
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.4  |  NOVADĀ PIRMDIENA, 2021. gada 6. septembris

l LINDA KILEVICA

Dienvidkurzemes novada 
domes deputāti atstāja spē-
kā Pāvilostas novada paš-
valdības būvvaldes izsnieg-
to būvatļauju Dzintaru ielas 
pārbūvei Pāvilostā. “Sarunās ar 
iedzīvotājiem risinājums ir rasts – 
mēs veidojam arhitektu plenēru, 
kurā izskatām teritorijas attīstī
bu kontekstā ar šo būvprojektu,” 
norādīja atbildīgais par tā rīko
šanu, novada vienotās būvvaldes 
veidošanas koordinators Kaspars 
Dzenis. “Plenēra rezultātā iegūsim 
materiālu, ko ieguldīt projekta 
izmaiņu tapšanā.” 

Iesniegumus par būvatļaujas 
apturēšanu zvejas ostas pieved
ceļa pārbūves, infrastruktūras 
un atpūtas zonas izveides pro
jektam Dzintaru ielā no Tirgus 
ielas līdz promenādei pašval
dībai jūlijā uzrakstīja vairāki 
sabiedrības pārstāvji, uzņēmēji 

un biedrības. Dienvidkurzemes 
novada dome nolēma iepazīties 
ar dokumentiem un aicināt uz 
sarunām ieinteresētās personas, 
lai noskaidrotu apstākļus un ras
tu situācijas risinājumu. Deputāts 
Andrejs Radzevičs 12. jūlija sēdē 
atzīmēja, ka būtu jāapsver izlīgu
ma noslēgšana ar iesniedzējiem, 
jo viņi uzskata, ka kopumā ne
pieciešams realizēt šo projektu, 
bet atsevišķus elementus varētu 
mainīt, lai nodrošinātu visas sa
biedrības interešu integrēšanu. 
“Iespējams, ka iepriekšējā posmā 
iesaistītajām pusēm nav bijis pie
ejams pilns informācijas apjoms,” 
viņš teica. 

Domes sēdē 26. augustā A. 
Radzevičs ziņoja, ka sabiedriskā 
apspriešana Dzintaru ielas pro
jektam ir notikusi un iesniegumu 
autoru teiktais, ka nav bijis iespē
jas tajā paust savu viedokli, neat
bilstot patiesībai. “Mēs iepriekš 
piedāvājām slēgt mierizlīgumu 

procesuālās laika ekonomijas no
lūkos, nevis tāpēc, ka mēs vai
nīgi. Pieņemot šo lēmumu, būtu 
iespēja to apstrīdēt tiesā. Taču, 
pēc būtības vēl vairāk izvērtējot 
iesnieguma dokumentus, redzam, 
ka process ir bijis juridiski korekts, 
dokumenti ir bijuši publiski pie
ejami pietiekamā apmērā,” teica 
deputāts. 

Deputāts Gatis Kalniņš jautā
ja, vai, apstiprinot izsniegto būv
atļauju, ielu pārbūvēs pēc esošā 
projekta vai vēl var tajā kaut ko 
mainīt? A. Radzevičs atbildēja, ka 
būvprojekts vēl atrodas izstrādes 
stadijā: “Tas, ko apstrīdēja, bija 
būvprojekts minimālā sastāvā. 
Pašvaldībai vēl ir tiesības izteikt 
korekcijas šai pasūtījumā.” 

K. Dzenis apstiprināja, ka būv
atļaujas atstāšana spēkā ļaus iz
darīt grozījumus būvprojektā: “Ja 
to atceltu, arī būvprojektam vairs 
nekādas nozīmes nebūtu.” 

Priekšsēdētāja vietnieks Ai

Pāvilostā rīkos arhitektu prāta vētru
vars Galeckis uzsvēra, ka domes 
lēmums tapis, tiekoties ar Pāvil
ostas iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
un sūdzības iesniedzējiem. “Esam 
vienojušies, ka Pāvilostā rīkos prā
ta vētru – diskusiju, lai iegūtu jau
nas idejas, kā attīstītos teritorija 
starp Saku un Dzintaru ielu. Tad 
arī būtu veicamas izmaiņas būv
projektā, kuram tikko atstājām 
spēkā būvatļauju,” viņš skaidroja. 

Procesa virzību un Dienvid
kurzemes novada domes vadī
bas sākto dialogu ar sabiedrības 
pārstāvjiem viena no iesniegumu 
parakstītājām, Latvijas Modes pa
lātas vadītāja Dita Danosa vērtē 
kā pozitīvu darbību, salīdzinot 
ar Pāvilostas novada domi, kas 
“mūs vienkārši ignorēja”. “Diemžēl 
nevaru komentēt, kādi bija iemes
li atstāt spēkā būvatļauju. Ja es 
būtu deputāte, būtu pieņēmusi 
citu lēmumu no tiem faktiem, kas 
ir manā un viņu rīcībā,” viņa teica. 
Arhitektu plenēra rīkošanu viņa 

vērtē atzinīgi. “Tiekoties ar domes 
pārstāvjiem, piedāvājām uzaicināt 
profesionālus ekspertus, kuriem 
būtu jāpārstāv arhitektūra, pil
sētplānošana, dizains un ainavu 
dizains. Būtiski arī uzaicināt kādu 
starptautisku ekspertu,” norādīja 
D. Danosa. Svarīgi arī, lai plenēra 
darba rezultātus dome uzskatītu 
par sev saistošiem un integrētu 
plānošanas dokumentos. 

Arhitektu plenērs, kurā izzi
nās teritorijas iespējamo attīstī
bu starp Dzintaru ielu un Sakas 
upi, kā arī pilsētas autostāvvie
tu infrastruktūras perspektīvas, 
notiks šī gada oktobrī. Līdz 15. 
septembrim jāizveido darba gru
pa plenēra sagatavošanai. Dien
vidkurzemes novada pašvaldības 
2022. gada budžetā paredzēs lī
dzekļus lokālplānojuma izstrādei 
Pāvilostā, kas risinātu infrastruk
tūras pārkārtošanu un ostas at
tīstības jautājumus kontekstā ar 
pilsētas veco apbūvi.w

l LIENE ANDERSONE

Kovida pandēmijas dēļ 
iekavējušies pārbūves darbi 
Kazdangas pagasta pirms-
skolas izglītības iestādes (PII) 
"Ezītis" jaunajā ēkā Ķiršu gat-
vē 1. Pārvaldes vadītājs Jānis 
Tīmanis teic, ka lielākajiem 
būvdarbiem vajadzējis no-
slēgties augusta beigās, taču, 
laikus neatnākot būvniecībai 
nepieciešamajiem materiā-
liem, tagad būvnieks savus 
pienākumus varētu pabeigt 
nākamā mēneša beigās.

Kazdangas pagasta bērnu
dārzs "Ezītis" joprojām darbojas 
līdzšinējās telpās Liepu gatvē 6. 
Jau iepriekš stāstījām, ka gadu 
no gada Kazdangā bērnu skaits, 
kuriem nepieciešama pirmssko
las izglītības iestāde, ir stabils 
ar tendenci pieaugt. Bērnudārzu 
katru gadu apmeklē ap 40 bērnu 
– šogad tie ir 38 –, taču nepiecie
šamība pēc pirmsskolas izglītības 
Kazdangā ir vismaz 50 mazuļiem.

Taču pašreizējā ēkā un telpās 
tik daudz bērnu uzņemt nedrīkst, 
jo Liepu gatvē 6 telpas neatbilst 
Ministru kabineta noteikumiem. 
"Nav nepieciešamās platības jeb 
noteikto kvadrātmetru plānotajam 
bērnu skaitam," atgādina J. Tīma
nis. PII vadītāja Ilga Bloka pastāsta, 
ka bērniem no trīs līdz septiņiem 
gadiem bērnudārzā jānodrošina 3 
kvadrātmetri, bet no pusotra līdz 
diviem gadiem tie ir 1,5 kvadrāt
metri. "Pašreiz vēl šī prasība nav 
spēkā, tā būs 2023. gadā, bet mēs 
tai gatavojamies jau laikus," piebilst 
I. Bloka. Otrkārt, pašreizējā ēka un 
telpas neatbilst prasībām, lai šeit 

varētu uzņemt bērnus ar īpašām 
vajadzībām – nav uzbrauktuves, 
jābūt noteiktam durvju platumam 
– un to nav iespējams tik viegli 
pielāgot. "Pašreiz mums bērnu ar 
īpašām vajadzībām nav. Viens bija 
aizpagājušajā gadā, taču viņam 
izglītību nodrošināja ģimenē," pie
zīmē I. Bloka.

Pirms pāris gadiem "Ezītis" 
vēlējās paplašināties, pārņemot 
pašvaldības dzīvokļa telpas ēkas 
labajā spārnā. "Taču dzīvoklī bija 
bojātas pārsedzes – tas ir bīstami," 
teic I. Bloka. Tādēļ Aizputes nova
da pašvaldība pieņēma lēmumu, 
ka PII vajadzībām varētu pārbū
vēt Kazdangas pagasta pārvaldes 
ēku Ķiršu gatvē 1, kurā darbojās 

arī zobārstniecības kabinets un 
ambulance. Visas šīs iestādes 
pārceltas uz Pils gatvi 2 jeb Kaz
dangas saieta namu.

"Tagad bijušo pārvaldes ēku 
pārbūvē, gluži jau pavisam no 
jauna "Ezītim" mājvieta netiek 
radīta, bet jebkurā gadījumā esam 
gandarīti," viņa turpina.

Pērn novembrī bija prognoze, 
ka "Ezītis" jaunajās mājās varētu 
sākt saimniekot līdz ar jauno mā
cību gadu. Taču šo ieceri nobrem
zējuši pandēmijas ierobežojumi. 
"Laikus neatnāk materiāli, līdz 
ar to plānotie darbi iekavējas, 
uz priekšu nekas nevar notikt," 
norāda pārvaldnieks. Būvdarbus 
Ķiršu gatvē 1 veic SIA "Telms". 

"Būvnieks prasīja pagarinājumu, 
termiņš, kad jāpabeidz būvdarbi, 
ir 30. oktobris," turpina J. Tīma
nis. Taču ar remonta pabeigšanu 
nama iekšpusē un fasādes daļā 
vēl darbi pavisam nebeigsies. "Vēl 
būs jāveic labiekārtošana ārpusē 
un apkārtnē. Jāpārved mēbeles no 
telpām, iekārtas un āra rotaļu ele
menti no pašreizējā bērnudārza," 
papildina J. Tīmanis. "Tas nozīmē, 
ka bērnudārzs pavisam varēs uz 
jauno ēku pārcelties vai nu uz 
Ziemassvētkiem vai Jaungadu," 
prognozē pārvaldnieks. 

Jaunajā bērnudārzā telpu pla
tība atļaus veidot divas grupas, 
bet jau ar lielāku audzēkņu skaitu. 
"Tāpat kā līdz šim būs piecgadī

Uz jauno bērnudārzu vēl nevar pārvākties 
Ķiršu gatvē 1 būvnieks SIA “Telms” 
pārveido Kazdangas pagasta pārval-
des ēku par pirmsskolas izglītības 
iestādi, uz kuru bērnudārza kolektīvs 
varēs pārcelties šī gada nogalē.

go un sešgadīgo bērnu grupa, bet 
otra būs jauktā grupa audzēkņiem 
no diviem līdz četriem gadiem. 
Katrā no grupām mācību procesu 
pedagogi organizē divās atseviš
ķās apakšgrupās," skaidro vadītā
ja. "Esam ļoti priecīgi, ka jaunajā 
bērnudārzā būsim ieguvuši paši 
savu zāli, kur norisināties pasāku
miem," uzsver I. Bloka. Līdz šim PII 
kolektīvs šādos gadījumos devies 
uz kultūras centru. 

"Mums ir prieks, ka uz Kaz
dangu pārceļas arvien vairāk jau
nu ģimeņu, līdz ar to arī rodas 
nepieciešamība pēc vietējā dār
ziņa. Piemēram, nesen Kazdan
gā atgriezās ģimene no Liepājas," 
pauž I. Bloka.w
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