tā nepieciešamību, sociālā darbinieka 
veiktu personas individuālo vajadzību, resursu un ienākumu 
izvērtējumu saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu, kas 
izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un 
īstenojamo pasākumu sagaidāmo rezultātu.

XXII. Sociālais darbs Dienestā
68.Sociālais darbs Dienestā pakalpojums nodrošina 

palīdzību personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai 
kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, 
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt 
sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot 
personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

69.Pakalpojums „Sociālais darbs Dienestā” ietver:
69.1.ģimenes (personas) risku izvērtēšanu;
69.2.ģimenes (personas) vajadzību un resursu izvērtēšanu;
69.3.ģimenes (personas) sociālo problēmu noteikšanu;

69.4.ģimenes (personas) sociālā gadījuma vadīšanas 
plāna izstrādi un/vai individuālo sociālās rehabilitācijas plānu 
izstrādi;

69.5.sociālā darbinieka individuālās konsultācijas ģimenei 
(personai);

69.6.psihosociālo konsultēšanu;
69.7.pašpalīdzību, atbalsta, izglītojošo u.c. grupu 

organizēšanu;
69.8.sociālā darbinieka darba ar personām ar atkarības 

problēmām konsultācijas;
69.9.psihologa, narkologa u.c. speciālistu konsultācijas 

sociālā gadījuma vadīšanas plāna/ individuālā sociālā 
rehabilitācijas plāna ietvaros;

69.10.darbu ar nepilngadīgajiem, kuriem iekārtota 
profilakses lieta, un viņu vecākiem;

69.11.darbu ar ģimenēm ar bērniem un jauniešiem;
69.12.darbu ar kopienu – sociālo problēmu risināšanu 

attiecīgā administratīvajā teritorijā;
69.13.personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšanu 

un personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketas 
aizpildīšanu.

70.Pakalpojuma „Sociālais darbs Dienestā” pieprasīšanas 
un nodrošināšanas kārtība:

70.1.sociālo darbu nodrošina, pamatojoties uz personas, 
bāriņtiesas, policijas, izglītības iestādes u.c. juridisko un fizisko 
personu iesniegumu par iespējamajām ģimenes (personas) 
sociālajām problēmām;

70.2.sociālo darbu nodrošina visām Ventspils novadā 
dzīvojošām personām arī tad, ja ģimene (persona) nav 
dzīvesvietu deklarējusi Ventspils novada teritorijā;

70.3.sociālais darbinieks pārbauda informāciju un uzsāk 
sociālo darbu ar ģimeni (personu);

70.4.ģimenes (personas) individuālajā sociālās 
rehabilitācijas plānā nosaka sociālās rehabilitācijas mērķi un 
sociālā darbinieka un ģimenes (personas) uzdevumus sociālās 
problēmas risināšanai, un slēgto vienošanās ar ģimeni 
(personu) par šo uzdevumu izpildi; 

70.5.sociālais darbinieks izvērtē ģimenes (personas) 
vajadzību pēc sociālās palīdzības un pakalpojumiem un 
pieņem lēmumu par nepieciešamās sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu nodrošināšanu;

70.6.sociālo darbu ar ģimeni (personu) veic Dienesta 
sociālais darbinieks visu sociālā darba nodrošināšanas laiku; 

70.7.ģimene (persona) ir tiesīga atteikties no sociālā 
darbinieka un lūgt cita sociālā darbinieka norīkošanu sociālā 
darba veikšanai, rakstiski pamatojot sava atteikuma iemeslu.

71.Pirms lēmuma par pakalpojuma „Sociālais darbs 
Dienestā” piešķiršanu, Dienesta pienākums ir apsekot dzīves 
vietā personas, kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī, 
ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanai 
norīkojusi institūcija vai cita persona, kas pārstāv bērna, 
personas vai ģimenes intereses.

72.Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to 
nebrīdinot klientu. 

XXIII. Sociālo pakalpojumu finansēšana un samaksas 
kārtība 

73.No Pašvaldības budžeta līdzekļiem Ventspils 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem pilnā apmērā finansē 
Noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.12., 
6.13., 6.14., 6.16., 6.17., 6.18. un 6.19.apakšpunktā noteiktos 
pakalpojumus. 

74.No valsts budžeta līdzekļiem finansē Noteikumu 6.10., 
6.11. un 6.15.apakšpunktā noteiktos pakalpojumus.

75.Par Noteikumu 22.punktā minēto pakalpojumu maksā 
persona, kurai tas piešķirts, vai tās likumiskais apgādnieks. 
Personai ir tiesības saņemt pilnībā vai daļēji Pašvaldības 
finansētu šo pakalpojumu, ja:

75.1.tai nav likumisko apgādnieku vai apgādnieks ir 
persona ar invaliditāti, vai kura sasniegusi vecuma pensijas 
piešķiršanai noteikto vecumu, ir trūcīga vai maznodrošināta 
persona;

75.2.pati vai likumiskie apgādnieki, pamatojoties uz 
sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt 
samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas 
pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšanu;

75.3.tā nav noslēgusi uztura līgumu;
75.4.to paredz attiecināmie Ministra kabineta noteikumi. 

XXIV. Dienesta lēmuma apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana 

76.Dienesta lēmumu adresāts un trešās personas var 
apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu 
strīdu izskatīšanas komisijā (turpmāk – Komisija), iesniedzot 
iesniegumu Pašvaldībā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

77.Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot 
pieteikumu Administratīvā rajona tiesā.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
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TĀRGALE

Jau vairāk nekā gadu desmitu Ugāles bijušajā 
slimnīcā, kuru Ventspils novada pašvaldība nodevusi 
apsaimniekošanā biedrībai “Ugāles attīstība”, ir iemitinājies 
“Klavieru pansionāts”. Te nonāk instrumenti, kurus to 
saimnieki dažādu iemeslu dēļ vairs nevar uzturēt, remontēt. 

Citiem zudusi nepieciešamība pēc klavierēm, bet viņu sirdsapziņa 
neļauj vienkārši izmest mūzikas instrumentu ārā un ar lielu prieku viņi 
izmanto iespēju novietot dažkārt no ģimenes nākušu relikviju Ugāles 
krātuvē ar cerību, ka kādreiz instruments atkal atdzims un skanēs zem 
pirkstu pieskārieniem. Tas arī tā notiek – ik gadu daži instrumenti atrod 
sev jaunas mājvietas pēc rūpīgas restaurācijas. 

Lielākā daļa no instrumentiem ir pārdzīvojuši abus pasaules ka-
rus, bet dažkārt te nonāk pavisam svaigi, vēl tīri lietojami instrumen-
ti, kuriem nav vajadzīgi lieli ieguldījumi remontos. Tādiem cenšos pēc 
iespējas ātrāk atrast jaunu mājvietu. Tādā kārtā vairāki mūzikas skolu 
audzēkņi ieguvuši mācību instrumentus. 

Nupat iepriekšējie saimnieki atdeva divus tikko 50 gadus vecus, ļoti 
labi uzturētus flīģeļus. 50 gadi – tas klavierēm tik tāds pusmūžs vien ir! 
Tādēļ ar lielu prieku nodevu abus flīģeļus Piltenes Mūzikas skolai. Tie 
jau ir savās “darba vietās” Tārgales filiālē. Tas nozīmē, ka ar jauno mā-
cību gadu Piltenes Mūzikas skolas Klavieru nodaļas materiālā bāze būs 
līdzvērtīga lielo pilsētu mūzikas skolām un bērniem jau no mazotnes 
būs iespēja apgūt klavierspēli uz profesionāliem instrumentiem. 

Jānis Kalniņš

Ventspils novadā
2022.gada 30.jūnijā                                             

Nr.11
 (protokols Nr.21, 2.§)

PAR VENTSPILS 
NOVADA SOCIĀLĀ 
DIENESTA MAKSAS 
PAKALPOJUMIEM

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām”

43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
– noteikumi) nosaka Ventspils novada 
domes izveidotās  
iestādes “Ventspils novada Sociālais 
dienests” (turpmāk – Dienests) 
sniegtos maksas pakalpojumus un to 
cenrādi (pielikumā), kā arī maksas par 
pakalpojumiem maksāšanas kārtību 
un  
atvieglojumus.  

2. Samaksu par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem Dienests 
saņem skaidras naudas norēķinu 
veidā vai bezskaidras naudas 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

 VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM NR.11 
”PAR VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA MAKSAS PAKALPOJUMIEM” 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ventspils novada pašvaldība, pildot likuma “Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 7. punktā noteikto autonomo funkciju par sociālās 
palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, organizē pasākumus un brīvprātīgo 
iniciatīvu īstenošanu sociālās palīdzības jomā, kas vērsti uz personu 
pamatvajadzību apmierināšanu. No attiecīgā valsts pārvaldes uzdevuma 
izrietošo pienākumu izpilde ietilpst Ventspils novada domes izveidotās 
iestādes “Ventspils novada Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais 
dienests) kompetencē. Saistošie noteikumi izdoti, lai Sociālais dienests 
varētu nodrošināt iedzīvotājiem atsevišķus sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, sociālā darba ietvaros paredzēto atbalsta pasākumu 
un higiēnas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novadā to pilnā apjomā, 
izlietojot maksājumu par šiem pakalpojumiem rezultātā  iegūtos līdzekļus 
nepieciešamo izdevumu par to faktisko uzturēšanu segšanai. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu 
veidus, cenu, samaksas kārtību un līdzekļu izlietojuma mērķus, kā arī 
personas, kuras ir atbrīvojamas no to samaksas. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 76. panta 4. punkta nosacījumiem 
pašvaldību ekonomiskais pamats ir manta un finanšu resursi, t.sk., kas 
veidojas no vietējām nodevām un citiem maksājumiem pašvaldības 
budžetā. Maksas sociālo pakalpojumu cena noteikta atbilstoši ekonomiskā 
pamatojuma principiem, vienotai metodikai un kārtībai, kādā aprēķināma 
maksa par Ventspils novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Cenrādī norādītās maksas apmērs ir 
aprēķinātais sociālā pakalpojuma saņēmēja līdzmaksājums pašvaldības 
budžetā saimnieciskā gada paredzētajiem izdevumiem, kas nepieciešami 
attiecīgo sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem 
Ventspils novadā.

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

Nav attiecināms

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PIELIKUMS
Ventspils novada domes

2022. gada 30. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.11    

VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (eiro)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un sociālā darba ietvaros sniegtie atbalsta pasākumi

1. Sociālā darba ietvaros sniegtie atbalsta pasākumi:

1.1. Sociālā darbinieka konsultācija 45 min. 22,50

1.2. Atbalsta grupas un grupu nodarbības 1 nodarbība 29,33

2. Grupu dzīvokļa pakalpojums:

2.1. Grupu dzīvoklis personai ar pašaprūpes prasmēm 1 diennakts 14,66

3. Specializētās darbnīcas:

3.1. Sociālā rehabilitācija specializētajās darbnīcās 1 dienā 18,47

4. Sociālā rehabilitācija:

4.1. Psihologa konsultācija 45 min. 37,29

Maksa par pakalpojumiem Ventspils novada Sociālā dienesta higiēnas centros

5. Higiēnas pakalpojumi:

5.1. Veļas mazgāšana personai 1 cikls 2,00

5.2. Duša personai 30 min. 2,00

norēķinu veidā ar kredītiestāžu 
starpniecību. 

3. Iegūtos līdzekļus par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
Dienests var izmantot atbilstoši 
Dienesta apstiprinātajām budžeta 
tāmēm, ar to saistīto nodokļu un 
izdevumu samaksai, kā arī citu ar 
Dienesta saimnieciskās darbības 
nodrošināšanu saistītu izdevumu 
samaksai.

4. No maksas par sociālā 
darba ietvaros sniegtiem atbalsta 
pasākumiem atbrīvoti klienti, 
kuriem izdots sociālā darbinieka 
nosūtījums.

5. Klients ir atbrīvots no 

līdzmaksājuma par “Grupu 
dzīvokļa” pakalpojumiem, ja 
pieņemts lēmums par pakalpojuma 
saņemšanu deinstitucionalizācijas 
procesa ietvaros un kuram 
ir piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības 
statuss. 

6 Klients ir atbrīvots no 
līdzmaksājuma par specializētām 
darbnīcām, ja pieņemts lēmums 
par pakalpojuma saņemšanu 
deinstitucionalizācijas procesa 
ietvaros un kuriem ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss.

7. Klients ir atbrīvots no 

līdzmaksājuma par sociālo 
rehabilitāciju, ja pieņemts lēmums 
par pakalpojuma saņemšanu 
deinstitucionalizācijas procesa 
ietvaros vai Dienesta lēmums par 
pakalpojuma piešķiršanu.

8. No samaksas par dušu 
un veļas mazgāšanu atbrīvotas 
personas, kurām ir noteikts 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss.

9. Noteikumu izpildi un 
ievērošanu nodrošina Dienests 
atbilstoši savai kompetencei.

Domes priekšsēdētājs  
A. Mucenieks

Mūzikas skolas Mūzikas skolas 
audzēkņi audzēkņi 
varēs spēlētvarēs spēlēt
flīģeļusflīģeļus

“50 gadi – tas klavierēm tik tāds pusmūžs vien ir!” saka 
ērģeļbūvētājs un restaurators Jānis Kalniņš. 

MĀRČA LAKSBERGA FOTO
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Par tradīciju jau kļuvuši 
novada bibliotekāru 
vasaras pieredzes braucieni 
uz tuvākām un tālākām 
bibliotēkām. Pateicoties 
Ventspils novada pašvaldības 
atbalstam un Usmas 
pagastam, kas nodrošināja 
transportu, šovasar jūlija 
beigās jaunas idejas darbam 
braucām smelties pie kolēģiem 
Dienvidkurzemē un Lietuvā. 

Pirmais mūsu apmeklējuma 
mērķis bija Dienvidkurzemes nova-
da Priekules pilsētas bibliotēka, kurā 
mūs sagaidīja laipnās bibliotēkas dar-
binieces Zenta Svara un Maija Gran-
tiņa. Bibliotēkas krājumā ir 9999 
grāmatas, no tām 1983 bērnu un 
jauniešu grāmatas. Ir pieejams plašs 
žurnālu klāsts. Bibliotēka nodrošina 
lietotājiem informācijas pakalpoju-
mus gan tradicionālā veidā, gan iz-
mantojot informācijas tehnoloģijas, 
iesaistās pilsētas sabiedriskajā dzīvē 
un kultūras norisēs, sadarbojas ar 
citām institūcijām un bibliotēkām. 
Bibliotēkas telpās bija skatāma Ārijas 
Zommeres gleznu izstāde, un bērnu 
nodaļā bija izvietotas galda spēles. 
Savstarpējās sarunās uzzinājām par 
bibliotēkas sadarbību ar Lietuvas 
bibliotēkām, kas bija mūsu brauciena 
tālākais mērķis. 

Ar uzdevumu nodot sveicienus 
no Priekules kolēģiem devāmies uz 
kaimiņzemi. Pirmā bibliotēka, kuru 
mēs apmeklējām Lietuvā, ir Skodas 
rajona pašvaldības R.  Granauska 
vārdā nosauktā publiskā bibliotēka. 
Tā ir galvenā bibliotēka ar 12 filiālēm 
un pieciem grāmatu izsniegšanas 
punktiem. Rajonā 16  959 iedzīvo-
tāji. Lietuvā gandrīz katra bibliotē-
ka nosaukta kāda rakstnieka vārdā. 
R. Granauskis – progresīvs lietuviešu 
rakstnieks, kura dzimtā puse ir Sko-
das rajons. Bibliotēkā mūs sagaida la-
sītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 
Birute Srogiene ar kolēģēm, izvadājot 
pa bibliotēkas šaurajām telpām. La-
sītavā pie kafijas tases Birute mums 
sagatavojusi prezentāciju par biblio-
tēku. Komplektēšanas nodaļa centra-
lizēta, katra filiāle pasūta grāmatas, 
bet tās iepērk un apstrādā centrali-
zēti. Tāda kārtība bija arī pie mums 
laikā, kad Ugālē bija rajona galvenā 
bibliotēka. Gan galvenā bibliotēka, 
gan filiāles laukos domā, kā piesaistīt 
jaunus lasītājus, – tiek rīkoti pasāku-
mi, rakstīti projekti, dibināti lasītāju 
klubi, strādāts ar bērnu auditoriju. 
Izstādes, tikšanās ar rakstniekiem, 
radošās darbnīcas notiek gan biblio-
tēkās, gan ārpus tām. 2019. gadā Lie-
tuvā veikts grandiozs valsts projekts 
– apgādāt bibliotēkas ar dažādām IT 
un robotikas iekārtām. Par projekta 
līdzekļiem iegādāti 3D printeri, inter-
aktīvās spēles. Jaunākais ieguvums 
no projekta ir virtuālās brilles. Inte-
resanta nianse bibliotēkā – lasītāji 
iesaka citiem lasītājiem interesantas 
grāmatas, uzrakstot to nosaukumus 
uz lapiņas un piespraužot pie īpašas 

Tepat, Leišmalītē, un mazliet tālāk

planšetes. Bibliotēka pašlaik ir ceļā 
no šaurām, neatbilstošām telpām uz 
jaunu, tikko uzceltu, mūsdienu prasī-
bām atbilstošu  bibliotēkas ēku, kuru 
varējām aplūkot arī mēs. Izstaigājām 
jaunās ēkas gaišos, stiklotos stāvus, 
kuri vēl gaida mēbeles un aprīkoju-
mus, lai decembrī vērtu durvis ap-
meklētājiem.

Pēc Skodas devāmies apmeklēt 
Pluņģes pašvaldības Šateiku ciema 
bibliotēku. Nedaudz nomaldoties, 
kas šajā braucienā, meklējot biblio-
tēku atrašanās vietas, bija raksturīgi, 
pie bibliotēkas piebraucām no citas 
puses, izbraucot cauri ciema skais-
tajam vēsturiskajam centram. Mēs 
redzējām ļoti iespaidīgu koka ēku 
un varenu baznīcu. Kā vēlāk mums 
pastāstīja atraktīvā bibliotēkas va-
dītāja Margarita Gedviliene, ciemu 
ir attīstījis grāfs Broel-Platers, un 
koka ēka, kuru redzējām, bijusi viņa 
vasaras rezidence. Šai vietā viņš at-
tīstījis varenu saimniecisko darbību 
un kultūras dzīvi, rīkojis mūzikas 
vakarus un mākslas izstādes. Šatei-
ku ciema bibliotekārie pirmsākumi 
meklējami 18. gadsimtā, kad grāfs 
savā vasaras rezidencē iekārtoja bib-
liotēku. Viņa valdīšanas laikā arī celta 
mūra baznīca. No tās torņa skaidrā 
laikā var redzēt kilometriem tālāko 
dievnamu torņus. Vēl ciems lepojas 
ar to, ka baznīcā 1909.  gadā laulā-
jies Mikalojs Konstantīns Čurļonis 
ar mākslas kritiķi Sofiju Kīmantaiti. 
Grāfam Plāteram šeit bijušas dzirna-
vas un alus darītava. Alus bijis atzīts 
un populārs vairākus gadsimtus un 
ticis darīts līdz pat 20. gadsimta 90. 
gadiem, kad ražotni  pārpērk un lik-
vidē Možaiķu alus. Lai arī ciemats ir 
mazs, tikai 500 iedzīvotāju, tas turpi-
na attīstīties. Šeit ir pašvaldība, skola, 
bērnudārzs, medpunkts. Arvien vai-
rāk uz dzīvi Šateikos apmetas jaunās 
ģimenes, jo nokļūšana uz darbu bla-
kus pilsētās ir ērta. Šateiku ir astoņi 
pašdarbības pulciņi, un dramatisko 
kolektīvu vada bibliotēkas vadītāja 
Margarita. Bibliotēkā reģistrēts 200 
lasītāju. Iepriekšējā gadā bibliotēka 
savu krājumu ir papildinājusi par 500 
grāmatām, tām tērējot 3090 eiro. Ša-
teikos tikām sagaidīti un pavadīti ar 
dziesmām un rotaļām – tās nu varē-
sim mācīt arī saviem lasītājiem.

Arī Pluņģes rajona pašvaldības 
galveno bibliotēku meklējām un 
beidzot atradām skaistā, vecā par-
kā. Pati ēka – tāda maza muižiņa ar 
pulksteņa torni. Pulkstenis ar enku-
ra mehānismu, kuru uzvelk divreiz 
nedēļā. Ar transportu klāt netikām 
– parks ar vēstures smaržu, arī mui-
žai vēstures vērtība. Tajā  2012. gadā 
pēc renovācijas atklāta Pluņģes rajo-
na pašvaldības publiskā bibliotēka. 
Ēkai atjaunota piebūve, kurā agrāk 
bijusi muižas vasaras oranžērija, 
kur audzēti stādi un augi muižas un 
parka vajadzībām, bet tagad atrodas 
bibliotēkas pasākumu zāle, kur or-
ganizē dažādas tikšanās ar literātiem 
un kritiķiem. Notiek vienas grāmatas 
tirgus, kurā piedalās interesenti no 
apkārtnes, jo cilvēkus tas interesē. 
Lasītājus saista arī tikšanās ar rakst-
niekiem no Latvijas. Bibliotēkā pēc 
remonta ir apskatāms stūrītis pēc 
arheoloģiskajiem izrakumiem – 
fragments no vecās pils oranžērijas. 
Izmantojot piesaistītos projektu lī-
dzekļus, rasta iespēja ar virtuālajām 
brillēm  ieraudzīt, kā izskatījās oran-
žērija muižas laikā. Grāmatas gan sa-
spiestas plauktos, bet tiek izmantota 
zaļā lasītava muižas pagalmā. 

Pēc vēsturiskās ēkas apskates 
ar bibliotēkas gidi Virgu devāmies 
pastaigā pa parku. No 1873. gada 
muižas īpašnieks ir Mikols Ogins-
kis, kurš izveidoja 58 ha lielu parku. 
Parks atrodas Babrunkas upes kras-
tos, un pēc Mikola Oginska pavēles 
parkā tika izrakti septiņi dīķi ar kas-
kādēm, kurus savieno akmens tiltu 
slūžas. Parka lepnums ir vieni no 
lielākajiem, vecākajiem kokiem Lie-
tuvā: Pērkona ozols, Raudošā liepa 
un Piecstumbru osis, kurš sasniedzis 
600 gadu vecumu. Babrunkas upes 
krastā par godu lietuviešu  gleznotā-
jam un komponistam M. K. Čurļo-
nim uzsliets marmora piemineklis, 
kura svars ir aptuveni 12 tonnas. 
Piemineklis radīts pēc M. K. Čurļoņa 
gleznas “Karaļu pasaka”. Parks ir ļoti 
sakopts un ainaviski skaists. Pastaiga 
pa parku beidzas pie pilsētas bērnu 
bibliotēkas, kurai blakus augošajos 
kokos izvietoti interesanti veidoti 
būri, kas atgādina pastkastītes. Tādi 
būri esot bijuši 50. Uz jautājumu, 
kam šīs kastes domātas, mūsu at-

bildes izskanēja visdažādākās, bet 
pareizi atminēt neizdevās nevienai 
no mums. Izrādās, tās domātas sik-
spārņiem, jo, restaurējot ēkas, tika iz-
jauktas sikspārņu apmešanās vietas. 
Lai saglabātu tos parkā, tika veidoti 
mākslīgi būri, taču darbs bijis veltīgs, 
jo nevienā būrī sikspārņu apmešanās 
netika novērota. 

Pēc parka pastaigas un neliela 
brauciena pa Pluņģes pilsētu doda-
mies uz naktsmītnēm viesu namā 
“Babilobas”, kas atrodas jau pilsētas 
malā, tā saucamajā guļamrajonā.

Otrā rītā turpinām iepazīt Lie-
tuvas mazās ciema bibliotēkas. Ar 
autobusu iebraucot Varkaļu ciemā, 
mūs priecē pļava ar visas tuvākās ap-
kārtnes stārķiem. Arī pie bibliotēkas 
ēkas goda sardzē stāv stārķu pāris. 
Bibliotēkas vadītāja Līna Macijaus-
kiene mūs sagaida ar pašas filmēto 
apkārtnes skaistāko vietu attēlu slaid-
rādi uz liela videoekrāna. Te jāpie-
bilst, ka šādi ekrāni bija visās mūsu 
apmeklētajās Lietuvas bibliotēkās. 
Varkaļu ciema nosaukums esot cēlies 
no vārdiem “vara kalēji”. Bibliotēka 
uz jaunajām un plašajām telpām ir 
pārcēlusies pirms gada. Vienā zālē ir 
bibliotēkas krājums pieaugušajiem 
lasītājiem un datori, otrā telpā ir ļoti 
skaisti iekārtota telpa jaunākajiem la-
sītājiem. Mazajiem lasītājiem plauktu 
galā greznojas no koka izgriezts ezītis 
ar ābolu uz muguras. Bērnu telpā ir 
divi zemi, apaļi galdi ar koši oranžiem 
krēsliem, vairākas kastes ar spēlēm, 
krāsām, otām, lai bērni pēc stundām 
var radoši darboties. Interesants bija 
koka mājiņas veidā ar lodziņiem no-
formēts stends “Bibliotēkas draugi”, 
kura lodziņos ievietotas fotogrāfijas 
no pasākumiem ar viesiem, kuri cie-
mojušies Varkaļu bibliotēkā. Šovasar 
bibliotēkā ir apskatāma gleznu izstā-
de, kuras darbu autori ir māksliniece 
Zita Doveikiene ar mazdēliņu, kuri 
bieži apmeklē Varkaļu bibliotēku. 
Bibliotēkas vadītāja no vecākajiem 
apkārtnes iedzīvotājiem ir savākusi 
daudz teiku, leģendu un nostāstu, kā 
arī dažādus  novadpētniecības ma-
teriālus par netālu esošo Gandingas 
pilskalnu. Senatnē balti tur esot ku-
rinājuši svēto uguni. Vairākas teikas 
un leģendas ir ievietotas nesen iznā-
kušajā lietuviešu teiku grāmatā. Bib-

liotēkas vadītāja darbojas arī Pluņģes 
literātu pulciņā. Drīz tiks izdota arī 
Līnas Macijauskienes pirmā dzejoļu 
grāmata. Nesen bibliotēkā ir vie-
sojušās bērnu rakstnieces ar skaisti 
ilustrētām bērnu grāmatām, kurās ir 
vārdi gan lietuviešu literārajā valodā, 
gan žemaišu izloksnē. Daudzi vārdi 
ir līdzīgi latviešu valodai. Arī mums, 
bibliotekāriem, tika uzdāvinātas di-
vas bērnu grāmatas. 

Lietuvas mazo ciemu bibliotēku 
apskati noslēdzām ar, iespējams, vie-
nu no mazākajiem Pluņģes pašvaldī-
bas ciemiem Aleksandravu. Tajā ir 
nedaudz mazāk par 400 iedzīvotā-
jiem, no kuriem 170 ir bibliotēkas la-
sītāji, skolas vairs nav, un pašā centrā 
ciema dzīvi draudzīgā tandēmā vada 
pagasta pārvaldes, bibliotēkas un 
kultūras darbinieces. Viņas visas trīs 
arī mūs kopā sagaidīja un, viena otrai 
izpalīdzot ar lietuviešu valodas vārdu 
pārtulkošanu krievu valodā, kas bija 
galvenā mūsu saziņas valoda, pastās-
tīja par mazā ciema dzīvi. Bibliotē-
kas viena istaba atrodas otrajā stāvā, 
un, neskatoties uz vasaras vidu, pie 
datoriem strādāja divi pusaudži. To-
mēr bibliotēkas vadītājai Virginijai 
Pokietienei jautājums par bērniem 
kā lasītājiem bija sāpīgs jautājums, 
uz kuru viņa teica, ka atbildi nedo-
šot. Atsevišķā telpā iekārtots novad-
pētniecības stūrītis, kurā satiekas 
arī pagasta dāmu klubiņš. Šajā telpā 
bibliotēkas vadītāja Virginija mums 
nodeva vietējās dzejnieces sveicienu, 
uzdāvinot viņas grāmatu ar ierak-
stu tieši mums. Nogaršojot pašas 
pagasta pārvaldnieces cepto maizi, 
darināto sieru un svaigi tecinātu 
medu, savstarpējās sarunās pat īsti 
nemanījām, kā aiz bibliotēkas logiem 
nogāza pamatīgs pērkona lietus. Pēc 
negaisa, nu jau saules lutinātas, devā-
mies uz Palangu, kur apskatījām un 
izstaigājām Dzintara muzeju, parku 
un botānisko dārzu, J. Basanaviča 
gatvi, promenādes tiltu un pludma-
li. Iespaidiem bagātas, priecīgas par 
kopā pavadīto laiku, gar lietuviešus 
un latviešus vienojošo Baltijas jūras 
krastu laidāmies mājupceļā.

Ventspils novada bibliotekāru 
pieredzes brauciena iespaidus 
apkopoja Sandra Picalcelma

Šateiku ciema bibliotēkas vadītāja Margarita mums māca jaunu rotaļu.   SANDRAS PICALCELMAS ARHĪVA FOTO 
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Užavas “Pureņos” kopā ar 
māmiņu Nataļju dzīvo māsas 
Monta un Laura Ziemeles. 
Viņas abas tika godinātas 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
un konkursu uzvarētāju 
pasākumā, turklāt Laura 
parakstījās Goda grāmatā. 

9. klases skolniece Monta ie-
guva 2. vietu starpnovadu posma 
krievu valodas 24. olimpiādē “A” 
grupā (skolotāja Laila Krafta), bet 
7. klases audzēkne Laura – 1. vietu 
novada matemātikas 72. olimpiādē, 
atzinību 52. starptautiskajā skolē-
nu mākslas izstādē Ķīnā, 1. vietu 
7. valsts mākslas skolu glezniecī-
bas un grafikas konkursā “Dzīve kā 
košums”, 1. vietu novada vizuālās 
mākslas radošo darbu konkursā 
“Ūdens” 7.–8.  klašu grupā (skolo-
tājas Guna Ķemere, Karīna Cimer-
mane). 

Monta stāsta, ka devīto klasi 
Užavas pamatskolā šogad pabei-
dza astoņi skolēni, audzinātājs bija 
Uldis Ķemers, kurš ar savējiem pa 
reizei devās pārgājienos un aicinā-
ja braukt ar velosipēdiem. Jaunās 
užavnieces mīļākie mācību priekš-
meti bija mūzika, krievu valoda 
un vizuālā māksla, sliktāk padevās 
matemātika un fizika. Pašmācības 
ceļā viņa ir iemācījusies spēlēt gan 
ukuleli, gan ģitāru, turklāt pirmais 
instruments nopirkts par pašas pel-
nīto naudu. Šis ir trešais gads, kad 
Monta vasarās strādā, pēc viņas 
teiktā, tā ir laba iespēja iemācīties 
komunicēt ar citiem cilvēkiem un 
darboties komandā – nākotnē šīs 
prasmes var noderēt! Meitene ir 
iestājusies Ventspils 4. vidusskolā, 
bet pēc šīs mācību iestādes pabeig-
šanas ir vēlme Liepājas Universitātē 
studēt psiholoģiju. Viņa gribētu pa-
līdzēt bērniem izprast sevi un sa-
skatīt iekšējos resursus, lai viņi būtu 
psiholoģiski noturīgi. Montai patīk 
dzīvot Užavā, kur valda miers, ir ģi-
mene un draugi. Kopā ar viņiem var 

pabraukāt ar velosipēdiem, doties 
peldēt un piknikā uzcept desiņas. 

Laura apmeklē ne tikai Užavas 
pamatskolu, bet arī Ventspils Māks-
las skolu. Uz pilsētu viņas dodas ar 
skolas autobusu, mājās visbiežāk 
atgriežoties ar paziņām. Visvairāk 
Laurai patīk zīmēt kluso dabu, izvē-
loties grafikas tehniku. No mācību 
priekšmetiem pamatskolā visvairāk 
piesaista matemātika un vizuālā 
māksla, bet nepiesaista sports. Ma-
temātikas olimpiādēs skolniece ir 
piedalījusies vairākus gadus, tādēļ 
pārbaudījumā iztikusi bez uztrau-
kuma, un iegūtā pirmā vieta ļoti ie-
priecinājusi. Uz Ķīnu aizsūtīts eko-
loģijas tēmai veltītais Lauras darbs. 
Pagājušajā vasarā viņa arī mājās ļoti 
bieži zīmēja, tagad tas notiek retāk, 
bet šosezon, tāpat kā katru gadu, 
notika Mākslas skolas rīkotais ple-
nērs, strādājot akvarelī un grafikā, 
izmantojot arī guašas krāsas. Par 
vasarā nopelnīto naudu Laura pērn 
nopirka Mākslas skolai nepiecie-
šamos piederumus. Užavnieces 
klases audzinātāja pamatskolā ir 
Aiva Cela, un viņa rīko interesantus 
klasesvakarus. Laura vēl tā īsti nav 
aizdomājusies par savu nākotnes 
profesiju, bet Monta uzskata, ka 
māsa varētu būt arhitekte, jo šajā 
profesijā noder kā eksaktās, tā arī 
humanitārās zināšanas.  

Meitenes stāsta, ka ikdienā 
jūt lielu māmiņas atbalstu – viņa 
iedrošina, uzmundrina, samīļo. 
Nataļ ja neslēpj, ka mīl savas meitas, 
un pastāsta, ka jau kopš viņu bēr-
nības daudz runājusi ar Montu un 
Lauru un, pamanījusi kādu talantu, 
palīdzējusi to attīstīt. “Lepojos ar 
savām meitām, viņas ir malaces. Ik-
dienā runājam par to, cik svarīgi ir 
mācīties, uzsveru, ka zināšanas dzī-
vē noderēs. Uzskatu, ka bērniem ir 
jāprot strādāt, tādēļ kopš mazotnes 
ar meitām mājās daudzus darbu 
daru kopā,” saka Nataļja.

Marlena Zvaigzne

Užavā otro sezonu ir 
atvērta kafejnīca “Bērzos 
Coffee”. To paveikuši Līva 
un Edgars Švarci. Viņi ir 
pateicīgi ne tikai tālākiem 
viesiem, kuri te iegriežas 
ieturēties, bet arī vietējiem 
pagasta iedzīvotājiem, kuri 
atnāk iedzert tasi kafijas.

Edgars un Līva abi sevi sauc par 
užavniekiem, dzīvesbiedri šeit ir uz-
auguši. Doma par kafejnīcu atnāku-
si pati, kad Švarci izlēmuši sakārtot 
īpašumu, kurš atrodas blakus mājai 
“Ciekali”, kas kādreiz piederējusi Ed-
gara opim un viņa senčiem vismaz 
piecās paaudzēs. Lai arī Edgars pats 
ir ventspilnieks, bērnībā visas vasa-
ras esot aizvadītas šeit. Raugoties uz 
tur augošajiem bērziem, radās arī 
nosaukums “Bērzos Coffee”. Sākot-
nēji, atceras Līva, bija doma vasarās 
tirgot tikai kafiju un saldējumu, bet 
cilvēki interesējušies arī par uzko-
dām, tāpēc tagad Užavā var iegā-
dāties arī mini pankūciņas ar pašu 
vārīto karameli, uz vietas gatavotus 
vrapus, kā arī dažādas uzkodas, frī 
kartupeļus, vistas nagetus, siltajās 
dienās arī auksto zupu. Līva ievēro-
jusi, ka daudz apmeklētāju ir aktīvas 
atpūtas cienītāju vidū, kuri mēro 
“Jūrtaku”, siltajās dienās piestāj tie, 
kas dodas uz jūru. Šovasar Švarci 
pieteicās pašvaldības piedāvātajai 
skolēnu nodarbinātības program-
mai un deva iespēju divām novadā 
deklarētām jaunietēm vasaras brīv-
laikā strādāt un apgūt pirmās darba 
prasmes. 

“Bērzos Coffee” ir atvērta no 
trešdienas līdz svētdienai, atlikušās 
dienas tiek veltītas apkārtnes sakār-
tošanai un savu lauku māju atjau-
nošanai. Edgars stāsta, ka gribētu 
uzsliet arī lapeni, kurā cilvēki varētu 
atpūsties. Viņa ikdiena ir saistīta ar 
darbu jūrā, bet sieva kopā ar tēvu 
jau astoņus gadus darbojas uzņē-
mumā, kurš sniedz dažādus mež-
saimnieciskos pakalpojumus. “Ka-
fejnīca mums pagaidām ir padārgs 
hobijs,” smaidot teic Edgars. Līva 

piebilst, ka ne vienmēr ir viegli sa-
menedžēt kafejnīcas darbību, jo nav 
zināms, cik cilvēku kurā laikā iera-
dīsies un ko viņi izvēlēsies no ēdien-
kartes, kurā netrūkst arī gardu bez-
alkoholisko kokteiļu. Saulains laiks 
garantē klientu pieplūdumu, bet 
laikapstākļus grūti prognozēt. Ar 
laiku ir doma piedāvāt apmeklētā-
jiem “Užavas alu”, bet pagaidām viņi 
var baudīt Užavas kvasu, un tas esot 
ļoti pieprasīts. “Cilvēki ir ļoti pozitīvi 
un atbalstoši, ieraugot, ka tādā mazā 
vietiņā ir kafejnīca. Tūristi te mēdz 
pavadīt pat pusdienu. Kādam patīk 
atgulties šūpuļtīklā, citi izmanto ie-
spēju uzlādēt telefonu,” saka Līva. 

Arī citos mūsu novada pagas-
tos viesi un vietējie interesējas par 
iespēju pusdienot. Edgars iesaka uz-
ņēmīgiem cilvēkiem riskēt un atvērt 
kafejnīcu: “Mana doma gan ir tāda, 
ka neko dzīvē nevar darīt naudas 
dēļ. Tikko tai sāk dzīties pakaļ, nau-
da mūk. Galvenais ir darīt to, kas 
patīk, kā to, piemēram, paveicis Rei-
nis Pižiks ar ģimeni Ancē, atverot 
kafejnīcu mežā. Par to ir dzirdētas 

labas atsauksmes, tur viss notiek. Es 
ieteiktu, dibinot mazu uzņēmumu, 
izvairīties no saistībām ar bankām, 
jo tik ātri tā lieta neatmaksājas. Ne-
sen “Bērzos Coffee” nejauši iegrie-
zās pasaulē atzītais bārmenis And-
ris Reizenbergs un uzslavēja to, ko 
esam paveikuši, un iedrošināja tur-
pināt to, ko darām.” Līva stāsta, ka 
labprāt sadarbojas gan ar vietējiem 
uzņēmējiem, gan tautas nama vadī-
tāju Gitu Vilguti, piedaloties viņas 
rīkotajos pasākumos. 

Pa vasaru Švarci dzīvo Užavā, 
bet pavisam drīz varēs ievākties 
savā atjaunotā lauku mājā Vārvē. Tā 
būs ļoti noderīga, jo ģimenē aug trīs 
bērni, mazajai Grētai ir četri mēneši, 
māsiņai Gabrielai ir deviņi gadi, bet 
brālim Jēkabam – pieci gadi. Līva ir 
pieradusi pie tā, ka vīrs iet jūrā, jo 
tad, kad viņš ir mājās, viss laiks tiek 
veltīts ģimenei. “Lai gūtu iedvesmu 
un pieredzi, daudz tiek ceļots pa 
Latviju, mēdzam iegriezties arī da-
žādās kafejnīcās un esam priecīgi 
par cilvēku uzņēmību,” saka Līva.  

Marlena Zvaigzne 

Centīgās māsas 
vasarās labprāt strādā  

Ziemeļu ģimene Montas (vidū) 9. klases izlaidumā 
Užavas pamatskolā.       NATAĻJAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO       

Ja naudai dzenas pakaļ, tā mūk

Edgars, Līva un Gabriela kopā ar brāli Jēkabu un 
mazo Grētu labprāt ceļo un iegriežas krodziņos tepat, 
Ventspilī.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO               

Kafejnīca Užavā būs atvērta visu augustu, bet septembrī, visticamāk, nedēļas 
nogalēs. Ir iecere rīkot tematiskus pasākumus, piemēram, kino vakaru.   
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Ar šādu svētku moto 
šogad startēja Užavas 
pagasta svētki, kuri notika 
22. un 23. jūlijā.

Svētkus iesildījām ar orien-
tēšanās sacensībām “Meklē nu...”, 
kurās piedalījās sešas komandas 
distancē ar kājām un septiņas 
komandas distancē ar velosipē-
diem. Prieks par dalībnieku degs-
mi fotomedībās, jo to neapslāpēja  
pat uznākušais pērkona negaiss. 
Makšķerēšanas sacensībās šogad 
piedalījās 18 dalībnieki. Komandu 
startos aktīvi darbojās piecas ko-
mandas, bet volejbola sacensībās 
pieteicās sešas komandas, no ku-
rām spēles izspēlēja piecas.

Individuālajos startos šogad 
bija liels dalībnieku skaits, jo no 
izņemtajām 118 dalībnieku kartī-
tēm izvērtēšanai tika nodotas 92. 
Arī pirmskolas startos šogad bija 
kupls dalībnieku skaits – 20. 

Radošajās darbnīcās gan lieli, 
gan mazi gatavoja krāsainus at-
slēgu piekariņus. Bērni tikās ar 
Vinniju Pūku un Sivēnu – kopīgi 
meklēja medu Užavas kokos, cī-
nījās ar bitēm, pūta zaļus un zilus 
balonus, ar kuriem piemānīt bites. 
Beigu beigās visi kopā jautrojās 
krāsainajā putu ballītē, par kuru 
ikvienam bija ļoti liels prieks.

Lai starti būtu droši un ener-
ģijas pilni, vajadzēja arī kārtīgi 
iestiprināties ar zupu un žāvētu 
augļu saldo ēdienu. Ja kāds gri-
bēja kādu smalkāku našķi, par at-

KAPUSVĒTKU 
NORISE UŽAVĀ

 

31. jūlijā Ventspilī pie Būšnieku ezera notika Latvijas 
kauss triatlonā sprinta distancē. Sacensībās piedalījās 101 
dalībnieks, tostarp 15 ventspilnieki.

Ventspils sagaidīja sacensību dalībniekus ar ideāliem laika apstākļiem 
– rāmais Būšnieku ezers, Dundagas autoceļš un Talsu ielas veloceliņš bija 
arēna sportistiem, kas demonstrēja savu izturību trīs dažādos veidos – pel-
dot, braucot ar velosipēdu un skrienot. Galvenā sacensību distance bija 
sprints. Sportisti veica 0,75 km peldēšanas posmu, pēc kura sekoja 20 km 
riteņbraukšana un noslēgumā 5 km skrējiens. Ventspilī uz starta izgāja 43 
individuālie dalībnieki un 2 stafetes komandas. Pārliecinošu uzvaru svinēja 
Andrejs Dmitrijevs. Otrajā vietā Igors Gucanovičs, trešo vietu izcīnīja rīdzi-
nieks Andris Ponomarenko. Sieviešu konkurencē ne mazāko iespēju pārē-
jām dalībniecēm nedeva pēdējo gadu Latvijas labākā triatloniste Baiba Med-
ne no Ķekavas, kura uzvarēja ļoti pārliecinoši. Jāuzsver, ka Baiba finišēja trešā 
no visiem dalībniekiem. Savukārt cīņa par otro un trešo vietu izvērtās sa-
springta un interesanta. Tikai skriešanas distances beigu daļā otrajā pozīcijā 
esošo jūrmalnieci Elzu Šipkovu panāca Darja Beļeviča no Daugavpils. Finiša 
spurtā pārāka izrādījās Darja, izcīnot otro vietu. Elzai – godpilnā trešā vieta.  

Stafešu komandu cīņā pārliecinošu uzvaru svinēja mājinieki. “Vents-
pils triatlona kluba” un “Maratona kluba” apvienotās stafetes komandas 
uzvaru kaldināja Lūkass Keišs, kurš bija ātrākais no visiem dalībniekiem 
peldēšanas posmā. Ivars Nudiens lieliski noturēja stafetes līderpozīci-
ju riteņbraukšanā, un “Maratona kluba” līdzvadītāja Ilze Valerte, kā jau 
skrējējai pieklājās, demonstrēja klasi skriešanā. Labākais no ventspilnie-
kiem sprinta distancē – Olafs Ķenģis, kurš 43 dalībnieku konkurencē 
ierindojās 26. vietā. Īpaši jāuzteic paratriatlēts Edijs Sīmanis no Ugāles, 
kurš izcili startēja savās pirmajās lielajās triatlona sacensībās, godam 
konkurējot ar pārējiem triatlētiem. Edijs finišēja 25. vietā no visiem 
sprinta distances 43 dalībniekiem.

Supersprinta distancē pārliecinoši uzvarēja Miks Meijers no Rīgas. 
Meitenēm čempiones godā – Karolina Bulko no Dobeles. Labākā no 
ventspilniecēm – Kristiāna Klestrova, kura uzvarēja tautas klasē. Bērnu 
distancē uzvarēja Everts Pikšēns no Jelgavas un Daugavpils pārstāve Na-
dežda Sulaine. Labākais no ventspilniekiem – otrs Klestrovu ģimenes pār-
stāvis – Rojs Klestrovs, kuram otrā vieta M11 vecuma grupā. 

Noslēgumā uz starta izgāja bērnu simboliskās distance dalībnieki – 
desmit gadus veci un jaunāki. Visi viņi bija uzvarētāji, visi guva prieku no 
sportošanas un izkustēšanās svaigā gaisā. Galvenais ieguvums – prieks 
pašiem un vecākiem, laba veselība, medaļa un suliņa finišā.

Triatlona klubs “Ventspils” 

SPORTS

Latvijas kauss triatlonā 
sprinta distancē

tiecīgu samaksu varēja iepirkties 
“Bērzos Coffee”, kuri arī kuplināja 
mūsus svētkus.

Vakarā pulcējāmies estrādē, 
kur godinājām vecākos užavnie-
kus, iešūpinājām septiņus jaun-
dzimušos, sveicām sporta aktivi-
tāšu uzvarētājus. Milda un Zelma 
īsā skečā apspēlāja svētku nosau-
kumu “Izbaudi Užavu” un iesildīja 
klausītājus “Ziņģes brāļu” snieg-
tajam koncertam. Zaļumballē 
jautri izdejojāmies un rīta gaismu 
sagaidījām kopā ar muzikantiem 
no Saldus.

Paldies sponsoriem: SIA 
“Skoks”, SIA “Užavas alus”, M. 
Laiviņai-Laiveniecei, E. Neilan-
dam, G. Brošam, z/s “Kalveres”, 
z/s “Vālodzes”, jo svētki tik krāšņi 
un daudzveidīgi varēja tapt tikai 
ar viņu lielo atbalstu. Liels, liels 
paldies! Paldies visiem palīgiem, 
kas palīdzēja tapt mūsu svētkiem, 
jo spēks un varēšana ir kopējā 
darbā. Paldies, kad ziedojāt savu 
brīvo laiku svētku tapšanai! Liels, 
liels paldies! Uz tikšanos citos 
svētkos!

Gita Vilgute

Izbaudi Užavu!

KAPUSVĒTKI UŽAVĀ NOTIKS 20. AUGUSTĀ:
plkst. 11.00 – Vendzavas kapos,
plkst. 12.00 – Silmalu kapos,
plkst. 13.30 – Dzirtnieku kapos,
plkst. 14.30 – Kangrotu kapos. 

Laima Erliha-Štranka   

Makšķerēšanas sacensību dalībnieki.   GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

Bērniem ļoti patika putu ballīte. 
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Latvijas U18 
un U20 
čempionāts

Zemgales Olimpiskā 
centra Jāņa Lūša stadionā 
Jelgavā vieglatlēti sadalīja 
medaļas 19 disciplīnās. 

Ventspils novada BJSS au-
dzēkņi uzrādīja šādus rezultātus:

Karolīna Karla Matisone 100 
m sprintā 26 dalībnieču konku-
rencē iekļuva finālā un izcīnīja 7. 
vietu (rez. 13,28 sek.), Karolīnai 
arī 11. vieta 200 m, Laimai Prū-
sei 7. vieta diska mešanā (rez. 
25,00 m) un 9. vieta augstlēkša-
nā, Naurim Alenam Jaškovičam 
7. vieta šķēpa mešanā (rez. 50,13 
m), Akselam Prolam 7. vieta lodes 
grūšanā (rez. 11,52 m), Viesturam 
Gerkem 5. vieta 2000 m/kav. (rez. 
7:29,31) un 9. vieta 400 m/b, Ni-
kolai Katei Punkai 14. vieta 100 
m un 200 m sprintā, Kristapam 
Jaunbelzējam 9. vieta lodes grū-
šanā un 12. vieta šķēpa mešanā, 
Dāvim Krūzem 18. vieta 100 m un 
19. vieta 200 m.

Paldies treneriem Reinim Zie-
melim, Dainim Lodiņam, Agrim 
Paipalam un Aivaram Čaklim par 
audzēkņu sagatavošanu Latvijas 
čempionātam.

Jolanta Ziemele 

20. augustā Piltenē 
notiks Latvijas čempionāts 
10 km šosejas skrējienā, 
Ventspils novada atklātais 
čempionāts 10 un 5 km 

šosejas skrējienā un  
5 km nūjošanas distancē. 
Skries arī bērni.  
Viņi distancē dosies  
plkst. 14.00, pieaugušajiem 

būs divi starti –  
5 km distancē plkst. 15.45, 
bet 10 km distancē un 
nūjotājiem starts sāksies 
plkst. 15.55.   

Triālam Ugālē ir senas 
tradīcijas. Divu dienu 
garumā savus spēkus 
“Kartera” trasēs izmēģināja 
vairāk nekā 100 Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas velo un 
moto triālisti.

2. jūlijā “Kartera” kausā ve-
lotriālā braucēji sacentās piecos 
kontroles posmos. Kā jau bija gai-
dāms, labos laikapstākļos uzvaru 
Elites grupā svinēja Arvis Dermaks 
(770 punkti), otrais – ugālnieks 
Mārcis Meiers (550 punkti), trešais 
– Ansis Dermaks (420 punkti). 
Ekspertos uzvara Markusam Kar-
ņickim no Puzes. Inter grupā pir-
mā Natālija Žubure, bet iesācējos 
pirmais Georgs Frīdrihsons.

Velo un moto triālam ir daudz 
kopīga, bet tajā pašā laikā ļoti 
krasi atšķiras vērtēšanas sistēma. 
Idejiski uzdevums ir viens – veikt 
trasi bez kāju pieskaršanās zemei. 
Abos braukšanas veidos nedrīkst 
pārsniegt laika limitu, kas atvēlēts 
trases veikšanai, – kā atsevišķā 
kontroles posmā, tā visā kopējā 
distancē. Mototriālā saņem soda 
punktus par pieliktu kāju pie ze-
mes, bet velotriālā bonusu par 
tīri veiktu trases daļu vai visu tra-
si. Velotriālā uzvar dalībnieks ar 
lielāko punktu skaitu, mototriālā 
pretēji – dalībnieks ar mazāko 
punktu skaitu. Papildu atšķirības ir 
kontroles posmu skaitā (10 posmi 

Šis būs jau septītais Piltenes 
skrējiens. Pasākuma lielākais 
atbalstītājs ir Ventspils novada 
pašvaldība, kā arī vairāki uzņēmē-
ji un privātpersonas, rūpējoties 
par to, lai pasākuma dalībnieki 
saņemtu balvas. “Šis skrējiens,” 
norāda pasākuma organizators 
Aigars Matisons, “ir vienīgais 
publiskais skriešanas pasākums 
Ventspils novadā, tāpēc ļoti vē-
lamies tajā iesaistīt pēc iespē-
jas vairāk mūsu novada cilvēku. 
Vieglatlētikas savienība mums uz-
ticējusi rīkot Latvijas čempionāta 
10 km šosejas skrējienu. Trase vī-
sies cauri Piltenes centram, viena 
apļa garums būs pieci kilometri 
ar vertikālo kritumu pieci metri. 
Tas nozīmē, ka trase ir ļoti ātra un 
var sasniegt ļoti labus rezultātus. 
Prognozējam, ka sestdien, 20. au-
gustā, uz starta būs ap 500 dalīb-
nieku.”

Paredzams, ka Piltenē star-
tēs labākie Latvijas sportisti, 10 
km distancē cīnoties par Latvijas 
čempionāta medaļām. Piešķirot 
balvas, skrējiena rīkotāji sveiks ne 
tikai Latvijas čempionāta 10 km 
distancē uzvarētājus – vīriešus, 
sievietes –, bet arī ātrākos Vents-
pils novadā deklarētos skrējējus 
sieviešu un vīriešu konkurencē 
10 km un 5 km distancē. 100 āt-
rākie skrējēji 10 km distancē sa-
ņems lielās medaļas, pārējiem 

tās būs mazākas, bet 1.–6. vietas 
ieguvējus 10 km distancē apbal-
vos ar naudas balvām. Arī par 
jaunu trases rekordu ir sarūpēta 
naudas balva – 100 eiro vīriešu 
un 100 eiro sieviešu konkurencē. 
Visās vecuma grupās 1.–3. vietu 
ieguvēji saņems Ventspils novada 
čempionāta kausus un sponsoru 
balvas. Skrējiena uzvarētāju vār-
dus iegravēs īpašā kausā, ko 2016. 
gadā pasākumam dāvināja Vents-
pils novada domes deputāti. 5 km 
nūjotāji arī izcīnīs Ventspils no-
vada čempionāta kausus, apbal-
vos 1.–3. vietu ieguvējus sieviešu 
un vīriešu grupā. Bērnu skrējiena 
1.–3. vietu ieguvēji saņems Vents-
pils novada kausus un sponsora 
balviņas. Pēc skrējiena visi sacen-
sību dalībnieki tiks pacienāti ar 
desiņām un kāpostiem. Pasākuma 
noslēgumā sacensību dalībnieki 
varēs piedalīties loterijā, iegūstot 
vērtīgas balvas.

Organizatori aicina Ventspils 
novada uzņēmējus atbraukt uz 
Pilteni un piedāvāt savu produk-
ciju skrējējiem un ciemiņiem, kuri 
piedalīsies skaistajos skriešanas 
svētkos.

Ja vēl neesi pieteicies pasā-
kumam, to var izdarīt mājaslapā 
www.sportlat.lv. Varēs reģistrēties  
arī sacensību dienā, bet tad būs 
lielāka dalības maksa.

Marlena Zvaigzne 

Skrējiens “Piltene 2022” un Latvijas 
čempionāts 10 km šosejas skrējienā

Piltenes skrējiena rīkotājs Aigars Matisons arī šogad visus aicina uz startu – 
kā pieaugušos, tā bērnus, kā skrējējus, tā nūjotājus.  AIGARA MATISONA PERSONĪGĀ ARHĪVA FOTO

Velotriāla un mototriāla sacensības Ugālē

moto, pieci velo), asistentu iesais-
tīšanās (moto stipra iesaiste, velo 
nedrīkst pat komentēt braukšanu 
arī no malas).

3. jūlijā trasē pulcējās ļoti liels 
skaits mototriāla braucēju. Iepriek-
šējās mototriāla sacensības Ugālē 
risinājās pirms vairāk nekā trīs ga-
diem. Par ātru trases sagatavošanu 
tāpat kā pārējos Latvijas čempio-
nāta posmos parūpējās Andris 
Grīnfelds. Viens trases priekšnieks 
dod priekšrocību, ka katrā grupā 

visa seriāla garumā trase būs aptu-
veni vienāda līmeņa. Līdz ar lielo 
dalībnieku skaitu tiek arī meklētas 
iespējas novērst gaidīšanu rindās 
pie kontroles posmiem. Tādēļ jau 
plkst. 10.00 vienlaicīgi startē trīs no 
jaunākajām braucēju grupas, un vi-
ņiem apbalvošana notiek ātrāk. No 
plkst. 11.00 pa vienam ar minūtes 
intervālu startē pārējie braucēji. Kā 
pēdējie trasē dodas TrialGP grupas 
meistari. Šajā klasē savu meistarību 
apliecināja 2021. gada čempionāta 

uzvarētājs grobiņnieks Kristers Ei-
nass (MT Skola). Otrajā vietā kluba 
biedrs Kristaps Ķīlis un trešais “Vi-
king Trial” braucējs Artis Alksnis. 
Esam ļoti pateicīgi pasākuma atbals-
tītājiem: Ventspils novada pašvaldī-
bai, “Niedrājiem MR”, “Usmai SPA”, 
“Ecoflow”, “Rūjienas saldējumam”, 
“RedBull”, “Skrīveru saldumiem”, 
“AKP Būvei” un Ugāles tautas na-
mam. 

“Kartera” prezidents 
Kristaps Skudra

Pieredzējušie sportisti satiekas ar jaunajiem – visiem ir cīņas spars! IEVAS ANDERSONES FOTO
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Popes pagasta atpūtas 
bāzē aizvadīts Ventspils 
novada atklātais čempionāts 
pludmales volejbolā 
vīriešiem. Čempionātā 
piedalījās astoņas pludmales 
volejbola komandas. 

Vietu sadalījums: 1. vieta – In-
gus Peterfelds/Mariss Gredzens, 2. 
vieta – Kārlis Mačtams/Marians 
Ročans, 3. vieta – Daniels Matīss 
Kraučs/Klāvs Bogdanovs, 4. vieta 
– Ričards Vaisjūns/Dāvids Lerhs.

Dalītā 5.–8. vieta – Roberts 
Ofkants/Ansis Tālbergs, Ričards 
Vais jūns/Dāvids Lerhs, Māris 
In dāns/Jānis Zemels, Andis Če-
porjus/Dāvis Vētra un Sandris Jan-
kevičus/Endijs Skolmeistars.

Paldies atbalstītājiem: volejbo-
la klubam “Pope”, “Fanam Vents-
pils”, Ventspils novada pašvaldībai 
un Popes pagasta pārvaldei.

Sandris Jankevičus

 Sporta centrā “Kleisti” noslēdzās Centrāleiropas līgas 
pasaules kausa konkūrā Rīgas posms, kurā uzvaru izcīnīja 
Saūda Arābijas pārstāvis Abdullahs Alšarbatlijs ar zirgu 
Vintadge De La Roque. Latvijas jātnieks Kristaps Neretnieks 
ar zirgu Valour ierindojās trešajā, bet ar zirgu Gabriel PKZ – 
astotajā vietā.

Otrs labākais Latvijas duets, Aleksandrs Šakurovs ar zirgu Fillmore 
DB, palika desmitais. No Latvijas pasaules kausa posma maršrutā, kas 
deva kvalifikācijas punktus pasaules kausa finālam un 2023. gada Eiropas 
čempionātam, piedalījās pieci jātnieki: Kristaps Neretnieks, Aleksandrs 
Šakurovs, Anna Arhipova, Aigars Bregže, Sabīne Siliņa.

Mazajā aplī trīs dienu noslēgumā ar 125 cm augstiem šķēršļiem ar 
pārlēkšanu, kas nozīmē, ka tikai tie sportiskie pāri, kuri pamatmaršrutu 
veikuši bez soda punktiem, piedalās saīsinātā pārlēkšanas maršrutā nu jau 
uz laiku, Anna Čakstiņa ar zirgu Chikita izcīnīja augsto 5. vietu, cīnoties 
pārlēkšanas maršrutā. Maršrutā labākā bija somiete Rosa Kuivalainene ar 
zirgu Don Juan.

“Esam priecīgi un lepni par Annas startiem tik augsta mēroga sacensī-
bās. Lai arī lēmums piedalīties tika pieņemts pēdējā brīdī, kad bija gandrīz 
vai neiespējami vēl pieteikt savus startus un sakārtot nepieciešamās lietas, 
Anna ar Chikitu to attaisnoja uz visiem simts procentiem, uzrādot ļoti 
stabilu un pārliecinošu sniegumu. Tepat Rīgā jutāmies kā ārzemēs, jo star-
tēt bija ieradušies ļoti daudz igauņu, somu un norvēģu sportistu, mazāk 
lietuviešu, ar zirgu bija jāievēro un jāiziet stingrās veterinārās prasības, lai 
ierodoties vispār iegūtu atļauju startēt. Paldies Ventspils novada pašval-
dībai par Ventspils novadā dzīvojošo sportistu daļēju finansiālu atbalstu,” 
saka “Jātnieku sporta kluba “Demora”” trenere Gelinta Apse.

Gelinta Apse 

Izsola nekustamo īpašumuINFORMĀCIJA

PILTENĒ
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Eglītes”, 
Piltenes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 
98330050041, kas sastāv no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem: 98330050036 (platība 0,0184 ha), 
98330050041 (platība 1,14 ha), 2-stāvu dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 98330050041001 (kopējā platība  
886,4 m2), trīs palīgēkām (divas kūtis, saimniecības ēka) un 
divām nedzīvojamām ēkām (sūkņu stacija, ūdenstornis).

Izsoles sākumcena – 3040 eiro, nodrošinājums – 304 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 29. jūlijā  plkst. 13.00 un 
noslēdzas 2022. gada 29. augustā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada  
29. jūlija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 18. augustā 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 
18. augusta plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 304 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,  
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā 
īpašuma “Eglītes”, izsoles nodrošinājums” un, izmantojot 
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam 
autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības 
maksas 20 eiro apmaksa 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 Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 28. jūlija.

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.

l 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 – 3120 eiro, nodrošinājums – 312 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 29. jūlijā  plkst. 13.00 un 
noslēdzas 2022. gada 29. augustā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada  
29. jūlija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 18. augustā 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 
18. augusta plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 312 eiro 
apmērā (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 
maksas 20 eiro apmaksa 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 iela 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā:  
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 28. jūlija.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta 
pārvaldes vadītājam: tālrunis – 26820888,  
e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

TĀRGALĒ
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Lūsēni”, 
Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 
98660020164, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 98660020162, platība 0,2715 ha.

Izsoles sākumcena – 9800 eiro, nodrošinājums – 980 eiro, 
izsoles solis – 200 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 29. jūlijā  plkst. 13.00 un 
noslēdzas 2022. gada 29. augustā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada  
29. jūlija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 18. augustā 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 
18. augusta plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 980 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,  
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā 
īpašuma “Lūsēni”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, 
un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums 
izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus 
jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar 
elektroniskajā izsoļu vietnē 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 Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 28. jūlija.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Tārgales pagasta 
pārvaldes vadītājam: tālr. 26491057,  
e-pasts: targale@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

USMĀ
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Usmas 
pagastā – 2-istabu dzīvokli “Zāģētava”-1, ar kopējo platību 
74,4 m2, kadastra Nr. 98749000066.

Izsoles sākumcena – 530 eiro, nodrošinājums – 53 eiro, 
izsoles solis – 50 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darba dienās līdz 
2022. gada 23. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Usmas 
pagasta pārvaldes vadītāju, tālrunis – 29287631, e-pasts: 
usma@ventspilsnd.lv. 

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2022. gada 23. augusta 
plkst. 17.00, izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170. 
Izsoles sākums 2022. gada 24. augustā plkst. 13.00 Ventspils 
novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

ANCĒ 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli (ar pretendentu atlasi) pārdod 
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Meijas”, kadastra 
Nr. 98440080145, Ances pagasts, Ventspils novads.

Izsoles sākumcena – 1300 eiro, nodrošinājums – 130 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
2022. gada 23. augustam, iepriekš saskaņojot ar  
Ances pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29463773, 
 e-pasts: ance@ventspilsnd.lv.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2022. gada 23. augusta 
plkst. 17.00, izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170. 
Izsoles sākums 2022. gada 24. augustā plkst. 13.15 Ventspils 
novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

“Demoras” sportistei panākumi 
augsta mēroga sacensībās

Anna Čakstiņa ar zirgu Chikita izcīnīja augsto 5. vietu, 
cīnoties pārlēkšanas maršrutā.

Čempionātā pludmales 
volejbolā vīriešiem – 
astoņas komandas
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Užavnieces Ilga un 
Skaidrīte Gailišas viena 
otru pazīst kopš jaunības 
dienām, jo bērnība pavadīta 
Vanzavu ciemā, bet pēc 
tam viņas apprecējušās 
ar brāļiem un tikušas pie 
vienādiem uzvārdiem. 
Abas ir aktīvas seniores 
un iesaistās sabiedriskajā 
dzīvē – gan apmeklējot 
dažādus pasākumus, gan 
gatavojot gardus ēdienus 
Užavas pagasta svētku 
apmeklētājiem. 

Ilga atceras, ka bērnības gados 
labi satika ar Venzavu ciemā dzī-
vojošajiem vienaudžiem, spēlējot 
bumbu un ejot rotaļās. Skaidrīte 
stāsta, ka agri nomira viņas tēvs, 
tāpēc daudz bija jāpalīdz mammai 
dažādos darbos, arī kolhoza zirgu 
kopšanā. Ilga piebilst, ka sākumā 
ar rokām slauca desmit govis, pēc 
tam strādāja laukbrigādē, fermā, 
viņai uzticēti arī zootehniķes pie-
nākumi. Kopā ar vīru Leonu izau-
dzināti dēli Raimonds, Zigmunds 
un Artis. Leons jau 13 gadus ir 
mūžībā, bet atraitne aizvien pie-
ķer sevi pie domas: bet kā šajā si-
tuācijā būtu rīkojies vīrs, ko viņš 
būtu sacījis. Ilgai ir seši mazbērni 
un viena mazmazmeitiņa. “Kad 

mazbērni bija mazi, brīvdienās 
kopā gājām uz jūru, visi, arī ma-
zākie, bija dūšīgi gājēji. Kāds bija 
salasījis akmeņus, bet nevarēja 
panest, tad bija jāizber vai arī es 
līdzēju nest. Esam kopā arī pīrā-
gus un plātsmaizes cepuši – bēr-
niem jāļauj izmēģināt, kā tas ir,” 
spriež Ilga. Viņas svaine lepojas ar 
bērniem Guntaru un Inesi, sešiem 
mazbērniem un vienu mazmazdē-
liņu. Kad mazbērni bija mazi, viņi 
bieži pavadīja laiku pie omes, un 
Skaidrīte, tāpat kā Ilga, veda viņus 
uz jūru un mudināja palīdzēt ra-
vēšanas un kartupeļu lapgraužu 
ķeršanas darbos. Mazbērni bieži 
lūdza vecmāmiņai uzcept pankū-
kas, viens no viņiem aizvien pra-
sa, lai ome uzvāra gardo mannas 
biezputru. 

Kad Užavā notiek pagasta 
svētki, Ilga un Skaidrīte cilā kat-
lus un vāra gardus ēdienus, ar ko 
pacienāt pasākuma dalībniekus. 
Skaidrīte teic, ka īstā saimnie-
ce esot Ilga, viņa tikai piepalīdz. 
“Kādreiz jau kāzas svinēja un bēru 
mielastu taisīja mājās, gāju par 
galda meitu un tā daudz redzēju, 
ko dara saimnieces. Iemācījos ga-
tavot un labprāt to daru arī tagad. 
Ja tautas nama vadītāja Gita mūs 
sauc palīgā, labprāt piedalāmies 

Tā vien liekas, ka tuvākajā 
apkārtnē tik daudz jau 
braukts un redzēts, ka diez 
vai var vēl atrast ko jaunu, 
bet izrādās, ka tas ir pavisam 
vienkārši. Puzes senioru šī 
gada izbraukumā iepazinu 
piecus jaunus apskates 
objektus. 

Apmeklējām rožu kolekcijas 
dārzu “Rozītes”, kas atrodas Tukuma 
novada Sēmes pagastā. Saimniece 
Daila mūs iepazīstināja ar dārza vei-
došanas vēsturi, deva iespēju priecā-
ties ne tikai par lielo rožu kolekciju, 
bet arī par visu plašo dārzu, kur ir 
apskatāma arī skujkoku un lapko-
ku kolekcija, dažādas ziemcietes un 
vasaras puķes. Dārza teritorijā ir 
trīs dīķi, katrs ar savu pievilcību un 
zivīm, piemēroti skaistumam un 
relaksācijai. Te izvietotas dārza mē-
beles un veidotas lapenes, pat nelie-
la estrāde, lai ir iespēja ieskandināt 
kādu dziesmu. Izmantojām piedāvā-
jumu un degustējām rožu ievārīju-
mu un rožu vīnu, šos produktus un 
rožu stādus šeit var arī iegādāties.

Zemnieku saimniecība “He-
deras” Tumes pagastā nodarbojas 
ar dekoratīvo augu audzēšanu. Jau 
15 gadus te audzē dažādas tūjas, 
kadiķus, dekoratīvās eglītes, pacip-
reses, dekoratīvos krūmus, kā arī 
ziemcietes. Kopumā aptuveni 200 
šķirnes. Saimnieks Jānis Auziņš 

Ilga un Skaidrīte pārstāv Užavas aktīvos seniorus.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Draudzība mūža garumā

dažādās aktivitātēs, jo mums ar 
Skaidrīti jau patīk kultūras dzīve,” 
atklāj Ilga. Svaine viņu uzteic par 
īpaši gardiem pīrāgiem un kūkām, 
kuras slavē daudzi novada iedzī-
votāji. Tās esot īstas lauku tortes, 
kuras ēdot tā vien gribas cildināt 
cepēju. 

Ilga un Skaidrīte tiekas ļoti 
bieži, bet, kad vaicāju, vai viņas 
nav apnikušas viena otrai, abas 
sirsnīgi iesmejas un saka: “Nē!” 

Abām draudzenēm vienmēr ir, 
par ko paspriest, parasti Skaidrīte 
iet ciemos pie Ilgas, un tad viņas 
kavē laiku interesantās sarunās. 
Politikai užavnieces liek mieru, 
daudz tīkamāk ir parunāt par savu 
dzīvi un vietējiem notikumiem. 
Arī par slimībām netiek runāts 
stundām ilgi. Jā, svainēm ir viena 
otra kaite, bet kurš gan senioru 
gados ir pavisam vesels?! Ilga dzī-
vo mājā, Skaidrīte dzīvoklī, bet 

abām ir, ko darīt, par garlaicību 
dāmas nesūdzas. Katrai ir dārzs, 
kurš jāravē, un jānovāc raža, un 
tas palīdz izgrozīties, jo pensijas 
ir tādas, kādas tās ir. Užavnieces 
stāsta, ka lielākie tēriņi ir par ap-
kuri, elektrību un zālēm. Gods go-
dam, ja mammām ko vajag, bērni 
palīdz. Abas par to viņiem saka 
lielu paldies. 

Skaidrīte un Ilga labprāt do-
das pastaigās uz jūru, viņām patīk 
aktīvs dzīvesveids, un reizēm ceļš 
ieved mežā – arī tur ir, ko pētīt 
un par ko priecāties. “Mums jau 
patīk iziet arī sabiedrībā, kad bija 
Jāņu ballīte, mēs ar Ilgu bijām klāt 
un pavadījām laiku estrādē. Kāds 
jau mūs arī izdancina, tā nemaz 
nav!” saka Skaidrīte. Viņa ar Ilgu 
piedalās arī novada senioru akti-
vitātēs, apmeklējot sporta spēles 
un saietus, turklāt abas ir Vents-
pils novada sieviešu biedrības 
“Spārni” dalībnieces. Organizācijā 
viņas iesaistīja užavniece Sarmīte 
Krūmiņa, Ilga un Skaidrīte ir gan-
darītas par biedrības vadītājas Zi-
grīdas Krauzes-Ģēģeres izdomu 
un enerģiju, piedāvājot saturīgus 
pasākumus un aicinot doties izzi-
nošās ekskursijās. 

Marlena Zvaigzne

“Vakarblāzma” devās izzinošā izbraukumā

labprāt stāsta par savu veikumu, 
kur šo gadu laikā klajā laukā pašu 
spēkiem tapis dārzs ar bagātīgiem 
augu stādījumiem, dīķiem, strau-
tiem, tiltiņiem un mūrētiem dārza 
elementiem. Par katru augu saim-
niekam savs stāsts.

Pūres Šokolādes muzejā pieda-
lījāmies ekskursijā ar meistarklasi, 

lai redzētu un dzirdētu stāstus par 
šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu 
un lietošanu, kā arī iepazītos ar tās 
vēsturi. Veidojām savas šokolādes 
figūriņas un degustējām šokolādi. 
Protams, pēc ekskursijas iegādājā-
mies “Pure Chocolate” ražoto pro-
dukciju ražotnes veikaliņā.

Mājupceļā piestājām kokaudzē-

tavā “Robežnieki”, kas plašā klāstā 
piedāvā skujkokus, lapu kokus, 
krūmus un ziemcietes. Cik bieži 
esmu tai braukusi garām, kas gan to 
saskaitīs, ir pamanīts, kā saimniecī-
ba izaugusi, bet pirmoreiz biju tās 
apmeklētāju lokā. Nenocietos – arī 
manā dārzā tagad aug parūkkoks.

Brauciena noslēgumā iegriezā-

mies Strazdes ūdensdzirnavās, kur 
šobrīd atrodas viesu nams “Ūdens-
dzirnavas” ar plašu piedāvājumu. 
Jauka, klusa, sakopta vieta ar plašu 
teritoriju, kurā padomāts par ikvie-
nu apmeklētāju jebkurā gadalaikā.

Paldies Zlēku šoferītim Vilnim 
par kopā vadīto dienu!

Māra Kraule

Pužiņi “Hederās” kopā ar Jāni Auziņu un viņa sekotājiem – vedeklu un mazdēlu.   MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO  
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13. augustā Ventspils 
novada Usmā notiks Morica 
svētki “Morica dārgumus 
meklējot...”. Usmenieki 
gaida ciemos visus, kuri 
vēlas atpūsties gleznainajā 
pagastā, izbaudot gan 
pieaugušajiem, gan bērniem 
domātas aktivitātes. 

Svētku rīts plkst. 6.30 sāksies 
ar makšķerēšanas sacensībām 
“Morica loms”, kas ilgs līdz plkst. 
11.30, savukārt plkst. 10 visi aici-
nāti uz “Morica kausa” izcīņu vo-
lejbolā (2+1), strītbolā (2+1), fut-
bolā (4+1) un stafetē  (4+1). Plkst. 
13.00 Usmas centrālajā pludma-
lē sāksies pasākuma atklāšanas 
koncerts, Morica svētku karoga 
ienešana un svinīga pacelšana, 
paredzēta atsaucīgāko kaimiņu 
sveikšana un godināšana. Visu 

dienu tautas namā būs apskatāma 
Harinas Kreisleres veidotā izstāde 
“Sapnis par Moricsalu”.  

Plkst. 14.00 būs īstais laiks 
individuālām spēka un veiklības 
pārbaudēm: dod pa bundžām, 
izvicini zābaku, atslēdz dārgumu 
lādi, zelta zivtiņas cope, izcilā 
bumbas un sašauj mērķi. Bērniem 
bez maksas būs pieejama interak-
tīva izklaide “Piktie putni”, piepū-
šamās atrakcijas, ūdensbumbas, 
varēs izmantot SUP dēļus, doties 
maksas zirgu izjādēs kopā ar jāt-
nieku sporta klubu “Potenciāls”, 
nogaršot Morica zivju zupu, iz-
braukt ar kuģīti, notiks Morica 
andele, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta darbinieki un 
zemessargi izrādīs savu tehniku 
un aprīkojumu. 

Plkst. 16.00 tautas namā 

“Usma” neatkarīgais jauniešu te-
ātris “Es un Mēs” piedāvā krāšņas 
komēdijas pilnu izrādi divos cēlie-
nos “Minhauzena precības” pēc 
Mārtiņa Zīverta lugas motīviem. 
Režisors – Mikus Krastiņš.

Plkst. 18.00 sāksies vakara 
koncerts ar Māri Blāzi un Arti 
Šimpermani, plkst.  19.30 pare-
dzēta sacensību dalībnieku apbal-
vošana, savukārt plkst. 21.00 būs 
laiks lielajai diskoballei kopā ar Dj 
JanisM. Pusnaktī izskanēs grāfa 
Morica atvadu sveiciens, pēc tam 
būs salūts, bet plkst. 00.15 turpi-
nāsies diskoballe. 

Līdz plkst. 21.00 ieeja pasā-
kumā būs bez maksas, pēc tam 
pieaugušajiem ieejas biļetes cena 
noteikta pieci eiro, bērniem no 12 
gadu vecuma – trīs eiro. 

Marlena Zvaigzne

SENIORI

Vai esi seniors? 
Esi, ja tev ir 50! 

Jau vairākus gadus Ventspils novada dome atbalsta 
dažādus kopīgus pasākumus senioriem. Tās ir “Sudrabotās 
melodijas”, kas parasti pavasarī notiek Puzē. Tās ir novada 
Senioru sporta spēles, kas septiņus gadus notika Vārves 
pagastā, bet nu sākušas ceļojumu no viena pagasta uz otru. 
Tie ir izglītojošie pasākumi, kas veltīti Starptautiskajai 
senioru dienai un šogad 9. oktobrī notiks Užavā. 

Bez tam seniori no katra pagasta izmanto iespēju braukt ekskursi-
jās un pulcējas senioru pasākumos savos pagastos. Rakstu to visu tikai 
tāpēc, ka šie pasākumi nav domāti tikai pensionāriem, kā diezgan bieži 
to uztver. Par senioru vecumu diskutē, bet droši par senioru var sevi uz-
skatīt ikviens pilsonis, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu. Protams, ka šajā 
vecumā visi jūtas labi, ir dzīvespriecīgi un aktīvi. Bet kurš gan ir teicis, 
ka seniori tādi nedrīkst būt? Ir pietiekami daudz pensionāru, kas turpina 
darba gaitas un bauda dzīvi. Mēs savā dzīvē daudz ko varam izvēlēties, 
bet gadu skaitu no saviem pleciem novelt gan nekad nespēsim, katrs sa-
dzīvosim ar to, kas mums atvēlēts, un priecāsimies par katru dienu, kas 
mums dota. Ne visiem ir šāda iespēja. 

Priecājos, ka sporta svētkos Zlēkās redzēju jaunākas sejas, un gan-
darījums par to, ka Senioru padomes dalībnieces no Užavas un Jūrkal-
nes nekautrējas būt mūsu pulciņā un aktivizē seniorus savos pagastos. 
Senioru padome jau svinēja savu astoto dzimšanas dienu, šīs kustības 
aizsācēji pamazām novecojam un labprāt redzētu savās rindās jaunākus 
dalībniekus, kam nav bail no seniora goda. Uz tikšanos novada senioru 
pasākumos!

Māra Kraule

Četriem 808. Puzes 
mazpulka mazpulcēniem 
palaimējās – viņi varēja 
izmantot Valdemārpils 
mazpulka piedāvājumu un 
doties ekskursijā uz Vidzemi. 
Programma bija ļoti 
piesātināta, daudz apskates 
un iepazīšanas objektu. 

Jāatzīst, ka brauciens nebija 
viegls, jo tieši tajās dienās ter-
mometrs nekautrīgi tuvojās un 
pat brīžiem pārsniedza +30 grā-
du robežu. Una Galkina, Natālija 
Žubure, Dārta Apsīte un Lelde 
Kraule kopā ar Valdemārpils un 
Upesgrīvas mazpulcēniem guva 
interesantus iespaidus un jaunas 
atziņas. 

Straupes pagasta zemnieku 
saimniecība “Eicēni” ir bioloģiskā 
saimniecība, kas audzē un realizē 
dārzeņus un dažādas puķes. Maz-
pulcēni iepazinās ar tās produkci-
ju, viņiem parādīja, kā dārzeņus 
fasē, sagatavojot tos tirdzniecī-
bai. Tālāk visi pabija Straupes 
luterāņu baznīcā un apmeklēja 
Lielstraupes pili. Interesanta bija 
pazemes ezeru apskate zemnieku 
saimniecībā “Vējiņi”.

Protams, ka ir svarīgi redzēt, 
ko dara mazpulcēni Vidzemē: 
pieredzē dalījās Strautiņu maz-
pulka mazpulcēni kopā ar vadī-

Mazpulcēni ekskursijā pa VidzemiPUZE

tāju Sandru Buliņu, kas parādīja 
savu saimniecību un mazpulcēnu 
piparmētru kolekciju. Keramikas 
darbnīcā “Racupkalns” visus laip-
ni uzņēma podnieks Uģis Puzu-
lis, pastāstīja par savu arodu un 
vadīja radošo nodarbību, kuras  

laikā katrs izgatavoja sev jauku 
piemiņas lietiņu. Darbīgā diena 
noslēdzās ar naksnīgu pastaigu 
pa Alūksni, apskatīts tika tās iz-
gaismotais muzikālais tilts un citi 
objekti.

Otrās dienas rītā bija Alūksnes 
Mākslas skolas apmeklējums, kur 
ļoti interesanti par skolas darbību 
pastāstīja tās direktors. Alūksnē 
redzēts arī Ernsta Glika Bībeles 
muzejs un apskatīti, nomērīti Gli-
ka ozoli. Alūksne izstaigāta krus-
tām šķērsām, apmeklēts Tempļa 

kalns, pilsēta apskatīta no skatu 
torņa augstumiem.

Naktsmājas ceļotāji atrada 
Balvu amatniecības vidusskolā, 
līdz ar to iepazina šīs skolas darbu. 
Trešajā dienā mazpulcēni iepazi-
na Balvus, pabija Balvu parkā un 
aplūkoja iespaidīgo vides objektu 
“Gaiss”, kas veidots kā simbolisks 
koks, kas reaģē uz gaisa kustību 
un rada vēja mūziku. Tas veltīts 
Latvijas simtgadei. Mazpulcēni 
iepazina nozīmīgākos pilsētas ap-
skates objektus.

Jautrākus mirkļus mājupceļā 
ekskursantiem sagādāja Gulbe-
nes–Alūksnes bānīša laupītāji, kas 
apturēja autobusu un ievilināja vi-
sus savā nometnē. Negaidīts pār-
steigums ceļa vidū, ko papildināja 
negaiss, kas ceļotājus samērcēja 
līdz pēdējai vīlītei.

Mana vislielākā pateicība Val-
demārpils mazpulka vadītājai An-
dai Dzenei, kas parūpējās ne tikai 
par saviem mazpulcēniem, bet arī 
par pužiņiem.

Māra Kraule

Usmā 13. augustā svinēs Morica svētkus

Mazpulcēni bānīša laupītāju gūstā.    MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO
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Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
E-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
Tirāža:  5000  eks.
Tipogrāfi ja: “Kurzemes Vārds”

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

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 31. augustā. 
Nākamais numurs iznāks 
13. septembrī.

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada jūlijā reģistrēti 
četri jaundzimušie, divi
 Tārgales pagastā, pa vienam 
Ances pagastā un Piltenē.   

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada jūlijā reģistrētas 
deviņas laulības, 
pa vienai Usmas evaņģēliski luteriskajā un 
Ugāles evaņģēliski luteriskajā draudzē. 

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

Ugāles pagastā 
  Māris Grundmanis (27.02.1969.–23.07.2022.)
 Astrīda Vārna  (08.06.1944.–27.07.2022.)
 Melita Picalcelma (06.10.1935.–28.07.2022.)

Radoņežas Sergija Ugāles 
pareizticīgo baznīcā 18. 
jūlijā bija troņa iesvētīšanas 
diena. 

Liepājnieki, ventspilnieki, kam 
mīļa ir šī baznīca, bija svētkos 
Ugālē. No rīta notika svētku 
liturģija, ko vadīja tēvs Igors.

Pēc liturģijas – krusta 
gājiens un noslēgumā svētku 
mielasts. Vai mēs, grēcīgie, 
varam redzēt Dievu? Redzēt 
viņu mums nevajag. Ticēt dots. 
Tāpēc ir teikts – svētīgi ir tie, 
kas nav redzējuši, bet tic. Vai 
vērts ir dusmoties, ja sliktā 
vārdā nosaukts esi vai kaimiņš 
neatbildēja tavam: “Labrīt!”? Nav 
vērts tam laiku tērēt. Ir jāmāk 
viņiem labu vēlēt.

Aleksandrs Hmeļņickis Gatavošanās svētku gājienam gar Radoņežas Sergija pareizticīgo baznīcu.   ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Pēc svētku 
liturģijas 
notika gājiens 

POPE

Jūlijā noslēdzās 
Eiropas Padomes 
ģenerālsekretariāta 
konkursa “Eiropas 
Padomes Ainavas balva” 
8. sesijas nacionālās atlases 
pieteikumu iesniegšanas 
posms, kurā tika iesniegti 
11 pieteikumi. Starp 
desmit pašvaldībām savu 
pieteikumu ir iesniegusi 
arī sabiedriskā 
organizācija – biedrība 
“Popes muiža”.  

Popiņu pieteiktā iniciatīva 
“Kultūrvēstures, dabas un sa-
biedrības mijiedarbība Popes 
kalna ainavā” ir apliecinājums 
vietējo iedzīvotāju mērķtiecī-
gam darbam sabiedriskā kārtā 
nosargāt, atjaunot un iedzīvināt 
kultūrvēsturiski daudzveidīgo un 
ainaviski unikālo vidi sev apkārt. 
Popes kalna ainava ar Latvijā lie-
lāko valsts nozīmes kultūrvēstu-
riskās muižas apbūvi gadsimtiem 
ilgi ir saglabājusies nemainīga un 
tādēļ daudzām popiņu paaudzēm 
tuva un nozīmīga. Popiņi daudzu 

gadu garumā ir aktīvi piedalīju-
šies talkās, kopjot tuvējo apkārt-
ni, pētījuši vēsturi, cienot savu 
senču atstāto mantojumu, īste-
nojuši vairākus projektus, sagla-
bājot dabas un kultūras vērtības, 
iestājušies par ainavas saglabāša-
nu, izstrādājot ainavas aizsardzī-
bas un pārvaldības plānus. Šī po-
piņu iniciatīva nav miljonu vērts 
projekts, bet gan vietējās sabied-
rības paveikts, nesavtīgs darbs un 
cieņa pret senču mantojumu un 
vidi sev apkārt.

Pašlaik pieteikumus vērtē plā-
nošanas reģioni, ņemot vērā Eiro-
pas Padomes izvirzītos kritērijus: 
kā projekts ietekmē teritorijas 
attīstību ekonomiskā, sociālā un 
vides jomā; cik plaši var izman-
tot projekta pieredzi; kā projekta 
plānošanā un ieviešanā piedalās 
sabiedrība; kāda ir projekta no-
zīme izpratnes veidošanā par ai-
navu vērtību, vai projekta īsteno-
šanai izstrādāts īpašs plānošanas 
dokuments. Papildu punktus par 
īpašu projekta devumu attiecī-
gajā nozarē piešķirs Zemkopības 

ministrijas, Dabas aizsardzības 
pārvaldes, Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes, Latvijas 
Pašvaldību savienības, Latvijas 
Ainavu arhitektu asociācijas un 
Latvijas Arhitektu savienības 
pārstāvji. Nacionālās atlases re-
zultāti tiks paziņoti 20. oktobrī 
starptautiskajā Eiropas Padomes 
Ainavu dienā. Eiropas Padomes 
ģenerālsekretariāta konkurss 
“Eiropas Padomes Ainavas bal-
va” tiek organizēts saskaņā ar 
Eiropas ainavu konvencijas 11. 
pantu, lai apzinātu veiksmīgi īs-
tenotus projektus vai iniciatīvas 
ar reāli uztveramu ieguldījumu 
ainavu aizsardzībā, pārvaldībā 
un/vai plānošanā un veicinātu 
pieredzes apmaiņu ainavu kva-
litātes uzlabošanas jomā. Katra 
valsts Eiropas konkursam drīkst 
pieteikt vienu projektu, tāpēc jau 
septīto reizi Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
ja organizē nacionālo atlasi, ku-
ras uzvarētājs pārstāvēs Latviju 
starptautiskā mērogā.   

Roberts Grinbergs 

Popiņi piesaka ainavu 
starptautiskā konkursā 


