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Pašvaldības balvas 
“Kultūras laiks” gada nogalē 
saņēma Piltenes bibliotēkas 
darbinieces, Jūrkalnes tau-
tas nama vadītāja Kristīne 
Skrulle un Piltenes Mūzi-
kas skolas pedagogs Jānis 
Sproģis.

Balvu pasniegšana notika 
Piltenē, kur pulcējās kultūras un 
tautas namu vadītāji, bibliotekā
ri, Mūzikas skolas un Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogi, arī ama
tieru kolektīvu vadītāji. Pasākums 
“Brīdi pirms…” notika ceturto, bet 
labāko kultūras darbinieku sveik
šana – otro reizi. Tādējādi pašval
dības Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše izmanto iespēju radīt 
skaistu svētku mirkli, aicinot ko
lēģus saturīgi atpūsties, pie reizes 
pasakot paldies tiem, kuri gada 
laikā strādājuši visražīgāk, pasnie
dzot viņiem Ugāles ērģeļbūves 
darbnīcā darinātus skaistus koka 
pulksteņus. Lai pasākuma noska
ņa būtu īpašāka, uzstājās studijas 
“Jūras akmentiņi” dziedātāji un 
muzicēja Ventspils Mūzikas vi
dusskolas pedagoģes Ainas Lo
dziņas flautu un obojas ansamblis. 

Balvas Kristīnei, Jānim un pil
teniecēm Antrai Krauzei, Solvitai 

Vārvenieks Rauls  
Ostvalds nodarbojas ar 
vairākiem uzņēmējdarbības 
veidiem – veic labiekārto-
šanas darbus un kūpina 
gaļu. Mājražošana šoruden 
kļuvusi par stabilu ienāku-
mu avotu.

Rauls ir piedzīvojis dažādus 
laikus – gan tādus, kad bizness 
vedas ļoti labi, gan tādus, kad jāsa
velk josta –, nesen secinot, ka kū
pinājumu tirdzniecība atmaksājas. 
Pirmie mēģinājumi kūpināt gaļu 
bija 2008. gadā, lai gan domāts par 
to krietni senāk – jau deviņdes
mitajos gados. “Kādreiz paps sa
vām vajadzībām kūpināja desiņas, 
un tas man vienmēr palicis prātā. 
Kad bija jādomā, ko darīt, kā pelnīt 
naudu, atcerējos savu nodomu un 
pamazām sāku darboties.” 

Sākumā par peļņu nebija ne 
runas. Vajadzēja iekarot tirgu un 
pircēju uzticību, tāpat bija jāap
gūst kūpināšanas noslēpumi, lai 
piedāvātu klientiem nevis šādus 

tādus, bet patiešām garšīgus pro
duktus. Piemēram, lai iemācītos 
nokūpināt gardas vistas, pagāja 
divi gadi. SIA “Rauls” ražotnē tiek 
izmantota alkšņu malka, tādē
jādi produktiem ir īpaša smarža 
un garša, tie būtiski atšķiras no 
veikalā nopērkamajām desām un 
karbonādēm. Vārvē tiek gatavo
tas arī gaļas ruletes, viltotie zaķi, 
aknu desas un galerts. Mājražo
šanā iesaistījies ne tikai Rauls, bet 
arī viņa māmiņa Emma un māsa 
Anete, liels palīgs ir arī Raula vidē
jā meita Elīza. Darbi īpaši netiek 
dalīti. Katrs dara to, kas tajā brīdī 
vajadzīgs, bet tirgošanās ir uzticē
ta Emmai un Anetei. “Trešdien un 
ceturtdien kūpinām, piektdien un 
sestdien ir tirgus dienas, pirmdien 
un otrdien pievēršos labiekārto
šanas darbiem. Tagad Ventspilī 
klāju bruģi. Arī tas ir interesanti, 
bet mājražošana saista vairāk. Kū
pināšanu sākam septiņos no rīta, 
ap trijiem produkcija ir gatava.”

Rauls atceras, ka pirmajos ga

Pasniedz balvas “Kultūras laiks”

dos bijis grūti paredzēt, cik daudz 
no saražotā varēs iztirgot, tādēļ ga
ļas izstrādājumi palikuši pāri. Nu ir 
izdevies izkalkulēt, cik pircēji no
pirks, tādēļ zudumu praktiski nav. 
“Sapratām, ka jāsamazina ražoša
nas apjomi un jāpaaugstina cena. 
Nu varam labi iztikt.”

Emma teic, ka tirgū bieži ie
pērkas pastāvīgie klienti, bet viņu 
loks arī mainās. Cilvēki ir iecie
nījuši mājas kūpinājumus, tādēļ 
bieži atgriežas tieši pie Ostvaldu 
stenda. “Mēs neizmantojam nekā
das E vielas, bet gan piparus, sāli, 
cukuru un ķiplokus, krustnagli
ņas, pētersīļus,” saka bijusī feld
šere Emma. Savā profesijā viņa 
nostrādājusi 50 gadus, bet tagad 
labprāt palīdz dēlam. 

NOBEIGUMS 9. lpp.

Saņemot balvu, Kristīne jutusies ļoti pagodi-
nāta un priecīga. 

Radošās un enerģiskās piltenieces Antra (pa kreisi), Maira un Solvita.
KRISTĪNES ZĀLES FOTO

Pāvalai un Mairai Zālei pasniedza 
novada domes priekšsēdētāja pir
mais vietnieks Guntis Mačtams. 
Vaicāta par izjūtām, kādas bija, 
saņemot balvu, Kristīne atzīst, 
ka jutusies ļoti pagodināta un 
priecīga, tas bijis negaidīts pār
steigums: “Kultūras jomā strādā

ju kopš 2005.  gada, un visvairāk 
man patīk rīkot lielus pasākumus, 
piemēram, vasaras saulgriežu sa
gaidīšanu Ugunspļavā, tad te sa
brauc cilvēki ne tikai no Ventspils 
novada, bet arī citām Latvijas vie
tām. Izaicinājums bija arī Piejū
ras novadu senioru festivāla “Pie 

jūras dzīve mana” organizēšana. 
Īpaši viegli ir strādāt ar senioriem 
un bērniem – man patīk tas, ko 
daru!” Zane, raksturojot jūrkal
nieti, uzteic viņu par projektu 
rakstīšanas prasmi, suitu tradīciju 
un līdz ar to arī Ventspils nova
da vārda daudzināšanu: “Kristīne 

vēlas, lai kultūras dzīve nekad ne
apstājas, lai tai ir dažādas izpaus
mes formas. Viņa prot darboties 
komandā un saliedēt to, Kristīne 
ir dzīvespriecīga, atvērta un prot 
ātri uzķert idejas.” 

NOBEIGUMS 2. lpp.

Gaļu kūpina pēc sentēvu metodēm 

Rauls stāsta, ka šogad 
iecerēts iegādāties 
aukstuma kameru.   

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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NO DOMES SĒDES

Decembra domes sēdēs
l Deputāti atbalstīja galvojumu SIA “VNK serviss” 1 243 628,10 eiro siltumapgādes sistēmas 

izbūvei Užavas pagastā – automātiskās šķeldas katlumājas celtniecība, siltummezglu izbūve un 
siltumtīklu pārbūve, būvuzraudzība.

l Apstiprināja Ventspils novada Civilās aizsardzības komisijas sastāvu:
Komisijas priekšsēdētājs: 
1. Aivars Mucenieks  Ventspils novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
2. Monvīds Buiķis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils 

daļas inspektors
Komisijas locekļi:
3. Dainis Valdmanis Pašvaldības izpilddirektors
4. Staldzis Veckracis Zemessardzes 46. bataljona komandieris
5. Ingūna Pļaviņa Ventspils Reģionālās vides pārvaldes vadītāja
6. Iveta Būdeniece Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes Ventspils iecirkņa priekšniece
7. Jeļena Mundeciema Valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” epidemioloģe
8. Ivars Koloda Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs
9. Uldis Frīdenbergs Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
10. Valdis Ārnests Ziemeļkurzemes virsmežniecības uguns apsardzības vecākais inspektors
11. Rolands Agafonovs AS “Latvenergo” uzņēmuma “Sadales tīkls” Rietumu reģiona Ekspluatācijas daļas 

Ventspils nodaļas vadītājs
Komisijas sekretārs:
12. Voldemārs Akmentiņš Civilās aizsardzības organizators

l Pilnvaroja SIA “Puzes ezers” organizēt licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā, noslēgt 
pilnvarojuma līgumu, nosakot tā darbības termiņu – trīs gadi no noslēgšanas dienas (skatīt  6. lpp.). 

l Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, noteica Ventspils novada administratīvā teritorijā publiskos 
iekšējos ūdeņos – Usmas ezerā, Engures upē, Tīrukšezerā un Ilziķī – zvejas tiesību nomas maksu, 
kāda rūpnieciskajai zvejai par zvejas rīku limita vienu vienību noteikta Ministru kabineta 2009. gada 
11.  augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 21. pielikuma II. nodaļā “Zveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos”, divkāršotā apmērā:
Nr. 
p.k.

Zvejas rīka nosaukums Zvejas tiesību nomas maksa (EUR)
Engures upē Usmas ezerā Tīrukšezerā, Ilziķī

1. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m - 19,92 -
2. Zušu murds ar sētu, līdz 30 m 42,68 28,46 -
3. Zivju tīkls, par katriem 5 m - 5,70 34,20 
4. Zušķērājs 569,14 - -

    
l Izdarīja grozījumus Ventspils novada domes 2015. gada 25.  jūnija nolikumā Nr.9 “Kārtība, kādā 

slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā” un noteica nolikuma 2. pielikumu šādā redakcijā: “Zvejas rīku skaita un 
mencu nozvejas apjoma limita sadalījums pa Ventspils novada pagastiem.”
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l Apstiprināja lēmumu ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta “Pulcēšanās vietas izveide 
Ugāles ciemā” būvdarbu veikšanai un būvuzraudzībai 410 892,92 eiro un projekta “Livōd kalāmīe 
kōrand” (“Lībiešu zvejnieku sēta”) būvdarbu veikšanai 1 457 100,40 eiro.

l Atbalstīja Zaigas Vītolas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Ventspils novada bāriņtiesas 
locekles amata pienākumu pildīšanas un izbeigt bāriņtiesas locekļa pilnvaras. 

l No 2. janvāra nolēma nodot dzīvojamās mājas “Rozes” Stiklos pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu 
īpašnieku kopības izvēlētajai personai Ērikai Bitei un no 10. janvāra dzīvojamās mājas “Klusumi” 
Stiklos pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētajai personai Eināram Garsilam, bet no 
2. janvāra dzīvojamās mājas “Ceļtekas” Blāzmā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku izvēlētajai 
personai Rigondai Laudānei.

l Deputāti piekrita, ka nodibinājums “Rubeņa fonds” Ugāles pagastā iegūst īpašuma tiesības uz 
zemes vienību “Silmači”.

l Vēl lēma par zemes vienību iegūšanu nepilsoņu īpašumā Tārgales pagastā, par zemes 
starpgabala atsavināšanu Popes pagastā, par divu pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu 
atsavināšanu Ziru pagasta “Liepzaros”, par nekustamā īpašuma “Lauki” atsavināšanu Ugāles pagastā, 
kā arī atzina par neatbilstošu turpmākai lietošanai dzīvojamo māju “Lieljaunzemes” Ugālē.

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 
Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.

Pasniedz balvas 
“Kultūras laiks”

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

To, kura kultūras darbiniece 
saņems balvu, noteica kolēģu bal
sojums. Tieši tāpat savu viedokli 
izteica bibliotekāres. Viņuprāt, 
Piltenes bibliotēkas darbinieces 
balvu pelnījušas par aktīvu iesais
tīšanos vietējās kopienas sabied
riskajā un kultūras dzīvē, piemē
ram, darbojoties folkloras draugu 
kopā “Pill tīn” un Piltenes ama
tierteātrī, piedaloties Lielajā talkā. 
Antra, Maira un Solvita uzteiktas 
par radošu un aizrautīgu darbu 
bibliotēkas pasākumu, nodarbību 
un izstāžu organizēšanā, arī aktīvu 
iesaistīšanos bērnu lasīšanas vei
cināšanas pasākumos. Bibliotēkas 
darbiniecēm ir pozitīva attieksme 
pret apkārtējiem cilvēkiem un sa
viem pienākumiem, viņas neapjūk 
dažādās dzīves situācijās. Solvitai, 
Antrai un Mairai ir inovatīva do
māšana, radošums, entuziasms, 
viņas ir aktīvas un enerģiskas, 

kompetentas profesionālajos jau
tājumos un informācijas meklē
šanā, prot iedvesmot citus – gan 
bibliotēkas apmeklētājus, gan sa
vus kolēģus novadā.

Piltenes Mūzikas skolā, kura 
pērn svinēja 25. dzimšanas dienu, 
strādā flautas spēles pasniedzējs 
Jānis Sproģis. Mācību iestādes 
direktore Antra Šķēle saka: “Ik
dienas darbā būtiskākā pedago
ga īpašība ir cilvēcība. Darbā ar 
audzēkņiem tieši patīkama mij
iedarbība motivē apmeklēt mā
cību stundas, apgūt repertuāru 
un pašiedvesmo. Jānis ir akurāts, 
uzticams, korekts un patīkams 
cilvēks, zinošs pedagogs un kom
petents partneris. Man kā skolas 
direktorei šīs īpašības ļauj emo
cionāli un praktiski strukturēt 
ikdienas darbu, gatavojoties ideju 
realizācijai un jūtot pedagoga ie
saisti tajā, kas konkrētajā periodā 
skolai ir būtisks!”

Marlena Zvaigzne

Pirms valsts svētkiem Sa-
eimas deputāts Aivars Meija ar 
domubiedru Gunti Rolli iera-
dās pie Ventspils novada domes 
priekšsēdētāja Aivara Mucenie-
ka, uzticot viņam Tautas saimes 
grāmatu. Tajā katrs novada iedzī-
votājs varēja atstāt savu novēlēju-
mu Latvijai. Šo iespēju izmantoja 
daudzi cilvēki. 

Būtu grūti aprēķināt, cik daudz 
iedzīvotāju parakstījušies Tautas 
saimes grāmatā, jo tas tika veikts 
ne tikai individuāli, bet arī kolektī
vi, bet to gan var pateikt, ka esam 
aizpildījuši 105 lapas! Tās glabā ne 
tikai ierakstus, bet arī fotogrāfijas 
un aizkustinošus bērnu zīmējumus. 

Grāmatas atvēršana, dziedot 
dziesmu “Ģērbies, saule, sudrabo
ta!”, notika 18.  novembrī svinīgajā 
pasākumā Ances kultūras namā. 
Novada domes priekšsēdētājs Ai
vars Mucenieks izstāstīja, kāda ir ak
tivitātes ideja, un aicināja visus, kuri 
vēlas, parakstīties. Viņš pats grāma

tā ierakstīja šādus vārdus: “Lai mēs, 
latvieši, vairāk ticētu savai valstij, 
jo tieši ticība ir viens no labākajiem 
spēkiem, kas nodrošina augšupeju.”

Grāmatu no viena pagasta uz 
otru nogādāt apņēmās pagastu pār
valžu vadītāji. Paldies viņiem par to, 
tāpat arī bibliotēku vadītājām, jo tieši 
bibliotēkas bija tās, kur atradās Tau
tas saimes grāmata un kurp cilvēki 
devās, lai izteiktu savas domas, kuras 
varēs lasīt nākamo paaudžu pārstāvji.

Nedaudz ielūkosimies ieraks
tos, kas tapuši, domājot par Latvi
ju un mūsu vietu tajā. Pirmsskolas 
izglītības iestādes “Vālodzīte” dar
binieces novēl, lai katrā pagastā 
skanētu bērnu čalas un uz kopīgu 
darbošanos pulcētos jaunieši: “Lai 
dzīvesgudrie ančiņi savas zināša
nas mācītu jaunajiem. Lai katrs sev 
uzticēto darbiņu darītu pēc labākās 
sirdsapziņas un godaprāta. Lai Lat
vijā dzīvo laimīgi cilvēki!” 

Esam parakstījušies 
105 lapās

NOBEIGUMS 18. lpp.

Paldies visiem, kuri parakstījās Tautas saimes grāmatā, 
un tiem, kuri rūpējās, lai tā nonāktu no vienas bibliotē-
kas citā.
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Par to, kas mūs sagaida 
šogad, kādas bijušas pagāju-
šā gada veiksmes, uzzināsim 
intervijā ar Ventspils novada 
domes priekšsēdētāju  
Aivaru Mucenieku.

– Kāds pašvaldībai bija aizva-
dītais gads?

– Esam strādājuši labi, esam 
realizējuši vairākus Eiropas Savie
nības līdzfinansētos projektus, tāpat 
daudzus objektus esam sakārtojuši 
par pašvaldības naudu. Mums ir lie
lākais budžeta atlikums novada pa
stāvēšanas laikā, tātad kopš novada 
izveidošanas 2009.  gadā. Pašvaldī
bas budžetā finanšu atlikums gada 
beigās bija 2,8 miljoni eiro. Nekusta
mā īpašuma nodokļa ieņēmumi bija 
lielāki, nekā tika plānots, arī iedzī
votāju ienākuma nodokli saņēmām 
plānotajā apjomā. 

– Miniet, lūdzu, vērienīgākos 
pašvaldības paveiktos darbus!

– Būtisku pašvaldības finansē
juma daļu ieguldījām sporta būv
ju sakārtošanā Tārgalē un Zūrās, 
laik apstākļi neļāva pabeigt Piltenes 
stadiona būvniecību – tas notiks 
šogad. Pērn veicām skolu virtuvju 
remontu Puzes, Tārgales un Uža
vas pamatskolā. Ir sakārtotas tel
pas vairākās pirmsskolas izglītības 
iestādēs – Ugālē, Popē, Ventavā un 
pirmsskolas izglītības grupiņā Pu
zes pamatskolā. Lielāki vai mazāki 
remontdarbi veikti visās skolās, bet 
nekvalitatīvi izstrādātā tehniskā 
projekta dēļ nācās pārtraukt sporta 
manēžas izbūvi Ugāles vidussko
lā. Esam piesaistījuši juristus, kuri 
palīdzēs atgūt šajā objektā iztērē
tos līdzekļus. Paredzams, ka jaunas 
manēžas būvniecību varēsim uz
sākt gada otrajā pusē, jo vispirms 
jāizstrādā būvprojekts. Tā kā Tār
gales pamatskolā ir liels audzēk
ņu skaits, pie šīs mācību iestādes 
piebūvējām moduļu tipa ēku. Liels 
darbs paveikts Popes pamatskolā, 
kur nomainījām jumtu. Ir objekti, 
kuru izveidošanai vai sakārtošanai 
izmantots Eiropas Savienības finan
sējums, un te var minēt grants ceļu 
programmu. Pagaidām autoceļi ir 
pārbūvēti divos pagastos – Ancē un 
Piltenē. Ja būtu bijuši labvēlīgi laik
apstākļi, tas būtu izdarīts arī Popē 
un Usmā, jau ir noslēgti līgumi par 
darbu veikšanu visos pagastos, iz
ņemot Jūrkalni. Šim pagastam bija 
piešķirta tik maza kvota, ka nebūtu 
izdevies pārbūvēt iecerēto ceļa pos
mu, tādēļ tika nolemts Jūrkalnē vis
pār neizmanot grants ceļu program
mas līdzekļus. Ir pabeigti, bet nav 
pieņemti ekspluatācijā divi asfaltēti 
ceļa posmi Vārves pagastā. Darbus 
pabeigs pavasarī, jo, veicot ieklātā 
asfalta paraugu ekspertīzi, tika se
cināts, ka vienā ceļa posmā asfalts 
būs jāieklāj no jauna. Pašvaldība ļoti 
jūt, ka trūkst speciālistu – projektē
tāju, kas varētu izstrādāt kvalitatī
vus tehniskos projektus. Šī iemesla 
dēļ neesam atraduši projektētājus 
Popes estrādes skatītāju zonai, un 
tas apdraud projekta realizēšanu. Ir 
noslēgts līgums par Ances muižas 
ēkas atjaunošanas darbiem, tirgus 
laukuma sakārtošanu Ugālē, “Lībie
šu sētas” otrās kārtas izbūvi Tārgalē. 
Šajā pagastā tika īstenots projekts 

par paaudžu tikšanās vietas iekārto
šanu, kas faktiski bija infrastruktū
ras sakārtošana pie pamatskolas. Ir 
noslēgts līgums par infrastruktūras 
sakārtošanu uzņēmējdarbības at
tīstībai Popē, kur paredzēts izbūvēt 
asfaltēta ceļa posmu un uzlabot ap
gaismojumu. Apgaismojuma prog
rammas gaitā pašvaldība veica dar
bus Ancē, Zlēkās un Ugālē.

– Kādus darbus iecerēts izda-
rīt šogad?

– Līdztekus jau pieminētajiem 
esam iesnieguši projekta pieteiku
mu energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai Zūru pamatskolā, teh
niskais projekts ir jau izstrādāts. Ce
ram, ka notiks aktivitātes piekrastes 
programmā un pārrobežu projektu 
realizēšanā. Esam saņēmuši mutis
ku informāciju, ka ir piešķirti līdzek
ļi septītās mājas nojaukšanai Rūp
nīcas ielā Ugālē. Varēsim uzstādīt 
videonovērošanas iekārtas Ugālē, 
Ventavā un Piltenē, izbūvēt gājēju 
laipu Usmas ezera krastā, pārbūvēt 
gājēju tiltiņu pāri Irbes upei, izbūvēt 
veloceliņa posmu no Ventspils ro
bežas līdz Kolkas ceļam, bet Jūrkal
nes Ugunspļavā tiks uzcelts vējturu 
nams. Jaunciemā būs nobrauktu
ve, kuru varēs izmantot glābšanas 
dienesta darbinieki un zvejnieki. 
Ir izstrādāts tehniskais projekts 
un saņemts “Leader” programmas 
atbalsts gājēju tiltiņa izbūvei pāri 
Užavas upei, atbalsts saņemts arī 
peldvietas labiekārtošanai Vārves 
ciemā. Īstenojot minētos projektus, 
izlietosim 5,5 miljonus eiro, no Eiro
pas Savienības atpakaļ saņemot 3,5 
miljonus eiro. Pašvaldības līdzek
ļus izmantosim, lai uzsāktu Ugāles 
sporta manēžas būvniecību, lielāku 
finansējumu plānots likt lietā, vei
cot darbus Tārgales pamatskolā, 
kur notiks pirmā stāva telpu pār
plānošana, šajā mācību iestādē ie
kārtosim liftu. Ar deputātiem esam 
vienojušies par remonta veikšanu 
Piltenes vidusskolas pirmajā stāvā, 
mājturības kabineta vietā iekārtojot 
trenažieru zāli, veicot tualešu, dušu, 
sporta zāles noliktavas un garderob
ju remontu. Ir iecerēts sakārtot Po
pes pamatskolas ēdnīcas bloku, bet 
tas atrodas arhitektūras piemineklī, 
tādēļ nav droši zināms, vai darbus 
veiksim tieši šogad. Esam apstipri
nājuši bērnu rotaļu laukumu sakār
tošanas programmu, tādēļ šogad 
līdzekļi ir atvēlēti Popes pirmsskolas 
izglītības iestādei, Puzes pirmssko
las izglītības grupai, pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” filiālei 
Vārvē un pirmsskolas izglītības 
iestādei Zlēkās. Ir apstiprināta arī 
gājēju ietvju un auto stāvlaukumu 
izbūvju programma, tās gaitā šogad 
Ugālē no tirgus laukuma gar šoseju 
paredzēts izbūvēt jaunu gājēju ce
liņu, to iecerēts veikt arī Usmā, vēl 
iekārtosim auto stāvlaukumu Vār
ves centrā. Lai paveiktu šos darbus, 
nepieciešama tehniskā dokumentā
cija, bet, kā jau minēju, valstī trūkst 
speciālistu, kas varētu veikt šos uz
devumus. Apgaismojuma kvalitāti 
uzlabosim Kamārces ceļā Tārgalē, 
Popes centrā un nedaudz Ugālē. 
500 000 eiro esam rezervējuši dažā
du lielāku un mazāku remontdarbu 
veikšanai. Paredzēts uzsākt tehnisko 
projektu izstrādi piebūvei pie Zūru 

pamatskolas, ko varētu izmantot 
arī kā kultūras namu, Ugāles sporta 
laukumam un Ugāles vidusskolas 
aktu zāles rekonstrukcijai. Četras 
sabiedriskās ēkas aprīkosim ar uz
brauktuvēm, lai tajās varētu iekļūt 
cilvēki ar kustību traucējumiem.

– Kādas ir šāgada budžeta ap-
rises?

– Pašvaldības budžetā, salī
dzinot ar pērno gadu, ir 400  000 
eiro pieaugums. Dažādu uzdevu
mu veikšanai iecerēts aizņemties 
līdzekļus Valsts kasē, tādēļ var ru
nāt arī par deficītu, ko segsim no 
Valsts kases iegūtajiem kredītiem. 
No minētajiem 400 000 eiro izde
vumu daļā pusi novirzīsim, lai no
drošinātu minimālās darba algas 
pieauguma segšanu un mazāko 
darba algu izlīdzināšanu pagas
tos strādājošajiem. Savukārt otru 
daļu jeb 200 000 eiro izmantosim 
aizdevumu atdošanai. Prognozētā 
pašvaldības ieņēmumu daļa bez 

mērķdotācijām šogad ir 11 400 000 
eiro. Izdevumu daļā prognozējam 
vairāk – kopā ar aizņēmumiem 
no Valsts kases esam paredzējuši 
17 700 000 eiro. 

– Pagājušajā gadā notika paš-
valdību vēlēšanas. Jaunais depu-
tātu sasaukums ir strādājis pusga-
du. Kā šajā laikā ir veicies?

– Salīdzinot ar iepriekšējiem 
sasaukumiem, šo varētu raksturot 
kā ļoti enerģisku, deputāti patiesi 
vēlas izprast lietas būtību. Es do
māju, ka četru gadu darba rezul
tātam ir jābūt labam. Šoreiz mums 
vairāk ir pārstāvēti uzņēmēji, kas 
līdz šim nav bijuši saistīti ar pašval
dības darbu, tāpēc visu laiku no
tiek arī pašvaldības darba iepazī
šanas un izzināšanas process. Visi 
regulāri apmeklē gan domes, gan 
komiteju sēdes, turklāt uz sēdēm 
deputāti ierodas labi sagatavoju
šies un iepazinušies ar darbakārtī
bas materiāliem. Galvenais jau, ka 

viņiem ir vēlēšanās strādāt!
– Kāds ir jūsu vēlējums no-

vada iedzīvotājiem, sākot jauno 
gadu?

– Vispirms gribu pateikt pal
dies par izturību, kas bija vajadzīga, 
lai tiktu galā ar lietavu izraisītajām 
sekām – applūdušajiem laukiem un 
ceļiem. Bija nepieciešama liela pa
cietība, lai nedusmotos par to, bet 
meklētu risinājumus, kā izkļūt no 
situācijas, kādu mums piespēlēja 
daba. No sirds ceru, ka pašvaldībai 
šogad izdosies realizēt visus iece
rētos darbus, jo šādā gadījumā ie
dzīvotāji būs ieguvēji – viņiem būs 
daudz patīkamāk dzīvot savos pa
gastos. Gribu novēlēt arī to, lai katrs 
cilvēks dodas uz darbu ar prieku, lai 
viņš sev uzticētos uzdevumus veic 
atbildīgi. Tāpat vēlu laimi un prie
ku, protams, veselību un pārticību 
– lai mums saticīga un draudzīga 
dzīvošana!      

Marlena Zvaigzne

2018. gadā būvniecības sezonas laikā par grants ceļu 
programmas līdzekļiem sāksies autoceļu pārbūves dar
bi “Laimiņas–Kamārce” Tārgales pagastā, “Pasiekstes 
ceļš” Vārves pagastā, “Alekši–Silkrogs” Užavas pagastā, 
“Lodnieki–Ūzdari” un “Ķeņģu tilts” Puzes pagastā, kā 
arī “Saulītes–Sises ciems” un “Vētras–Mazpūšļi–Blen
de” Ziru pagastā. Pārbūvējamo ceļu posmu kopējais 
garums ir 9,4 km.

Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu reali
zācija jāveic līdz 2018. gada 6. jūlijam. Projektu gaitā pa
redzēts atjaunot brauktuves segumu, tīrīt un padziļināt 
grāvjus, nomainīt caurtekas, kā arī nomainīt un uzlikt 
jaunas ceļa zīmes. Būvprojekta dokumentācijas izstrādi 
veica SIA “JOE” un PS “ETNA projekti” par kopsummu 
36 153,59 eiro, autoruzraudzību veiks par kopsummu 
5059,01 eiro. Būvdarbus šajos objektos veiks SIA “Venta 
1” par kopsummu 1 064 762,91 eiro, bet būvuzraudzību 
– SIA “Firma L4” norīkots būvuzraugs par kopsummu 
20 025,50 eiro, t. sk. PVN.

Projektu kopējās izmaksas ir 1 126 001,01 eiro, no 
kurām ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai) finansējums ir 942 834,04 eiro, Ventspils no
vada pašvaldības līdzfinansējums – 183 166,97 eiro.

Grants ceļu programmas realizācijas gaitā sep
tembra beigās uzsākta pašvaldības autoceļu pārbūve 
“Krojvalks–Mazbānītis” un “Jaunvalki” Popes pagastā, 
“Ēnas–Sedliņi” Ugāles pagastā, “Stacija–Stikli” Usmas 
pagastā, “Ēčkalni” un “Ventmala” Zlēku pagastā. Būv
niecības darbi tiks pabeigti labvēlīgākos laikapstākļos 
2018. gadā.

Projekts tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības prog
rammas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pamatpakal
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams EK tīmekļa 
vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm. 

Kristīne Strika

Izmantos pašvaldības un 
Eiropas Savienības līdzekļus

“Gribu novēlēt arī to, lai katrs cilvēks dodas uz darbu ar prieku, lai viņš sev uzticētos 
uzdevumus veic atbildīgi,” saka domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Pašvaldības autoceļu pārbūve
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Trīs pēdējo gadu laikā 
Vārves pagastā vairāku 
daudzdzīvokļu māju iedzī-
votāji nodibinājuši dzīvokļu 
īpašnieku biedrības un savas 
mājas veiksmīgi apsaimnie-
ko paši. 

Ventspils novadā daudzdzī
vokļu ēkas apsaimnieko gan iedzī
votāju izvēlēti uzņēmumi, gan dzī
vokļu īpašnieku veidotas biedrības, 
Ugālē – pašvaldības uzņēmums 
“VNK serviss”, bet daudzviet no
vadā apsaimniekošana joprojām 
palikusi pašvaldības un pagastu 
pārvalžu gādībā. Novada vadība 
vairākkārt iedzīvotāju sapulcēs uz
svērusi, ka namu apsaimniekošana 
nav pašvaldības pamatfunkcija, ai
cinājusi dzīvokļu īpašniekus veidot 
biedrības un par ēku uzturēšanu 
rūpēties pašiem. Vairāku daudz
dzīvokļu namu iemītnieki ieklausī
jušies šajos padomos un veiksmīgi 
apsaimnieko savas ēkas.      

Vienā pagastā  
piecas biedrības

Vārves pagastā pēdējo trīs gadu 

laikā savas biedrības nodibinājuši 
un ēku apsaimniekošanu no paš
valdības pārņēmuši piecu daudz
dzīvokļu namu dzīvokļu saimnie
ki, patlaban procesā ir vēl vienas 
biedrības dibināšana. Pati pirmā 
Vārves pagastā tika nodibināta 
biedrība “Vārves apsaimniekotāji”, 
kas apvieno Vārves ciema “Centra 
mājas – 6” dzīvokļu īpašniekus. 
Apsaimniekošanu no pašvaldības 
tā pārņēma 2014.  gada 1.  decem
brī. Pēc dažiem mēnešiem šim pie
mēram sekoja “Centra mājas – 4” 
iedzīvotāji, un 2015. gadā biedrī
bas nodibināja arī “Centra mājas 
– 5” un “Centra mājas – 7” iedzī
votāji. Paši savu māju apsaimnie
ko arī “Zūru – 13” iemītnieki, bet 
patlaban biedrību veido dzīvokļu 
īpašnieki Skolas ielā 7, Ventavā.  

Biedrības “Vārves apsaimnie
kotāji” valdes priekšsēdētājs Rauls 
Ostvalds kopā ar dzīvesbiedri Daci 
Limbergu bija paši pirmie, kas 
Vārves pagastā uzņēmās dibināt 
dzīvokļu apsaimniekotāju biedrī
bu. Dace, kas ir biedrības valdes 
locekle un galvenokārt kārto visus 

biedrības dokumentus, atceras, 
ka uz šo soli viņus rosināja pārē
jie mājas iedzīvotāji. Namam, kas 
ekspluatācijā nodots 1980.  gadā, 
tecēja jumts, un visi saprata, ka ir 
jārīkojas. Tā kā Rauls ir uzņēmējs, 
bet Dace ir pagasta pārvaldes 
darbiniece, kuras ikdienas pienā
kumos ir darbs ar dokumentiem 
(tolaik viņa bija sekretāre, tagad 
– uzskaitvede), mājas iedzīvo
tāji mudinājuši viņus uzņemties 
biedrības dibināšanu. Atbildes uz 
daudziem jautājumiem, kas saistās 
ar mājas apsaimniekošanu, piemē
ram, par dokumentu sagatavošanu 
un iesniegšanu Uzņēmumu reģis
trā, Dace atradusi internetā. Viņa 
palīdzēja nodibināt biedrības arī 
pārējo māju iedzīvotājiem. Daces 
un Raula padoms viņiem laiku pa 
laikam noder joprojām.  

Par maksu lemj paši
Uzsākot pašiem apsaimniekot 

savu namu, “Centra mājas – 6” 
dzīvokļu īpašnieki lēma, ka ap
saimniekošanas maksa būs 0,21 
eiro/m² – tāda tā ir arī mājām, ku

ras apsaimnieko pašvaldība. No šīs 
maksas 0,04 eiro/m² tiek novirzīti 
administratīvajiem izdevumiem. 
Pašvaldības apsaimniekotajās mā
jās administratīvie izdevumi ir 
nedaudz lielāki – pērn tie bija 0,05 
eiro/m², šogad ir 0,06 eiro/m², no 
nākamā gada būs 0,07 eiro/m². 
Starp citu, Vārves pagastā apsaim
niekošanas maksa ieviesta tikai 
2014.  gadā. Kad mājas iedzīvotāji 
nolēma ņemt kredītu jumta reno
vācijai, vienojās apsaimniekošanas 
maksu palielināt līdz 0,30 eiro/m². 
Iespēja dzīvokļu īpašniekiem vie
noties, kāda būs apsaimniekošanas 
maksa, ir viena no šīs saimniekoša
nas priekšrocībām. Tā, piemēram, 
“Zūru – 13” iedzīvotāji vienojušies, 
ka par apsaimniekošanu maksās 
vien 0,13 eiro/m². 

Nomaina jumtu
Centra mājā – 6 trīs gadu lai

kā veiktie maksājumi un kopīgie 
lēmumi jau devuši rezultātu, pro
ti, par bankā paņemtu kredītu šā 
gada vasarā nomainīts ēkas jumts. 
Tas izmaksājis 18 tūkstošus eiro. 
Trīs tūkstošus eiro biedrība bija 
sakrājusi no dzīvokļu īpašnieku 
maksājumiem, 15 tūkstošus eiro 
aizdeva banka. Kredīts “Vārves 
apsaimniekotājiem” jānomaksā 
septiņu gadu laikā, ik mēnesi ban
kai atmaksājot ap 220 eiro. Bankas 
nosacījums bijis ēkas apdrošinā
šana, par ko papildus jāmaksā 66 
eiro mēnesī. Iedzīvotāji domā arī 
par mājas stāvvadu pakāpenisku 
sakārtošanu, taču citus lielus dar
bus, kamēr nav atdots kredīts, pa
gaidām neplāno. Tālākā nākotnē 
viņi cer māju pilnībā renovēt. Pēc 
šobrīd spēkā esošās likumdošanas 
Eiropas fondu finansējumu šādam 
mērķim var dabūt tikai tās mājas, 
kurās ir centrālā apkure. 

“Centra mājas – 4” iedzīvotāji, 
kā informē biedrības “Vārve”–4 
valdes locekle Stella Ziemele, ap
saimniekošanas maksas uzkrā
jumu izlietojuši kāpņu telpu un 
pagraba logu, kā arī ārdurvju no
maiņai un jumta remontam. Tagad 
iedzīvotāji krāj naudu kāpņu telpu 
remontam. S.  Ziemele uzsver, ka, 
māju apsaimniekojot pašiem iedzī
votājiem, ir iespēja daudz paveikt 
saviem spēkiem, līdzekļus lieki ne
tērējot. Iedzīvotāji paši gādā par tī
rību kāpņu telpās, vasarā pļauj zāli. 
Rīkojot talkas, “Centra mājas – 4” 
iedzīvotāji kopīgi tīrījuši pagrabus 
un sazāģējuši vecās apkures cau
rules. 

Iespējams ietaupīt
Dzīvokļos, kurus apsaimnie

ko pašvaldība, apsaimniekošanas 
maksai tiek piemērots pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN). “Tas ir 
atkarīgs no ienākumiem,” skaidro 
D. Limberga. “Biedrībai nav tik lie
lu ienākumu, savukārt pašvaldībā 
tie tiek rēķināti no visiem 12 pa
gastiem.” Biedrības valdes locekle 
aši aprēķina, ka no viena dzīvok
ļa mēnesī PVN veido 3 – 4 eiro. 
D.  Limberga akcentē, ka īsāks ir 
arī birokrātiskais ceļš, ja dzīvokļu 
īpašnieki vēlas veikt kādus uzla
bojumus – sanāk kopā, izlemj un 
dara. Savukārt, ja māju apsaimnie
ko pašvaldība, process ir garāks – 
par katru ierosinājumu lemj dome, 
un nav teikts, ka konkrētā māja būs 
tā, kas prioritāri sakārtojama.  

D. Limberga vērš uzmanību uz 
to, ka, sākot pašiem apsaimniekot 
savu māju, cilvēkiem ir jāmaina 
domāšana – jāsaprot, ka paši ir 
saimnieki, un pašiem kopīgi jā
risina problēmas, ja tādas rodas. 
Daļa iedzīvotāju uzskata – šī ir 
daudzstāvu māja, tāpēc lai kāds 
visas problēmas risina. Biedrībai 
“Vārves apsaimniekotāji” izdevies 
panākt, ka nu jau pilnīgi visi 18 
dzīvokļu īpašnieki godprātīgi mak
sā apsaimniekošanas izdevumus 
un vairums piedalās arī biedrības 
kopsapulcēs, kas tiek organizētas 
divas reizes gadā. Viens no dzīvok
ļu īpašniekiem maksāt sāka vien 
šajā gadā. Tikai tad, kad paša dzī
voklī radās problēmas, kas saistītas 
ar koplietošanas telpām, saprata, 
ka arī no viņa maksājumiem un 
iesaistes iedzīvotāju sapulcēs ir at
karīgi biedrības dalībnieku kopīgie 
lēmumi. 

Iztiek bez  
domstarpībām

Centra mājas – 6 iedzīvotāja 
Inta Silarāja par apsaimniekoša
nu, ko uzņēmušies paši iedzīvotāji, 
saka: “Domāju, ka mums šis risi
nājums ir diezgan veiksmīgs. Mēs, 
šīs mājas iemīnieki, dzīvojam tur 
daudzu gadu garumā un visi esam 
ieinteresēti savest savu māju kārtī
bā, tāpēc mums lielu domstarpību 
par to, ar ko sākt, kur naudu iztērēt, 
nav. Es dzīvoju vidējā stāvā, tāpēc 
man, protams, patīkamāk būtu vis
pirms pagrabu savest kārtībā, bet es 
saprotu: ja augšējā stāva iedzīvotā
jiem nāk ūdens uz galvas, ir jāsāk ar 
jumtu.” Viņa atzīst, ka gribētos var
būt vēl ko mājā sakārot, taču naudi
ņas ir tik, cik ir. Arī Taila Laumane 
ar ēkas apsaimniekošanu ir apmie
rināta. “Viss ir appļauts, tīrs un kār
tīgs. Un paši varam lemt, kas mums 
nepieciešams,” novērtē iedzīvotāja.    

Arī citos novada pagastos 
daudzdzīvokļu ēkas apsaimnie
ko dzīvokļu īpašnieku dibinātas 
biedrības. Kopumā novadā ir 27 
daudzdzīvokļu ēkas, kuras apsaim
nieko uzņēmumi un biedrības. 
Piemēram, Puzes pagastā tagad 
teju visas daudzdzīvokļu ēkas, iz
ņemot trīs, apsaimnieko dzīvokļu 
īpašnieku biedrības. Puzes namu 
apsaimniekotāji nākuši pie secinā
juma: ja ēku apsaimniekotu kāds 
uzņēmums vai pagasta pārvalde, 
izdevumi noteikti būtu lielāki, jo 
izmaksās būtu jāpierēķina arī dar
binieku algas. 

Priekšrocības, ja māju 
apsaimnieko dzīvokļu 
īpašnieku biedrība:

● dzīvokļu īpašnieki 
paši var lemt, cik liela būs 
apsaimniekošanas maksa un 
kādiem mērķiem to izlietot;

● iespējams vienoties par 
vērienīgiem ieguldījumiem 
mājas labiekārtošanā, 
piemēram, jumta nomaiņu, 
izmantojot bankas aizdevumu;

● apsaimniekošanas naudai 
netiek piemērots PVN;

● mazāki administratīvie 
izdevumi, tādējādi lielāka 
summa no maksājuma paliek 
tieši mājas apsaimniekošanai;

● īsāks birokrātiskais ceļš 
līdz konkrētu darbu īstenošanai;

● vairākus darbus var 
paveikt pašu spēkiem, talkas 
veidā, tādējādi ietaupot 
līdzekļus.

Līga Tīrmane

Iedzīvotāji mājas 
apsaimnieko paši

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pie
ņemšanas 4. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaim
niecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi
ju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. “Pievienotās vērtī
bas veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas 
akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. 
“Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās 
jūras ekonomikas nozarēs”, 43.02.4. “Zvejas vai jūras 
kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2018. 
gada 26. janvāra līdz 2018. gada 26. februārim.

Sludinājuma kopsumma: 579 606,06 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada 

Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, 
Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.

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

Finansējuma sadalījums izsludinātajās rīcībās:
EJZF1: piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, 

darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes 
mazināšana, šajā kārtā piešķirtais finansējums – 
270 644,00 eiro.

EJZF3: piekrastes teritoriju publiskās infrastruk
tūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamī

ba, šajā kārtā piešķirtais finansējums – 308 961,98 eiro.
Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības 

mājaslapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/
fisheries/ZKriteriji

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 
2015.–2020. gadam var iepazīties un iesniegt projek
ta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības 
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dunda
gā, Pils ielā 14, (Dundagas pils otrā stāva pils admi
nistrācijas telpās) vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Vents
pils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības 
mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu var iesniegt arī elektroniski 
LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elek
troniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektro
nisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu “Elektro
nisko dokumentu likumā” noteiktajā kārtībā. Projekta 
iesniegums nosūtāms uz epastu: lad@lad.gov.lv.

Kontaktperosnas:
Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, 

zba@dundaga.lv,
Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, 

evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 
koordinatore Gunta Abaja

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” paziņojums
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Ventspils novada ad-
ministratīvajā teritorijā, 
kas pēc 2009. gada 1. jūlijā 
veiktās novadu reformas 
apvieno 12 pagastus, ir  
aptuveni 2000 dzīvokļu īpa-
šumu, no kuriem Ventspils 
novada pašvaldības īpašumā 
un valdījumā ir aptuveni 
1200 dzīvokļu jeb 66% no visa 
dzīvojamā fonda. Secināms, 
ka iepriekšējā periodā 
(1995. – 2006. gadā) Ventspils 
rajonā valsts un pašvaldības 
dzīvojamo māju privatizāci-
ja par privatizācijas sertifi-
kātiem nav veikta pietieka-
mi aktīvi.  

Ventspils novada pašvaldības 
uzstādījums ir tāds, ka pašvaldībai 
par nodokļu maksātāju naudu nav 
jāuztur tik daudz dzīvokļu, kuru ko
pējās uzturēšanas izmaksas ir vairāk 
nekā 25 000 eiro gadā. Pašvaldības 
pienākums ir sniegt palīdzību tikai 
atsevišķām iedzīvotāju kategorijām 
saskaņā ar likumu “Par palīdzības 
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risi
nāšanā” un 2010.  gada 28  janvāra 
Ventspils novada domes saistoša
jiem noteikumiem Nr.1 “Par kārtību, 
kādā Ventspils novadā reģistrējamas 
personas pašvaldības palīdzības sa
ņemšanai dzīvokļa jautājumu risi
nāšanā”. Pamatojoties uz 2010. gada 
29.  jūlija Ventspils novada domes 
saistošo noteikumu Nr.25 “Par so
ciālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils 
novadā” nosacījumiem, pašvaldībai 
būtu nepieciešami aptuveni 150 līdz 
200 mājokļi, lai nodrošinātu ar dzī
vojamo platību tās personas, kuras ir 
tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzī
bu. Pašvaldības uzdevums nav no
drošināt pārējās ģimenes ar lētiem 
īres dzīvokļiem uz pārējo nodokļu 
maksātāju rēķina. 

Pašlaik spēkā esošā pašvaldī
bas dzīvokļu īres maksas daļa mē
nesī par dzīvokļa lietošanu (likumā 
“Par dzīvojamo telpu īri” saukta 
par “peļņas daļu”), atbilstoši 2013. 
gada 1. augustā Ventspils novada 
domes apstiprinātajam tarifam 
(bez PVN), atkarībā no labiekārto
tības ir:

l labiekārtotām (centrālā sil
tumapgāde, ūdens apgāde un kana
lizācija) dzīvojamām telpām – 0,17 
eiro/m²;

l dzīvojamām telpām ar da
ļējām ērtībām (individuālā apkure, 
ūdens apgāde un kanalizācija) – 
0,13 eiro/m²;

l dzīvojamām telpām bez ēr
tībām (tikai individuālā apkure) – 
0,08 eiro/m².

Kopā ar minēto maksājumu 
īres maksā ietilpst arī dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanas maksas 
daļa, kuru normatīvajos aktos no

teiktajā kārtībā noteicis dzīvojamās 
mājas pārvaldnieks proporcionāli 
dzīvokļa platībai. Pašvaldības ap
saimniekotajās dzīvojamās mājās tā 
vidēji ir 0,21 eiro/m².

Personām, kurām pašvaldība 
sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā (dzīvokļiem sociālajās 
mājās un sociālajiem dzīvokļiem), 
ir noteikti īres maksas atvieglo
jumi 70% apmērā no īres maksas 
mēnesī, kā arī atlaide 25% apmērā 
no komunālajiem pakalpojumiem 
(centralizētā siltumapgāde, ūdens, 
kanalizācija) mēnesī.

Tātad pašvaldības ieņēmumi 
mēnesī, neskaitot apsaimniekoša
nas maksas daļu, kura tiek izlietota 
dzīvojamās mājas uzturēšanai, no 
viena vidējas platības (48 m2) la
biekārtota dzīvokļa izīrēšanas paš
laik ir: 48 x  0,17 = 8,16 eiro mēnesī 
jeb 97,92 eiro gadā. Tas ir vairākas 
reizes mazāk par dzīvokļu īres tir
gus cenām un nepietiekami, lai 
pašvaldībai būtu iespējams uzturēt 
dzīvojamo fondu labā stāvoklī. 

2017. gada 30. novembrī Vents
pils novada dome pieņēma lēmumu 
par īres maksas daļas par dzīvokļa 
lietošanu (likumā dēvētas par ”peļ
ņas daļu”) noteikšanas metodiku, 
saskaņā ar kuru maksa par Vents
pils novada pašvaldības dzīvojamo 
telpu 1 m2 lietošanu mēnesī tiek ap
rēķināta šādi:

l labiekārtotām dzīvojamām 
telpām – 0,17% apmērā no valstī no
teiktā maksimālā mēneša neaplieka
mā minimuma attiecīgajā gadā;

l dzīvojamām telpām ar da
ļējām ērtībām – 0,13% apmērā no 
valstī noteiktā maksimālā mēneša 
neapliekamā minimuma attiecīgajā 
gadā;

l dzīvojamām telpām bez ērtī
bām – 0,08% apmērā no valstī no
teiktā maksimālā mēneša neaplie
kamā minimuma attiecīgajā gadā.

Atbilstoši 2017.   gada 14.  no
vembra Ministru kabineta no
teikumu ”Noteikumi par neap
liekamā minimuma un nodokļa 
atvieglojuma apmēru iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa aprēķināšanai” 
3.1. punktam ir noteikts maksi
mālais gada neapliekamais mi
nimums: 2018.  gadā – 2400 eiro, 
2019. gadā – 2760 eiro, 2020. gadā 
– 3000 eiro.  No tā izriet, ka mē
neša neapliekamais minimums at
tiecīgi būs: 2018. gadā – 200 eiro, 
2019. gadā – 230 eiro, 2020. gadā 
– 250 eiro.

Ko šie skaitļi praksē nozīmē 
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem? 
Saliekot pašvaldības noteiktajā dzī
vokļu īres maksas aprēķina metodi
kā minētos ciparus, iegūstam šādus 
pašvaldības dzīvokļu īres maksas 
tarifus par dzīvokļa lietošanu: 

Minētais tarifs tiks piemērots 
no 2018. gada 1. janvāra visiem no 
jauna noslēgtajiem īres līgumiem 
par pašvaldības dzīvokļu lietoša
nu, kā arī jau spēkā esošajiem īres 
līgumiem pēc likumā noteiktā brī
dinājuma termiņa (seši mēneši). 
Tātad lielākajai pašvaldības dzī
vokļu īrnieku daļai jārēķinās, ka no 
2018.  gada 1.  jūlija tiks piemērots 
jaunais īres tarifs, kas palielināsies 
attiecīgi no 2019. gada 1. janvāra un 
no 2020. gada 1. janvāra. 

Vienas ģimenes (mājsaimnie
cības) izdevumi mēnesī, neskaitot 
apsaimniekošanas maksas daļu, 
no viena vidējas platības (48 m2) 
labiekārtota pašvaldības dzīvokļa 
īrēšanas būs: 48 x 0,34 = 16,31 eiro 
mēnesī 2018. gadā, 18,77 eiro mē
nesī 2019. gadā un 20,4 eiro mēnesī 
2020. gadā. 

Kontekstā ar apstiprinātajām 
īres maksas izmaiņām skatāms 
jautājums par pašvaldības dzīvok
ļu īrnieku iespējām īrēto dzīvokļu 
izpirkšanā jeb pašvaldības dzīvokļu 
atsavināšanā. Pašvaldības dzīvokļu 
īrniekiem šobrīd ir iespēja izpirkt 
īrēto dzīvokli par naudu ”Publiskas 
personas mantas atsavināšanas li
kumā” noteiktajā kārtībā.

Kā tas notiek? Pašvaldības dzī
vokļa īrnieks iesniedz pašvaldībā 
iesniegumu par īrētā dzīvokļa at
savināšanu, norādot savus veiktos 
būtiskos ieguldījumus dzīvoklī 
(piemēram, logu, durvju nomai
ņa, apkures iekārtu, santehnikas 
nomaiņa) un pievienojot attiecī
gos likumā minētos dokumentus. 
Ir labi, ja īrniekam ir saglabājušies 
maksājumu apliecinoši dokumen
ti par šiem veiktajiem ieguldīju
miem. Gadījumā, ja šādus doku
mentus īrnieks nevar pievienot, 
ir būtiski ierakstīt atsavināšanas 
iesniegumā, kādi ieguldījumi par 
kādu summu ir veikti. Pēc iesnie
guma un visu pievienojamo do
kumentu saņemšanas pašvaldības 
institūcijas organizē dzīvokļa ka
dastrālo uzmērīšanu (inventari
zāciju), īpašumtiesību reģistrāciju 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vār
da un dzīvokļa atsavināšanas cenas 
jeb īpašās cenas noteikšanu. Īpašā 
cena šajā procesā nozīmē tādu 
dzīvokļa izpirkšanas vērtību, kas 
ir noteikta konkrētajam dzīvok
lim atpirkšanai no pašvaldības un 
tiek piedāvāta tikai konkrētajam 
īrniekam. Īpašā cena tā ir tādēļ, 
ka sertificēts nekustamā īpašuma 
vērtētājs, kurš pašvaldības uzde
vumā veic dzīvokļa apsekošanu 
un sagatavo novērtējumu, ņem 
vērā gan īrnieka veiktos būtiskos 
ieguldījumus dzīvokļa uzlabošanā, 
gan to, ka dzīvoklis netiek pārdots 
brīvā izsolē, bet piedāvāts ar pirm
pirkuma tiesībām dzīvokļa īrnie
kam. Būtiski šajā procesā ir sniegt 
vērtētājam pēc iespējas precīzāku 
informāciju par īrnieka veiktajiem 
ieguldījumiem dzīvoklī. Jāpiebilst, 
ka te neietilps izdevumi par kārtējo 
(kosmētisko) dzīvokļa remontu un 
uzturēšanu, kas īrniekam ir jāveic 
saskaņā ar likuma ”Par dzīvojamo 

telpu īri” 42. panta nosacījumiem. 
Pašvaldības dzīvokļu atsavinā

šanas cena (īpašā vērtība) ir robežās 
no 1000 līdz 2500 eiro atkarībā no 
dzīvokļa lieluma, atrašanās vietas, 
labiekārtojuma, mājas kopējā stā
vokļa, apkārtējās infrastruktūras 
u.c. faktoriem, kurus ņem vērā ser
tificēts vērtētājs, kā arī no īrnieka 
sniegtajām ziņām par veiktajiem 
ieguldījumiem.

Vēl viens būtisks aspekts īrētā 
dzīvokļa izpirkšanā – pašvaldība 
īrniekam dod iespēju izvēlēties – 
nomaksāt visu dzīvokļa īpašo vēr
tību (cenu) uzreiz (mēneša laikā 
no atsavināšanas paziņojuma sa
ņemšanas) vai izmantot nomaksas 
pirkumu termiņā līdz pieciem ga
diem. Par atlikušo summu dzīvok
ļa pircējs saskaņā ar likumu maksā 
6% gadā no vēl atlikušās pirkuma 
maksas daļas. Nomaksas pirkuma 
gadījumā dzīvokli pēc pirmās ie
maksas veikšanas iespējams pārre
ģistrēt zemesgrāmatā uz izpircēja 
vārda, uzliekot ķīlu nenomaksātās 
daļas apmērā. Ar dzīvokļa pirku
ma līguma noslēgšanas dienu tiek 
izbeigts noslēgtais dzīvokļa īres lī
gums, un īrnieks no dzīvokļa lieto
tāja kļūst par tiesisko valdītāju, re
ģistrējot īpašumu zemesgrāmatā, 
viņš kļūst par pilntiesīgu dzīvokļa 
īpašnieku. Ar īres līguma izbeigša
nas dienu dzīvokļa izpircējam vairs 
nav pienākuma pašvaldībai maksāt 
īres maksas daļu par dzīvokļa lie
tošanu, bet tikai apsaimniekošanas 
maksu. 

Svarīgi atzīmēt, ka mēneša 
maksājums par dzīvokļa izpirkšanu 
ir samērojams ar īres maksas daļu 
par dzīvokļa lietošanu.  

Kādēļ būtu vērts izpirkt īrēto 
dzīvokli, un kādas priekšrocības ir 
dzīvokļa īpašniekam salīdzinājumā 
ar īrnieku? Kā būtiskākās var minēt 
šādas: 

l dzīvokļa īpašniekam ir tie
sības piedalīties dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs 
(dzīvokļu īpašnieku kopībā) un 
lemt par visas mājas apsaimnieko
šanas, pārvaldīšanas jautājumiem, 
ieskaitot apsaimniekošanas maksas 
lieluma noteikšanu, uzkrāto līdzek
ļu izlietojumu, kā arī laba pārvald
nieka izvēlēšanu (īrnieka vietā visus 
jautājumus lemj pašvaldība); 

l dzīvokļa īpašniekam ir tiesī
bas dzīvokli atsavināt, t.i., pārdot, 
dāvināt, nodot mantojumā ar līgu
mu, testamentu, nepieciešamības 
gadījumā apgrūtināt ar saistībām 
(ieķīlāt), izīrēt citai personai, veikt 
dzīvokļa pārbūvi normatīvajos ak
tos noteiktajā kārtībā. Tāpat dzī
voklis tiek mantots (īrnieka nāves 
gadījumā īres līgums izbeidzas un 
netiek mantots);

l dzīvokļa īpašnieks ieguldī
jumus veic savā īpašumā, tādējādi 
uzlabojot savus dzīves apstākļus un 
palielinot dzīvokļa vērtību (īrnie
kam netiek atlīdzināti veiktie iegul
dījumi, ja īres līgums izbeidzas); 

l dzīvokļa īpašniekam nav jā
maksā īres maksas daļa par dzīvok
ļa lietošanu.  

APSKATĪSIM DAŽUS
KONKRĒTUS PIEMĒRUS. 

1. PIEMĒRS
Trīsistabu dzīvoklis ar 

platību 75 m2 Tārgalē, kādā no 
daudzdzīvokļu namiem, kurā 
dzīvokļus nav plānots paturēt 
pašvaldības īpašumā. Kopīpašuma 
pārvaldīšanas maksa ir 0,21  
eiro/m2 mēnesī. 

Šim dzīvoklim īres maksas 
daļa par dzīvokļa lietošanu tiks 
piemērota atbilstoši 1. grupai, 
tātad no 2018. gada 1. jūlija 0,34 
eiro par 1 m2 mēnesī. Līdz ar to 
kopējā īres maksa: (0,21 eiro + 0,34 
eiro) x 75m2 = 41,25 eiro mēnesī, 
no 2019. gada tie būtu 45,08 eiro 
mēnesī, bet no 2020. gada – 47,63 
eiro mēnesī.  

Dzīvoklim noteikta īpašā cena – 
2500 eiro. Ja īrnieks izvēlas atlikto 
maksājumu, pirmā iemaksa būs 
250 eiro, bet pārējie maksājumi 
38,14 eiro mēnesī (plus 6% gadā) 
piecu gadu periodā.  

Īres maksas daļa (0,425x75) 
par dzīvokļa lietošanu no 2020. 
gada būtu 31,88 eiro mēnesī. 
Starpība starp īres maksas daļu un 
dzīvokļa izpirkšanas maksājumu 
mēnesī – 38,14 eiro – 31,88 eiro = 
6,26 eiro. 

2. PIEMĒRS
Vienistabas dzīvoklis ar platību 

35 m2 Jūrkalnē, daudzdzīvokļu 
mājā. Kopīpašuma pārvaldīšanas 
maksa ir 0,16 eiro/m2 mēnesī. 

Dzīvokļa īres maksas daļa par 
dzīvokļa lietošanu no 2018. gada 
1. jūlija 0,34 eiro par 1 m2 mēnesī. 
Tātad kopējā īres maksa: (0,16 eiro 
+ 0,34 eiro) x 35m2 = 17,50 eiro 
mēnesī, no 2019. gada būs 19,29 
eiro mēnesī, bet no 2020. gada – 
20,48 eiro mēnesī.  

 Dzīvoklim noteikta īpašā cena – 
1000 eiro. Ja īrnieks izvēlas atlikto 
maksājumu, pirmā iemaksa būs 
100 eiro apmērā, bet pārējā maksa 
(900 eiro) būs 15,25 eiro mēnesī 
(plus 6% gadā) piecu gadu periodā.  

Par dzīvokļa lietošanu no 2020. 
gada jāmaksā 14,88 eiro mēnesī 
(0,425 x35). Starpība starp īres 
maksas daļu un dzīvokļa izpirkšanas 
maksājumu mēnesī – 15,25 eiro – 
14,88 eiro = 0,37 eiro. 

Apskatot minētos piemērus, 
konstatējams, ka īrniekam, 
izvēloties dzīvokli izpirkt no 
pašvaldības uz nomaksu, izpirkuma 
maksas mēneša maksājums 
praktiski ir vienāds ar īres maksu 
par šī dzīvokļa lietošanu. 

Ievērojot minēto, aicinām 
dzīvokļu īrniekus izvērtēt iespēju 
izpirkt no pašvaldības savu īrēto 
dzīvokli par īpašo cenu, tādējādi 
kļūstot par īpašnieku un pilntiesīgu 
dzīvojamās mājas īpašnieku 
kopības locekli. Gandrīz droši var 
apgalvot – otras tādas iespējas 
iegūt dzīvokli īpašumā par relatīvi 
nelielu cenu nebūs! 

Dzīvokļu atsavināšanas 
iesniegumu veidlapas pieejamas 
Ventspils novada pašvaldībā, Skolas 
ielā 4, Ventspilī, tāpat visu pagastu 
un Piltenes pilsētas pārvaldē, 
kā arī pašvaldības interneta 
vietnē www.ventspilsnovads.lv, 
sadaļā Pakalpojumi/Nekustamie 
īpašumi/Dzīvokļa atsavināšana. 
Konsultācijas klātienē darba laikā – 
Nekustamo īpašumu nodaļā, Skolas 
ielā 4, Ventspilī, 5. kabinetā,
e-pastā: gita.horste@ventspilsnd.lv 
vai pa tālruņiem 29102031, 
29478380. 

Nekustamo īpašumu nodaļas 
vadītājs Gatis Landmanis 

Dome apstiprinājusi dzīvokļu īres 
maksas izmaiņas. Īrēt vai izpirkt?

Gads Mēneša 
maksimāli 
neapliek. 

minimums 
(eiro) 

Īres maksas daļa par dzīvokļa lietošanu
(eiro/m2, bez PVN) 

Labiekārtotiem 
dzīvokļiem

Daļēji 
labiekārtotiem 

dzīvokļiem

Dzīvokļiem 
bez ērtībām

2018. 200 0,34 0,26 0,16
2019. 230 0,391 0,299 0,184
2020. 250 0,425 0,325 0,20
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Pielikums Nr.1 
Ventspils novada domes 
2017. gada 14. decembra 
lēmumam 
(sēdes protokols Nr.12, 4.§, 2. p.) 
PILNVAROJUMA LĪGUMS 
licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai Puzes ezerā
Ventspilī 201 .-------------
Ventspils novada pašvaldība, 
reģ. Nr.90000052035, turpmāk – 
pašvaldība, kuras vārdā saskaņā 
ar likumu “Par pašvaldībām” un 
Ventspils novada pašvaldības 
nolikumu darbojas domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, no 
vienas puses, un
SIA “Puzes ezers”, reģ. 
Nr.41203021839, turpmāk – 
pilnvarotā persona, tās valdes 
priekšsēdētājas Aivara Mačtama 
personā, kura rīkojas saskaņā ar 
biedrības statūtiem, no otras puses, 
turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā 
saukti arī puse/puses, 
PAMATOJOTIES UZ Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība” 
3. punktu,
SASKAŅĀ AR “Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma” 12. panta pirmās 
daļas 4. punktu un otro daļu, 
48. panta trešo daļu, 50., 52., 
53. pantu, 
IEVĒROJOT likuma “Par 
pašvaldībām” 6. panta pirmās daļas 
1. un 2. punkta un 15. panta pirmās 
daļas 3. punkta, “Zvejniecības 
likuma” 5. panta ceturtās daļas, 
10. panta ceturtās daļas un 
15. panta trešās daļas noteikumus,
ŅEMOT VĒRĀ, ka Ventspils novada 
dome 2017. gada ….. decembrī 
ir pieņēmusi lēmumu “Par 
pilnvarojumu SIA “Puzes ezers” 
organizēt licencēto makšķerēšanu 
Puzes ezerā” (sēdes protokols 
Nr.12, 4.§),
noslēdza šādu publisko tiesību 
līgumu (turpmāk – līgums): 

1. Līguma priekšmets
Pašvaldība uzdod, bet pilnvarotā 

persona apņemas nodrošināt 
licencētās makšķerēšanas 
organizēšanu Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā esošā 
publiskā ūdenstilpē – Puzes ezerā 
– atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība” (turpmāk 
– MK noteikumi) un saskaņā ar tiem 
izdotiem Ventspils novada domes 
saistošiem noteikumiem – nolikuma 
par licencēto makšķerēšanu 
prasībām un līguma noteikumiem 
(turpmāk – uzdevums). 

2. Pilnvarotās personas 
tiesības un pienākumi

2.1. Pilnvarotā persona 
apņemas ievērot un pildīt MK 
noteikumos un Ventspils novada 
domes izdotajos saistošajos 
noteikumos par licencēto 
makšķerēšanu Puzes ezerā 
noteiktos organizētāja pienākumus, 
un tai ir šajos tiesību aktos 
paredzētās tiesības.

2.2. Pilnvarotās personas 
pienākumos ietilpst: 

2.2.1. ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā no līguma noslēgšanas dienas 
MK noteikumos paredzētajā kārtībā 
izstrādāt un iesniegt pašvaldībā 
šajā līguma punktā minētajā 
normatīvajā aktā noteiktajās 
institūcijās saskaņotu nolikumu 
par licencēto makšķerēšanu 
pašvaldības valdījumā esošajā 
Puzes ezerā;

2.2.2. ne vēlāk kā trīs mēnešu 
laikā no līguma noslēgšanas dienas 
izstrādāt un iesniegt pašvaldībā 
sagatavoto Ventspils novada domes 
saistošo noteikumu projektu par 
licencēto makšķerēšanu Puzes 
ezerā un ziņas par pilnvarotās 
personas biedriem – atbildīgajām 

personām, kuras ir ieguvušas 
sabiedriskā vides inspektora 
statusu vai kurām nosakāms 
pašvaldības pilnvarotās personas 
statuss, līdzdalībai vides un zivju 
resursu aizsardzības un uzraudzības 
pasākumos.

2.3. Pilnvarotai personai ir 
pienākums iesniegt pašvaldībā 
atskaites par uzdevuma izpildi un 
tās rezultātiem: 

2.3.1. vienu reizi sešos 
mēnešos, tas ir, līdz 1. jūlijam 
un 1. janvārim – saskaņošanai 
Lauku atbalsta dienestam 
iesniedzamo pārskatu par licencēto 
makšķerēšanu iepriekšējā pusgadā 
(MK noteikumu 1. pielikums);

2.3.2. vienu reizi gadā, tas ir, 
līdz 15. decembrim – saskaņošanai 
Valsts vides dienestam iesniedzamo 
pārskatu par veiktajiem dabas 
aizsardzības, kontroles un 
zivju resursu papildināšanas 
pasākumiem, ja tādi ir paredzēti, 
kā arī informāciju par licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas vai 
zemūdens medību organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanu un uzturēšanu (MK 
noteikumu 2. pielikums).

2.4. Pilnvarotā persona 
nekavējoties informē pašvaldību, 
iesniedzot tai ziņojumu, ja:

2.4.1.iestājušies apstākļi, 
kuru dēļ uzdevuma izpilde tikusi 
pārtraukta vai nav iespējama 
tās turpmāka veikšana vai kuri 
var neparedzēti ietekmēt līguma 
saistību savlaicīgu, pilnīgu vai 
pienācīgu izpildi;

2.4.2. prettiesiskas un 
vainojamas pilnvarotās personas 
rīcības rezultātā trešajai personai 
nodarīts kaitējums;

2.4.3. konstatēts 
likumpārkāpums (tai skaitā, 
bet ne tikai administratīvi vai 
krimināli sodāms nodarījums), ko 
izdarījusi par vides un zivju resursu 
aizsardzību un uzraudzību atbildīgā 
persona saistībā ar veicamajiem 
pienākumiem.

2.5. Pilnvarotā persona 
sagatavo un ar pašvaldību saskaņo 
katru gadu uzdevuma izpildei 
īstenojamo pasākumu plānu.

2.6. Pilnvarotā persona 
apņemas veikt visu pašvaldības 
iesniegto pieprasījumu, paziņojumu 
un priekšlikumu, kas attiecas uz 
līgumā noteiktā uzdevuma izpildi, 
izskatīšanu un sniegt atbildi ne 
vēlāk kā divu nedēļu laikā no to 
saņemšanas dienas.

2.7. Uzdevuma izpildē 
pilnvarotā persona ievēro labas 
pārvaldības un citus valsts 
pārvaldes principus, uz to 
attiecināmo regulējošo tiesību 
aktu prasības, pašvaldības izdotos 
normatīvos aktus, sadarbojas 
ar pašvaldību, tās iestādēm 
un struktūrvienībām, kā arī ar 
valsts pārvaldes institūcijām un 
amatpersonām.

2.8. Līguma izpildes gaitā 
pilnvarotā persona nodrošina, ka 
iegūtā informācija netiek izmantota 
citiem nolūkiem, kā tikai uzdevuma 
veikšanai, kā arī personu datu 
aizsardzību atbilstoši “Fiziskas 
personas datu aizsardzības likuma” 
prasībām.

2.9. Dokumentu un informācijas 
par uzdevuma izpildi uzkrāšanu, 
saglabāšanu un piekļuvi pilnvarotā 
persona nodrošina vismaz trīs 
gadus pēc līguma darbības 
izbeigšanas.

2.10. Pilnvarniekam nav tiesību 
nodot trešajām personām līgumā 
noteikto saistību un uzdevuma 
izpildi.

2.11. Jautājumos, kuri saistīti 
ar uzdevuma veikšanu un kurus 
pilnvarotā persona ir tiesīga izlemt 
patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un 
rūpīgs saimnieks.

2.12. Pilnvarotā persona ir 
tiesīga ierosināt pašvaldībai izdarīt 
grozījumus līguma noteikumos 

un ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprinātajā nolikumā par licencēto 
makšķerēšanu Puzes ezerā.

3. Pašvaldības tiesības un 
pienākumi

3.1. Pašvaldībai ir tiesības 
iepazīties ar visiem dokumentiem, 
kurus pilnvarotā persona 
izstrādājusi un uzkrājusi uzdevuma 
izpildes laikā.

3.2. Pašvaldībai ir tiesības 
saņemt no pilnvarotās personas 
paskaidrojumus par uzdevuma 
izpildes procesu un līguma 
noteikumu ievērošanu. 

3.3. Pašvaldībai ir pienākums 
sniegt pilnvarotai personai visu 
līguma izpildei nepieciešamo 
informāciju, kura ir pašvaldības rīcībā 
vai kuru tā var iegūt un apkopot.

3.4. Pašvaldība ir tiesīga 
ierosināt pilnvarotai personai 
iekļaut kārtējā vai nākamā 
gada darbības plānā konkrētus 
pasākumus un sniegt tai saistošus 
norādījumus par atklāto līguma 
pārkāpumu vai prettiesiskas rīcības 
pārtraukšanu. 

3.5. Pilnvarotās personas 
biedru fizisko personu datu apstrādi 
pašvaldība veic, nodrošinot to 
aizsardzību, ciktāl to reģistrēšana, 
uzglabāšana un izmantošana 
atbilst līguma priekšmetā ietvertā 
uzdevuma mērķiem. 

3.6. Ar pilnvarotās personas 
rīcību pašvaldībai nodarīto 
kaitējumu un zaudējumu 
atlīdzinājuma pieprasījumu tā 
norāda un pamato pilnvarotajai 
personai iesniegtajā pretenzijā. 

3.7. Līguma darbības laikā 
pašvaldība nodrošina iespēju 
pilnvarotai personai sniegt 
informāciju iedzīvotājiem saistībā 
ar uzdevuma izpildi, izmantojot 
šim mērķim pašvaldības pārvalžu 
telpas, publikācijas Ventspils 
novada domes informatīvajā 
bezmaksas izdevumā “Ventspils 
Novadnieks” un interneta 
mājaslapā pušu pārstāvju iepriekš 
saskaņotajā apjomā. 

3.8. Pašvaldība apņemas ar 
visām savām darbībām sekmēt 
uzdevuma izpildi, kā arī, ciktāl tas 
atkarīgs no pašvaldības, novērst 
uzdevuma veikšanu kavējošus 
apstākļus.

4. Uzdevuma izpildes 
finansējums un izmantošana

4.1. Pilnvarotās personas 
finansējumu, kas izlietojams 
uzdevuma izpildei, veido:

4.1.1. no licenču pārdošanas 
iegūtie ienākumi pēc naudas 
līdzekļu daļas pārskaitījuma valsts 
pamatbudžetā Ventspils novada 
domes saistošajos noteikumos 
noteiktajā apmērā;

4.1.2. uzdevuma veikšanai 
izstrādāto un atbalstīto projektu 
īstenošanai piešķirtie līdzekļi;

4.1.3. līgumā noteiktajā 
kārtībā piešķirtais pašvaldības 
līdzfinansējums;

4.1.4. pilnvarotās personas 
saņemtie ziedojumi un darbības 
rezultātā iegūtie līdzekļi, ciktāl tas 
nav pretrunā ar katrā konkrētajā 
gadījumā piemērojamiem Latvijas 
Republikas likumiem vai citiem 
ārējiem normatīviem aktiem.

4.2. Līguma 4.1.3. apakšpunktā 
minētā līdzfinansējuma piešķiršanai 
un naudas līdzekļu izlietojuma 
kontrolei puses ievēro šādu kārtību:

4.2.1. pilnvarotā persona 
iesniedz pašvaldībā iesniegumu 
par līdzekļu piešķiršanu, kurā 
norāda finansējuma summu un 
nepieciešamības pamatojumu – 
pasākuma, kādam līdzfinansējumu 
paredzēts izlietot, aprakstu, 
sasniedzamos rezultātus, atsevišķo 
izdevumu izmaksas un mērķi, 
un kuram pievieno dokumentus 
apliecinošus paredzamos 
izdevumus un to aplēses (darījuma 
aktu projektus, preču tāmes, 
pakalpojuma aprēķinus, finanšu 
piedāvājumus, cenu aptaujas 
u.tml.). Gadījumā, ja iesniegtie 
dokumenti nesatur pietiekamas 
ziņas lēmuma pieņemšanai, 

pašvaldība var pieprasīt pilnvarotai 
personai papildu informāciju, kas 
tai iesniedzama noteiktajā termiņā;

4.2.2. pašvaldības vārdā 
pilnvarotās personas iesniegumu 
atbilstoši savai kompetencei ir 
pilnvarota izskatīt Ventspils novada 
domes Finanšu komiteja (turpmāk – 
komiteja), kas var izlemt jautājumu 
par līdzfinansējuma piešķiršanu. 
Komitejas pieņemto lēmumu 
pašvaldība nosūta pilnvarotai 
personai;

4.2.3. komitejas lēmums ir 
pamats pašvaldībai tās piešķirto 
naudas līdzekļu maksājuma 
veikšanai līgumā norādītās 
pilnvarotās personas kredītiestādes 
kontā desmit darbdienu laikā no 
lēmuma pieņemšanas dienas;

4.2.4. desmit darbdienu 
laikā pēc pasākuma, kura 
veikšanai saņemts pašvaldības 
līdzfinansējums, pilnvarotā persona 
iesniedz pašvaldībai finanšu 
atskaiti (Līguma pielikums Nr.1), 
pievienojot izdevumu attaisnojuma 
dokumentu (pavadzīmes, rēķini, 
nodošanas pieņemšanas akti, 
čeki, maksājuma uzdevumi, kases 
izdevumu orderi, bankas izraksti 
u.c.) atvasinājumus. Ja finanšu 
atskaitē atklātas neprecizitātes 
vai nepilnības, pilnvarotā persona 
nepieciešamo papildu informāciju 
sagatavo un iesniedz trīs darbdienu 
laikā pēc pašvaldības pieprasījuma 
saņemšanas dienas.

4.3. Ja pasākuma, kam piešķirts 
pašvaldības līdzfinansējums, 
īstenošana kādā daļā nav iespējama 
vai tikusi pārtraukta, pilnvarotā 
persona nekavējoties rakstiski par 
to paziņo pašvaldībai, informējot 
par daļējas izpildes vai pilnīgas 
neizpildes iemesliem. Pasākuma 
vai tā atsevišķu aktivitāšu 
nerealizēšanas gadījumā pilnvarotā 
persona desmit darbdienu laikā 
atmaksā saņemtos naudas līdzekļus 
tādā apmērā, kādu ir saņēmusi 
saskaņā ar attiecīgo komitejas 
lēmumu, vai to daļu, kas nav 
izmantota konkrētā pasākuma 
organizēšanai, veicot maksājumu 
līgumā norādītajā pašvaldības 
kredītiestādes kontā. Pilnvarotai 
personai ir pienākums šajā līguma 
punktā noteiktajā kārtībā un 
termiņā atmaksāt pašvaldībai 
līdzfinansējumu (vai tā daļu), 
ja pilnvarotā persona sniegusi 
apzināti nepatiesas ziņas finanšu 
līdzekļu piešķiršanai pasākumam, 
vai kāda no pusēm konstatē 
izmaksu neatbilstību tā mērķim un 
neattiecināmus izdevumus.

5. Uzdevuma izpildes 
kvalitātes novērtējuma kritēriji

5.1. Katru gadu pilnvarotajai 
personai līdz 30. decembrim 
jāiesniedz pašvaldībā pārskats par 
kārtējā gadā iegūtajiem naudas 
līdzekļiem no licenču pārdošanas 
un to izlietojumu atbilstoši līguma 
pielikumam Nr.2.

5.2. Pašvaldība pastāvīgi 
veic uzdevuma izpildes kvalitātes 
novērtēšanu, ņemot vērā šādus 
kritērijus: 

5.2.1. licenču un informācijas 
par licencēto makšķerēšanu 
pieejamības nodrošināšana un citu 
normatīvo aktu prasību izpildes 
efektivitāte; 

5.2.2. uzdevuma mērķiem 
atbilstošu projektu izstrāde 
un īstenošana, līdzdalība vides 
aizsardzības programmu 
īstenošanā; 

5.2.3. īstenotie pasākumi zivju 
krājumu pavairošanai, saglabāšanai 
un aizsardzībai; 

5.2.4. sabiedrības informēšana 
un izglītošana jautājumos par zivju 
resursu pētījumiem, to racionālu un 
saudzīgu izmantošanu, atražošanu 
un aizsardzību;

5.2.5. darbības rādītāji 
makšķerēšanu regulējošo tiesību 
aktu noteikumu ievērošanas 
kontroles jomā;

5.2.6. ieguldījums Puzes ezera 
infrastruktūras sakārtošanā, 
atjaunojot un izbūvējot objektus 

makšķerēšanas un zvejas 
apstākļu uzlabošanai, teritorijas 
labiekārtošanā, veicinot tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstību;

5.2.7. sadarbība ar valsts 
un pašvaldības institūcijām, 
sabiedriskajiem nodibinājumiem un 
iedzīvotājiem;

5.2.8. juridisko un fizisko 
personu atsauksmes un saņemto 
pamatoto sūdzību skaits;

5.2.9. dokumentu par 
pārvaldīšanā esošās ūdenstilpes 
zivsaimnieciskās izmantošanas 
attīstības perspektīvām 
sagatavošana, datu par licencētās 
makšķerēšanas ieviešanas 
ieguvumiem vai kavējošiem 
apstākļiem apkopošana un 
aktualizēšana;

5.2.10. no līguma noteikumiem 
izrietošo saistību, tajā skaitā 
pienākumu par pārskatu un 
atskaišu iesniegšanu līgumā 
noteiktajā kārtībā un termiņā, 
izpildes pienācīgums un 
savlaicīgums; 

5.2.11. finanšu resursu 
izmantošanas lietderība un iecerētā 
mērķa sasniegšana ar iespējami 
mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu;

5.2.12. biedru dalība 
semināros, konferencēs, lekcijās 
u.c. veida apmācība uzdevuma 
sekmīgai veikšanai nepieciešamo 
zināšanu apguvei un ar to praktisko 
pielietojumu saistīto iemaņu 
pilnveidei un pieredzes apmaiņai.

5.3. Pilnvarotās personas 
darbības novērtēšanā var tikt 
ņemti vērā arī citi objektīvi un 
uz uzdevuma veikšanas procesu 
attiecināmi kritēriji, kas nav minēti 
līguma 5.2. punktā.

5.4. Pašvaldība ne retāk kā 
reizi gadā – līdz 1. februārim – 
izvērtē uzdevuma izpildes kvalitāti 
iepriekšējā gadā un pilnvarotās 
personas darbības un pasākumu 
plānu nākamajam atskaites 
periodam. 

6. Pušu atbildība un 
nepārvarama vara

6.1. Līguma izpildes ietvaros 
abas puses nodrošina informācijas 
publisko pieejamību un aktualizēšanu 
plašsaziņas līdzekļos un citu 
publicitātes pasākumu īstenošanu 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
Puses ir atbildīgas par līgumā 
iekļauto un savstarpēji sniegto ziņu 
pilnīgumu, patiesumu un aktualitāti.

6.2. Pilnvarotā persona 
atlīdzina pašvaldībai zaudējumus, 
ja tādi radušies pilnvarotās 
personas prettiesiskas darbības 
vai bezdarbības rezultātā, 
atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem 
un līguma noteikumiem.

6.3. Puses ir atbrīvotas no 
atbildības par daļēju vai pilnīgu 
saistību neizpildi, ja šī neizpilde 
radusies pēc līguma noslēgšanas 
nepārvaramas varas vai ārkārtēju 
apstākļu ietekmes rezultātā, kurus 
neviena no pusēm nevarēja ne 
novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt 
un par kuru rašanos neatbild. Par 
nepārvaramu varu tiek uzskatīts 
jebkurš notikums, kas nav atkarīgs 
no pušu gribas un tieši attiecas uz 
līguma izpildi.

6.4. Pusei, kas atsaucas uz 
nepārvaramas varas vai ārkārtēju 
apstākļu darbību, nekavējoties vai 
tiklīdz radusies objektīvu apstākļu 
nekavēta izdevība par šādiem 
apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai 
pusei. Šajā paziņojumā jānorāda, 
kādā termiņā pēc tās uzskata ir 
iespējama un paredzama līgumā 
paredzēto attiecīgās puses saistību 
izpilde, un, ja ir pieprasījums, 
šādam ziņojumam ir jāpievieno 
izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 
institūcija un kura satur ārkārtējo 
apstākļu darbības apstiprinājumu 
un to raksturojumu.

6.5. Puses vienojas par līguma 
saistību izpildes apturēšanu uz 
laiku, kurā darbojas nepārvarama 
vara, vai līguma pirmstermiņa 
izbeigšanas noteikumiem. 

PILNVAROJUMA LĪGUMS

NOBEIGUMS 7. lpp.
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“Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību 
Ventspils novada 
pašvaldības dibinātajās 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar 
“Izglītības likuma” 
12.panta 2.¹ daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

– noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
tiek noteikta daļēja maksa kā 
izglītojamo vecāku līdzfinansējums 
(turpmāk – līdzfinansējums) par 
izglītības ieguvi Ventspils novada 
pašvaldības dibinātajās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – 
izglītības iestāde). 

2. Līdzfinansējuma samaksas 
kārtība attiecas uz izglītojamo 
vecāku vai citu likumisko pārstāvju 
(turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu 
par izglītojamo, kas izglītības 
iestādē apgūst profesionālās 
ievirzes izglītības programmu.

3. Līdzfinansējums izmantojams 
normatīvajos aktos paredzētajiem 
mērķiem, un tas veido daļu no 
izglītības iestādes finansējuma.

4. Līdzfinansējums ir paredzēts, 
lai īstenotu izglītības iestādes 
uzdevumus un nodrošinātu:

4.1. izglītības iestādes attīstību;
4.2. pedagoģiskā personāla 

profesionālās meistarības pilnveidi 
un kvalifikācijas celšanu;

4.3. izglītojamo un pedagogu 
dalību radošajos pasākumos 
(konkursi, izstādes, radošās 
darbnīcas u.tml. pasākumi);

4.4. izglītojamo, pedagogu 
rezultatīvas kopdarbības 
pamudinājuma īstenošanu.

II. Līdzfinansējuma 
noteikšanas kārtība un 
atvieglojumi

5. Līdzfinansējuma apmēru 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmai nosaka Ventspils 
novada dome ar atsevišķu lēmumu.

6. Atvieglojumi līdzfinan-

sējumam tiek piešķirti šādām 
personām un šādā apmērā: 

6.1. izglītojamajam, 
kuram piešķirts trūcīgās vai 
maznodrošinātās ģimenes 
(personas) statuss – 100% apmērā;

6.2. izglītojamajam, kuram 
noteikta invaliditāte –100% apmērā;

6.3. izglītojamajam, bārenim 
vai bez vecāku gādības palikušam 
bērnam – 100% apmērā;

6.4. izglītojamajam, kurš mācās 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmā pūšamo instrumentu 
spēles apakšprogrammā trompetes 
spēle, mežraga spēle, eifonijas spēle 
vai trombona spēle – 100% apmērā;

6.5. izglītojamajiem no vienas 
ģimenes, kuri mācās vienlaicīgi 
izglītības iestādē – 100% apmērā par 
pirmo izglītojamo un 50% apmērā 
par otro, trešo u.t.t. izglītojamo;

6.6 izglītojamajam, kurš guvis 
godalgotu vietu valsts vai starptautiska 
mēroga konkursā iepriekšējā mācību 
semestrī – 50% apmērā.

7. Lai saņemtu līdzfinansējuma 
atvieglojumu, vecāks iesniedz 
izglītības iestādei attiecīgu 
iesniegumu. Iesniegums tiek iesniegts 
par katru mācību gadu atsevišķi.

8. Nepieciešamības gadījumā, 
iesniegumam pievieno dokumentu, 
kas apliecina tiesības saņemt 
atvieglojumu.

9. Pēc iesnieguma saņemšanas 
izglītības iestādes direktors 5 
(piecu) darba dienu laikā pieņem 
lēmumu par atvieglojuma 
piešķiršanu un izdod rīkojumu, kurā 
norāda izglītojamajam piešķirtā 
atvieglojuma apmēru. Atvieglojums 
tiek piešķirts ar mēnesi, kurā 
iesniegti dokumenti, un tiek piešķirts 
uz 1 (vienu) mācību gadu, izņemot 
noteikumu 6.6. apakšpunktā 
noteikto atvieglojumu.

10. Noteikumu 6.6. 
apakšpunktā līdzfinansējuma 
atvieglojums tiek noteikts  
uz 1 (vienu) mācību semestri.

III. Līdzfinansējuma 
samaksas kārtība un samaksas 
izpildes uzraudzība

11. Izglītības iestāde slēdz 
līgumu ar vecāku par profesionālās 

ievirzes izglītības programmas 
apguvi un līdzfinansējuma maksu 
(turpmāk – līgums).

12. Līdzfinansējumu iekasē 
par laiku no 1. septembra līdz 
31. maijam.

13. Līdzfinansējumu vecāks 
maksā bezskaidras naudas 
norēķina veidā līgumā norādītajā 
kredītiestādes kontā vai Ventspils 
novada pašvaldības pilsētas/
pagasta pārvaldes kasē, pretī 
saņemot stingrās uzskaites kvīti.

14. Līdzfinansējumu maksā 
par katru mēnesi līdz šī mēneša 
15. datumam.

15. Līdzfinansējumu var 
samaksāt avansā par mācību 
semestri. Ja izglītojamais tiek 
atskaitīts no izglītības iestādes, 
avansā samaksātais līdzfinansējums 
tiek atmaksāts vecākiem.

16. Ja izglītojamais attaisnoti 
(iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) 
nav apmeklējis nodarbības 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmās un kavējuma 
periods ir ilgāks par vienu 
mēnesi, par kavēto laika periodu 
līdzfinansējums nav jāmaksā.

17. Ja līdzfinansējums nav 
samaksāts noteiktajos termiņos bez 
attaisnojoša iemesla vairāk nekā 
par diviem mēnešiem, izglītojamais 
var tikt atskaitīts no izglītības 
iestādes ar izglītības iestādes 
direktora rīkojumu.

18. Izglītības iestādes direktors 
līdz katra gada 15. janvārim 
iesniedz Ventspils novada domei 
atskaiti par līdzfinansējuma 
izlietojumu laika periodā no 
septembra līdz decembrim, kā arī 
līdz katra gada 15. jūnijam par 
līdzfinansējuma izlietojumu laika 
periodā no janvāra līdz maijam.

19. Šo noteikumu ievērošanas 
un līdzfinansējuma samaksas 
izpildes kontroli organizē un 
nodrošina attiecīgās izglītības 
iestādes direktors.

IV. Noslēguma jautājums
20. Saistošie noteikumi stājas 

spēkā 2018. gada 1. janvārī. 
Domes priekšsēdētājs 

A. MUCENIEKS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ventspils novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības 
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

1. Īss projekta 
satura izklāsts

1.1. “Izglītības likuma” 12. panta 2.¹daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos 
var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes 
mākslas izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes 
mākslas izglītības pieejamību.
1.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku 
līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Ventspils novada pašvaldības 
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes 
izglītības programmas.

2. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ventspils novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, kas noteiktu samaksas 
kārtību par audzēkņu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas apguvi 
Ventspils novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās 
ievirzes izglītības programmas. Šādi saistošie noteikumi nepieciešami, jo audzēkņu 
vecāku līdzfinansējums sastāda daļu no viena profesionālās ievirzes audzēkņa izmaksām 
mēnesī skolas pamatbudžetā. Galvenās pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem, 
ir profesionālās ievirzes pedagogu darba algas un sociālās iemaksas, inventāra iegāde un 
remonts, mācību materiālu iegāde u.c.

3. Plānotā 
projekta ietekme 
uz pašvaldības 
budžetu

Ventspils novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās 
ievirzes izglītības programmas, plāno budžeta ieņēmumus līdzšinējā apmērā – 7% no kopīgā 
budžeta, tādēļ tas neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus.

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

4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz vecāku vai citu likumisko pārstāvju 
(turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mākslas 
izglītības programmu izglītības iestādē. 
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu neuzliks jaunus 
pienākumus izglītojamo vecākiem. Ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu tiks nodrošinātas 
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, kas veicinās tiesību realizēšanu.

5. 
Administratīvās 
procedūras un 
konsultācijas ar 
privātpersonām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde. 
5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus. 
5.3. Vecākiem jāvēršas ar iesniegumu izglītības iestādē. Pamatojoties uz izglītojamā vecāku 
iesniegumu, ar izglītības iestādes direktora lēmumu attiecīgajā mācību gadā izglītojamais tiek 
daļēji vai pilnībā atbrīvots no līdzfinansējuma samaksas.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Ventspils novada domes sēdē, nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, publicēti Ventspils novada informatīvajā izdevumā “Ventspils 
Novadnieks”, pieejami Ventspils novada domē, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un  
novada domes mājaslapā internetā.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

 
 
Katra puse apņemas veikt visu 
iespējamo, lai novērstu vai 
mazinātu uzdevuma neizpildes vai 
daļējas neizpildes sekas, kādas 
iestājušās vai paredzami būtu 
iestājušās laikā, kamēr turpinājās 
nepārvaramas varas apstākļi. 

7. Līguma termiņš, spēkā 
stāšanās, grozījumu izdarīšana 
un izbeigšana

7.1. Līgums stājas spēkā ar 
abpusēju parakstīšanas brīdi, un 
tā darbības termiņš ir trīs gadi no 
spēkā stāšanās dienas. Līgums 
izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz 
kādu tas noslēgts.

7.2. Puses var noslēgt 
vienošanos par līguma darbības 
termiņa pagarināšanu, ja pirms 
tam lēmumu par to ir pieņēmusi 
Ventspils novada dome.

7.3. Līgumu var papildināt, 
grozīt vai izbeigt, pusēm 
savstarpēji vienojoties. Jebkuri 
līguma noteikumu grozījumi vai 
papildinājumi, ja Ventspils novada 
dome ir pieņēmusi lēmumu piekrist 
to izdarīšanai, stājas spēkā un 
kļūst par šī līguma pielikumu un 
neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, 
kad tie noformēti rakstveidā un 
puses tos parakstījušas.

7.4. Ja normatīvo aktu 
izmaiņu rezultātā kāds no līguma 
nosacījumiem zaudē spēku, 
tas neietekmē pārējo līguma 
nosacījumu spēkā esamību, ciktāl 
to neatceļ spēku zaudējušie 
līguma punkti vai daļas. Puses 
vienojas, ka nepieciešamības 
gadījumā spēku zaudējušo attiecīgo 
līguma noteikumu aizstās ar tādu 
noteikumu, kas atbilst normatīvo 
aktu prasībām. 

7.5. Pusēm ir tiesības jebkurā 
laikā vienpusēji lauzt līgumu, 
pirms tam vienu mēnesi iepriekš 
rakstiski par to brīdinot otru 
pusi, ja tā nepilda no līguma 
izrietošās saistības un nav 
pārtraukusi/turpina savu darbību/
bezdarbību arī pēc līgumā 
noteiktajā paziņojuma nodošanas 
kārtībā rakstveida pretenzijas 
par pienākumu pienācīgu un/vai 
savlaicīgu nepildīšanu iesniegšanas.

7.6. Pašvaldība var vienpusēji 
nekavējoties izbeigt līgumu, iepriekš 
par to nosūtot rakstisku brīdinājumu 
pilnvarotai personai, ja:

7.6.1. konstatēti fakti liecina, 
ka pilnvarotā persona izlieto no 
licenču pārdošanas iegūtos naudas 
līdzekļus vai pašvaldības piešķirto 
finansējumu līgumā neparedzētiem 
mērķiem;

7.6.2. līgumā noteiktajā 
kārtībā veiktā pilnvarotās personas 
darbības novērtējumā pašvaldība 
atzinusi, ka pilnvarotā persona 
nenodrošina kvalitatīvu un efektīvu 
uzdevuma izpildi, tostarp līguma 
2.4. punktā norādīto iemeslu dēļ;

7.6.3. pastāv citi svarīgi iemesli 
nepieļaut ar līgumu nodibināto 
tiesisko attiecību turpināšanu, 
tai skaitā vairs nepastāv apstākļi, 
kas bija pamats tā noslēgšanai, 
vai nosacījumi privātpersonas 
pilnvarošanai saskaņā ar “Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma” 
noteikumiem.

7.7. Līguma darbības termiņa 
izbeigšanās vai laušanas gadījumā 
puses veic savstarpējo norēķinu 

un nodrošina šajā pilnvarojuma 
līgumā paredzētā valsts pārvaldes 
uzdevuma izpildes nepārtrauktību.

8. Citi noteikumi
8.1. Pušu reorganizācijas, kā 

arī adrešu, nosaukuma, bankas vai 
citu rekvizītu nomaiņas gadījumā 
puses viena otru rakstiski brīdina 
par notikušajām izmaiņām ne vēlāk 
kā piecu darbdienu laikā pēc šāda 
notikuma iestāšanās dienas. 

8.2. Visiem paziņojumiem, 
kurus puses sūta viena otrai 
saskaņā ar līgumu un kuriem ir 
jābūt rakstiskiem, ja noteikumos 
nav noteikts citādi, jābūt nodotiem 
personīgi vai nosūtītiem ierakstītā 
vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts 
par iesniegtu dienā, kad tas nodots 
personīgi un adresāts parakstījies 
par korespondences saņemšanu vai 
tas nosūtīts ar ierakstītu vēstuli, kas 
uzskatāma par saņemtu septītajā 
dienā pēc tam, kad tā nosūtīta 
adresātam uz līgumā minēto 
puses adresi vai citu adresi, ko 
viena puse ir rakstiski paziņojusi 
otrai pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts 
attiecīgs pasta iestādes paziņojums 
par korespondences izsniegšanu 
adresātam.

8.3. Visus strīdus, kas starp 
pusēm rodas šī līguma izpildes laikā 
un ir no tā noteikumiem izrietoši, 
puses apņemas risināt pārrunu 
ceļā. Abu pušu pienākums ir atrast 
visus iespējamos veidus, lai risinātu 
radušās domstarpības ārpustiesas 
kārtībā, pusēm vienojoties. Puses 
var parakstīt vienošanās protokolu, 
nosakot strīda izšķiršanas kārtību. 
Ja savstarpēja vienošanās netiek 
panākta, tad strīds risināms 
Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā.

8.4. Papildus līguma 
noteikumos paredzētajam puses 
apņemas sagatavot un parakstīt arī 
citus nepieciešamos dokumentus, 
kā arī veikt visas darbības, kas ir 
pamatotas un nepieciešamas, lai 
veicinātu līguma pienācīgu izpildi 
un tā mērķu sasniegšanu.

8.5. No līguma izrietošās pušu 
attiecības un jautājumus, kas nav 
atrunāti līguma noteikumos, puses 
tulko un risina saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošo tiesību aktu 
normām.

8.6. Līgums neietekmē 
pušu tiesības slēgt sadarbības, 
pilnvarojuma vai citus līgumus, kā 
arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā 
esamību.

8.7. Puses vienojas, ka līgums ir 
saistošs līgumslēdzēju pušu tiesību 
pārņēmējiem tā pilnā apjomā.

8.8 Līgumam pievienoti šādi 
pielikumi, kas ir tā neatņemamas 
sastāvdaļas: 

8.8.1. “Finanšu atskaite par 
Ventspils novada pašvaldības 
piešķirtā finansējuma izlietojumu” – 
uz vienas lapas;

8.8.2. “Pārskats par  
SIA “Puzes ezers” iegūto naudas 
līdzekļu no licenču pārdošanas 
izlietojumu ______. gadā – uz vienas 
lapas.

8.9. Līgums sastādīts latviešu 
valodā uz septiņām lappusēm 
divos eksemplāros, no kuriem 
viens eksemplārs glabājas 
pie pašvaldības, bet otrs – pie 
pilnvarotās personas. Abiem līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridisks 
spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PAŠVALDĪBA: 
Ventspils novada pašvaldība 
reģ. Nr.90000052035                       
Adrese: Skolas iela 4, 
Ventspils, LV–3601
Banka: AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22 
konta Nr. 
LV43HABA0551025783880
e-pasts: 
info@ventspilsnd.lv 
Kontakttālrunis – 63629450
Domes priekšsēdētājs:
_________________ / Aivars 
Mucenieks /

PILNVAROTĀ PERSONA: 
SIA “Puzes ezers”
reģ. Nr. 41203021839
Juridiskā adrese: “Valde”, Blāzma, 
Puzes pagasts, Ventspils novads, 
LV–3613
Banka: AS “Swedbank”                  
SWIFT kods: HABALV22               
konta Nr. 
LV51HABA0551007259840 
e-pasts: puze2002@tvnet.lv
Kontakttālrunis – 29637100
Valdes priekšsēdētājs: 
 _________________ / Aivars 
Mačtams / 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ventspils novadāNOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.
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PILTENE
9., 16., 23., 30. janvārī plkst. 

19 zolītes turnīrs.  
9., 16., 23., 30. janvārī plkst. 

14 Dienas centra nodarbība.
12. janvārī plkst. 16 video 

diskotēka tīņiem. 
20. janvārī plkst. 19 barikāžu 

atceres pasākums. 
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs 
stāsta” – par ievērojamiem cilvēkiem, 
jubilāriem, atceres dienām, svētkiem, 
aktuāliem notikumiem janvārī.

l Grāmatu, suvenīru, rokdarbu 
izstāde lasītavā “Salido eņģeļi”.

l Literatūras izstāde “Raibā 
dzīve! Cik tu man mīļa...” – 
rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 
155. 

l Literatūras izstāde 
abonementā “Latvijas 100 gadi: 
pirmie 10 – valsts tapšanas laiks”.

l Fotoizstāde lasītavā 
“Atskatāmies uz 2017. – bibliotēka 
bildēs” (no 22. janvāra).

l Izstāde lasītavā “2017. gada 
lasītākās grāmatas un čaklākie 
lasītāji” (no 22. janvāra).

l L. Vaļukas fotoizstāde bērnu 
nodaļā – “Saules meitas”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā – “Grāmatas gudriniekiem: 
izgudrojumi un atklājumi”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 48. kopa.

PASĀKUMI:
Janvārī paredzēta radoša 

darbnīca bērniem “Atradu ideju 
grāmatā”.

PUZE
19. janvārī plkst. 19 Puzes 

kultūras namā sadarbībā ar 
808. mazpulku barikāžu atceres 
pasākums.

Visu janvāri būs iespēja apskatīt 
Ances rokdarbnieku kopas “Paukers” 
izstādi “100 cimdu pāri Latvijas 
simtgadei”.

4. februārī plkst. 10 Puzes 
kultūras namā zolītes turnīrs.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Es sūtu 

sveicienu nu tēva mājai savai” – 
rakstniecei Ilzei Kalnārei 100.

l Literatūras izstāde “Cilvēka 
dvēsele nav stikla glāze” – 
rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 
155. 

l Literatūras izstāde “Mums ir 
tikai pagātne, kas zudusi, un nākotne, 
kuras nav” – dramaturgam Mārtiņam 
Zīvertam 115.

l Bibliotēkā lasītāko grāmatu 
izstāde “Pužiņi lasa 2017”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l 29. – 31. janvārī noslēguma 

pasākumi “Bērnu un jauniešu žūrijai 
2017” pa vecumu grupām.

TĀRGALE
19. janvārī plkst. 17 Tārgales 

pagasta pārvaldes zālē “Viss par 
alveju un veselības stiprināšanu”.

27. janvārī plkst. 17 Tārgales 
pamatskolas zālē amatierteātra 
“Tango” pirmizrāde – Annas 
Brigaderes luga “Čaukstenes”.

27. janvārī plkst. 20 Tārgales 
pamatskolas zālē atpūtas vakars 
kopā ar grupu “Nakts ziņas”. Ieejas 
maksa 2 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mans 

zelts ir mana tauta” – rakstniekam 
Rūdolfam Blaumanim 155.

l Literatūras izstāde “Rakstniecei 
Anitai Liepai 80”.

l Literatūras izstāde “Rakstniecei 

Ilzei Kalnārei 100”.
l Literatūras izstāde “Dabas 

dziedniecība”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 47. kopa.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 54. kopa.
PASĀKUMI:
l 19. janvārī plkst. 17 Tārgales 

pagasta pārvaldes zālē Solvitas 
Mertenas lekcija “Viss par alveju”.

JŪRKALNE 
Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rūdolfam 

Blaumanim 155”.
l Literatūras izstāde “1991. gada 

barikāžu aizstāvju atceres diena”.

UŽAVA
15. janvārī plkst. 15 Užavas 

tautas namā dzejas pēcpusdiena 
“Mazdrusciņ laimes, mazdrusciņ 
prieka...”.

20. janvārī plkst. 19 Užavas 
tautas namā dziedošo kolektīvu 
sadziedāšanās vakars “Ziemas 
spelgonī”. Aicināti arī klausītāji. 
Pasākums bez maksas.

3. februārī plkst. 12 Užavas 
tautas namā galda spēļu diena. 
Aicināts ikviens.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kas? Kur? 

Kad?” – Latvijas 100-gadi gaidot.
l Fotoizstāde “Ar saknēm 

dzimtajā zemē” – Ventspils novada 
pašvaldības atbalstīts kultūras 
projekts.

l Literatūras izstāde 
“Vidzemniece ar balto pīpeņu sauju” 
– rakstniecei Ilzei Kalnārei 100.

l Literatūras izstāde “Barikādes 
pieminot…”.

l Literatūras izstāde “”Bērnu un 
jauniešu žūrija 2017” finišē”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 55. kopa.

ANCE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Žogam, ko 

prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj pāri” – 
rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 
155.

l Literatūras izstāde “Ugunskuru 
dūmos!” – barikāžu aizstāvju atceres 
diena (no 15. janvāra).

l Literatūras izstāde 
“Ārstniecības augs – alveja” (no 20. 
janvāra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 50. kopa.

PASĀKUMI:
l 11., 18. un 25. janvārī 

plkst.11.30 bibliotekāro stundu cikls 
bērniem “Kas grāmatā slēpjas?”. 

l 19. un 26. janvārī plkst. 
14 galda spēļu pēcpusdienas “Riču 
raču!”.

l 20. janvārī plkst. 11 
pasākums “Stāsti par veselību”  
bibliotēkas lasītāju interešu klubiņa 
“Dažādības” dalībniekiem.

l 31. janvārī plkst. 15 
pasākums čaklākajiem lasītājiem 
“Draugos ar grāmatu”.

UGĀLE
Bibliotēka
Izstādes:
l Ugāles mākslas studijas 

gleznu izstāde “Uzzīmē grāmatās 
atrasto Ugāli” un literatūras izstāde 
“Grāmatās atrastā Ugāle” – Ventspils 
novada pašvaldības atbalstīts 
kultūras projekts (līdz 10. janvārim). 

l Ērika Plūksnas darināto 
svečturu izstāde (līdz 12. janvārim).

Literatūras izstāde “Rakstniecei 
Ilzei Kalnārei 100” ciklā “Janvāra 
jubilāri”.

l Literatūras izstāde 

“Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 
155” ciklā “Janvāra jubilāri”.

l Arīdas Mekšas gleznu izstāde 
(no 16. janvāra).

l Literatūras izstāde bērniem 
“Manos pirkstos drūp laiks” – 
dzejniekam Vitautam Ļūdēnam 81.

l Bērnu zīmējumu izstāde 
“Zīmējam Vitauta Ļūdēna dzejoli”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. janvārī plkst. 16 Arīdas 

Mekšas gleznu izstādes atklāšanas 
svētki.

l 18. janvārī jauno grāmatu 
diena.

POPE
13. janvārī plkst. 15 animācijas 

filma bērniem “Misija Rieksti 2”, 
biļetes cena 1 eiro;

 plkst. 17 filma visai ģimenei 
“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, 
biļetes cena 3 eiro.

28. janvārī plkst. 14 teātra 
kafejnīca. Ugāles amatierteātra 
izrādes – “Trīs sivēntiņi un pelēcis 
vilks” un G. Brazevas luga “Lauku 
gurķis”. Ieejas maksa 1 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Stāstu 

un noveļu meistaram Rūdolfam 
Blaumanim 155”.

l Literatūras izstāde “Cilvēks grib 
dzīvot” – dramaturgam Mārtiņam 
Zīvertam 115.

l Literatūras izstāde 
“Krievu rakstniekam Aleksejam 
Tolstojam 135” (no 10. janvāra).

l Literatūras izstāde “Noklusētās 
lappuses” – rakstniecei Anitai Liepai 
90 (no 18. janvāra).

l Literatūras izstāde “1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena” (no 
18. janvāra).

l Literatūras izstāde “Dzeja un 
proza” – rakstniecei Ilzei Kalnārei 
100 (no 22. janvāra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 46. kopa.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. janvārī plkst. 11 

bibliotēkas interešu kopas “Kamene” 
pasākums “Mājas svētībai un 
labklājībai”.

ZIRAS
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Brīnuma 

zālīte” – rakstniekam Rūdolfam 
Blaumanim 155.

l Literatūras izstāde “Aizvadītā 
gada lasītākās grāmatas Ziru 

bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde “Ko mums 

nesīs jaunais 2018. – Dzeltenā suņa 
gads?”.

l Ziru pagasta iedzīvotāju 
novēlējumi 2018. gadam “Labo 
vārdu pasts”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 56. kopa.

PASĀKUMI:
l Janvārī sākam veidot iedzīvotāju 

kopīgu izstādi “Dzeltenā Zemes suņa 
gads”; aicinām atnest uz bibliotēku 
dažādus suvenīrus, sveces, rotaļlietas 
un citus priekšmetus suņa veidolā.

ZLĒKAS
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Viņiem 

deviņdesmit gadu” – dzejnieks Valdis 
Rūja un rakstniece Anita Liepa.

l Literatūras izstāde “Dialoga 
meistars latviešu dramaturģijā – 
Rūdolfs Blaumanis”. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 51. kopa.

PASĀKUMI:
l 26. janvārī plkst. 14 Dāmu 

klubiņa pasākums “Mazliet par 
Blaumani”.

USMA
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rūdolfam 

Blaumanim 155”.
l Literatūras izstāde “...es buras 

lieku pagalvī un grimstu sapņu 
putenī” – dzejniekam Vitautam 
Ļūdēnam 81.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 49. kopa.

PASĀKUMI:
l Februārī paredzēts muzikāls 

pasākums “Raugies ar bērna ticību 
debess atvērtos vārtos!” – muzicē 
Talsu Mūzikas skolas audzēkņi 
skolotājas Andas Kostandas vadībā.

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs “Zūras”
13. janvārī plkst. 18 Zūru 

pamatskolas mazajā zālē Vārves 
pagasta amatierkolektīvu koncerts 
“Zvaigznes mirdz”. Koncertā 
uzstājas VPDK “Vāruve”, bērnu deju 
kolektīvs “Vāruvīte”, amatierteātris 
“Vārava”, folkloras kopa “Vēlava”, 
bērnu amatierteātris un ciemiņi no 
Ventspils – jauktais koris “Kaiva”. 
Ieeja koncertā bez maksas. Pēc 
koncerta balle kopā ar Māri Blāzi.

5. februārī plkst. 12 senioru 
klubiņa “Vīgriezes” tikšanās.

JIC “Ligzda”
13. janvārī plkst. 16 pēcpusdiena 

bērniem “Mana zvaigzne” – cepam 
sviesta zvaigznītes.

19.  janvārī plkst. 17 jauniešu 
kino vakars – skatīsim piedzīvojumu 
filmu “Zvaigžņu ceļš”.

Zūru novadpētniecības ekspozīcija
20. janvārī plkst. 13 Vārves 

pagasta vēstures draugu kopas  
1. tikšanās.

2. februārī plkst. 14.30 Sveču 
diena. Radošā darbnīca – sveču 
liešana.

Vārves  bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu 

izstāde “40. – 50. gadi” Latvijas 
100-gadei veltītajā ciklā “Vārve cauri 
gadu desmitiem”.

l Literatūras izstāde “Mans 
zelts ir mana tauta” – rakstniekam 
Rūdolfam Blaumanim 155 (līdz 20. 
janvārim).

l Literatūras izstāde “Rakstniecei 
Ilzei Kalnārei 100” (no 10. janvāra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 52. kopa. 

PASĀKUMI:
l 16. un 30. janvārī plkst. 

15.40 radošas nodarbības 
bērnudārza “Zīļuks” sešgadīgajiem 
audzēkņiem. 

Zūru bibliotēka
Izstādes: 
l Literatūras izstāde “Ģeniāls, 

bet līdz galam neizprasts” – 
rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 
155 (līdz 10. janvārim).

l Literatūras izstāde “Ko mums 
vēsta Dzeltenā suņa horoskops 
2018?” (līdz 10. janvārim).

l Literatūras izstāde “2018. gada 
modes tendences bērniem un 
jauniešiem” (līdz 16. janvārim).

l Literatūras izstāde “Marisa 
Jansona diriģēšanas maniere ir 
spēcīgs disciplīnas un iedvesmas 
apvienojums” – diriģentam 
Marisam Jansonam 75 (no 11. līdz 
20. janvārim).

l Fotoizstāde “Ar rupju varu 
var mūrus graut, bet varoņgaru tā 
nespēj lauzt” – 1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres diena (no 20. 
janvāra).

l Literatūras izstāde “Dzīves 
traģēdija – daļa no latviešu tautas 
likteņa” – rakstniecei Ilzei Kalnārei 
100 (no 29. janvāra līdz 10. 
februārim).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. janvārī plkst. 17 radoša 

darbnīca “Neparastais kartupelis”.
l 23. janvārī plkst. 17 

pieklājības stunda “Es skolā, klasē un 
ģimenē”.

Ventspils novada pasākumu afiša
9. janvāris – 15. februāris

Ar skaistu koncertu 12.  decembrī Ances kultūras 
namā iesākās Ziemassvētku pasākumi. Šajā dienā kopā 
bija aicināti pagasta seniori, kurus priecēja Ances pamat
skolas un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēk
ņu koncerts. Vakara saviesīgajā daļā senioriem uzstājās 
mūziķis Edgars Ziņģe, ļaujot atgriezties jaunībā un iz
griezt ne vienu vien valsi.

Ziemassvētku koncertā 16. decembrī pagasta iedzī
votāji varēja novērtēt kultūras nama VPDK “Ance” un 
senioru deju kolektīvu, Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņu Leldes Mantejas un Esteres Raikstiņas, 
skolotājas Ainas Lodziņas vadītā Ventspils Mūzikas sko
las pūšamo instrumentu ansambļa – N. Lodziņa (flauta), 
T. Tīrmane (flauta), R. Lodziņa (oboja) – sniegumu.

Paši mazākie Ances iedzīvotāji uz Ziemassvētku eglī
tes sarīkojumu tika aicināti 18. decembrī, viņiem priekš
nesumus sagatavoja Ances pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņi. Savukārt 31. decembrī kultūras nama Vecgada 

ballē tika pavadīts vecais un sagaidīts jaunais gads.
Jaunajā gadā kultūras namā turpinās kolektīvu mē

ģinājumi. 
VPDK “Ance” un senioru deju kolektīvs gatavojas 

deju skatei, lai tiktu uz XVI Deju svētkiem, amatierteātris 
– ikgadējai amatierteātru skatei, kas aprīlī notiks Ugālē.

Skaists un pasākumiem bagāts būs šis gads, neliels 
ieskats pasākumos. 4. maijā kopā klāsim balto galdautu 
kultūras namā, jūlijā svinēsim 20. Ances pagasta svētkus, 
11. augustā, 100 dienas pirms Latvijas dzimšanas dienas, 
ballēsim līdz rītam zaļumballē, novembrī sagaidīsim Lat
vijas valsts simtgades svinības, decembrī senioru deju 
kolektīvam atzīmēsim 15 gadu jubileju, un tas vēl nav 
viss. Ir sācies 2018. gads – Latvijas valsts simtgades gads. 
Šogad ikvienam no mums ir iespēja piedaloties kļūt par šī 
vēsturiski unikālā notikuma līdzveidotāju. Laimīgu jauno 
gadu visiem Ances pagasta iedzīvotājiem!

Ances pagasta kultūras nama vadītāja Vita Auziņa

ANCE

Amatierkolektīvi gatavojas skatēm
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Gaļu kūpina pēc sentēvu metodēm 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.
Emmai ir jau 77 gadi, tomēr 

viņa jūtas gana spēcīga, lai iesais
tītos dažādos darbos un dotos uz 
tirgu: “Man patiešām nav grūti! 
Daru tik, cik varu, jo nostāvēt malā 
nevaru. Visu laiku jābūt kustībā, 
bezdarbība nav domāta man. Starp 
citu, man patīk gatavot ēdienu, daru 
to labprāt, jo gribas, lai mājinieki jū

tas labi.”
Emma uzsver, ka, gatavojot 

maltīti, tas jādara ar mīlestību. Mī
lestība nepieciešama arī ražotnē, 
kur tiek vārīts galerts, gatavotas de
sas un citi gaļas produkti. “Ja tu at
nāc uz ražotni un saproti, ka ir slikts 
garastāvoklis, labāk nemaz neķer
ties darbiem klāt,” uzskata Emma.     

Svaigu cūkgaļu Rauls iepērk 

“Updeķos” – katru nedēļu trīs cū
kas –, bet 65 vistas atved no Rīgas. 
Ražotne atrodas uz nomātas ze
mes. Vārvenieks katru gadu zinā
mu summu atvēl uzņēmējdarbības 
attīstībai, bet pagājušajā gadā pie
dalījās Ventspils novada pašvaldī
bas projektu konkursā “Solis 2017”, 
iegūstot 839,98 eiro, lai ražošanas 
ēkā ieliktu metāla durvis un iegādā

tos materiālus sienu izbūvei. “Pro
tams, man kā mazajam uzņēmējam 
visu laiku ir zināms stress. Visu 
laiku jādomā, kā izdzīvot. Līdz šim 
bija tā, ka lielāku peļņu deva labie
kārtošanas darbi, bet tagad – gaļas 
kūpināšana. Jārēķinās gan, ka viss 
paliek dārgāks, piemēram, arī desu 
gatavošanai nepieciešamās zarnas.”

Vaicāti, vai paši mielojas ar 

saviem kūpinājumiem, Ostvaldi 
atsmej, ka vislabāk tie garšo, kad aiz
iet ciemos. Pašu mājās jau pierasts 
pie daudzveidīgā gardumu klās
ta. Piedāvājot tirgū tos pircējiem, 
Emma nemaz nav dusmīga, ja kāds 
kaulējas, kādam trūcīgākam pircē
jam cena tiek samazināta, jo pārde
vēja zina – dots devējam atdodas!     

Marlena Zvaigzne

Ražošanas ēkas labiekārtošanai uzņēmējs izmantojis novada pašvaldības finansējumu.

Dzintra un Rihards 
Zēbergi ir pazīstami kopš 
5. klases. Viņus vieno ne ti-
kai mīlestība un trīs dēli, bet 
arī uzņēmējdarbība. Dzīves-
biedri Lečos izgatavo kapak-
meņus un interesējas par šīs 
apdzīvotās vietas vēsturi. 

Visilgāk šajā jomā darbojas 
Dzintra, kura 1969. gadā sāka strā
dāt akmeņkaļu darbnīcā par gra
vieri. Tie bija kolhozu laiki, un kap
akmeņu izgatavošana bija viena no 
palīgnozarēm. 1991.  gadā Zēbergi 
izveidoja savu uzņēmumu, joprojām 
tupinot darboties tajās pašās telpās, 
kur Dzintra strādāja iepriekš. Ba
rona laikos tajās bija iekārtots zirgu 
stallis. Dzīvesbiedri aktīvi interesē
jas par Leču vēsturi, tādēļ zina, ka 
savulaik šajā ciemā atradusies lauk
saimniecības skola. Tajā mācījies arī 
Dzintras tētis Arvīds, kurš vēlāk bija 
dārznieks. 

“Kad mēs nodibinājām savu 
uzņēmumu, nosaucām to jaunākā 
dēla Kristapa vārdā. Vecākais dēls 
Donalds strādā mūsu darbnīcā un ir 
gravieris, vidējais dēls Artis ir Saim
niecības daļas vadītājs slimnīcā, bet 
Kristaps dzīvo Šveicē. Donalds man 
nāca palīgā jau puikas gados, viņu ie
interesēja graviera darbs, un nu viņš 
ir mūsu trešais darbinieks. Es tagad 
vairāk esmu pievērsusies zīmēšanai. 
Agrāk tas tika darīts ar roku, tagad ir 
īpašas iekārtas, noskatu attēlus inter
netā un tad kopēju uz akmens,” stās
ta Dzintra. Viņas vīram uzticēta dar
ba smagākā daļa – akmens apstrāde, 

un tā nav viegla. Klientu vēlmes ir 
ļoti dažādas, turklāt tās, kā ievēro
juši uzņēmēji, atkarīgas no tautības. 
Piemēram, krievi labprāt izvēlas 
pulētus kapakmeņus vai plāksnes 
un lūdz, lai būtu redzams aizgājēja 
portrets, savukārt latviešiem aizvien 
cieņā ir laukakmens. “Jāsaka atklāti 
– cilvēki ir izvēlīgi, tāpēc uzzīmē
jam burtus un zvanām klientam, lai 
brauc skatīties, vai patiks šrifts,” saka 
Rihards. Pēc viņa teiktā, ziemā ro
sība darbnīcā apstājas, jo kapakme
ņus izvēlas tad, kad nav sniega un ir 
labs laiks. Nedēļā Zēbergu darbnīcā 
parasti tiek izpildīti divi pasūtījumi, 
jo it visā izmanto roku darbu, ne
vis, piemēram, smilšu strūklu, kā 
tas tiek darīts citviet. Dzintra atklāj, 
ka pēdējā laikā cilvēki biežāk izrau
gās plāksnes, kas tiek novietotas uz 
kapa, nevis kapakmeņus. “Ja jūs man 
vaicājat, vai kapos jāliek piemiņas 
zīmes, tad es teikšu, ka vajag gan! 
Tas var nebūt liels akmens, tā var 
būt maza plāksnīte, bet nākamajām 
paaudzēm taču jāzina, kur atdusas 
viņu senči,” uzskata Dzintra, piebils
tot, ka daži klienti kapakmeni izvēlas 
pēc principa, lai viņa nopirktais būtu 
lielāks un krāšņāks nekā kaimiņam. 
Reizēm pasūtītājs atved laukakmeni 
no savām mājām, jo vēlas, lai tādē
jādi tiktu vairots dzimtas stiprums. 
“Kādreiz, kad nebija pieteikti privāt
īpašumi, mēs paši braucām un uz 
lauka izvēlējāmies akmeņus. Tagad 
tas praktiski nav iespējams – jāpra
sa saimnieka atļauja. Apstrādātu un 
noslīpētu izejmateriālu piedāvā ļoti 

daudzi tirgotāji gan Rīgā un Liepājā, 
gan arī Lietuvā. Ņemam smago ma
šīnu un braucam pakaļ. Tagad Somi
jā ir atklāts jauns karjers, kurā iegūst 
akmeni ar nosaukumu “Rītausma”. 
Tam ir liels pieprasījums,” teic Ri
hards.    

Akmeņkaļu darbnīcā vienmēr 
deg svecīte, un Dzintra parasti aiz
sedz akmenī iegravētos portretus, jo 
šķiet, ka aizgājēja acu atveids pārāk 
cieši lūkojas viņā. Dzīvesbiedri nav 
pārliecināti, vai pēc aiziešanas mū
žībā eksistē cita pasaule. Iespējams, 
dvēsele turpina dzīvot, bet Zēbergi 

nav droši, vai tā ir. Visgrūtāk esot 
sazināties ar bērnu vai jauniešu tuvi
niekiem, jo viņi ir bēdu sagrauzti un, 
veicot pasūtījumu, raud.

Dzintra un Arvīds labprāt pēta 
Leču vēsturi, ir sakrāti avīžu izgrie
zumi, kuros pieminēts ciema vārds. 
Viņi ir uzzinājuši, ka Kārlis Ulmanis 
ir stādījis bērzu aleju ceļa malās, kas 
ved uz Jaunmuižu. Dažkārt pie ak
meņkaļiem iegriežas ārzemnieki un 
uzdod jautājumus, kur atrodas ba
rona Vernera fon Buholca kaps. Reiz 
pie Zēbergiem ieradies barona dārz
nieka mazdēls, kurš ir liels pasaules 

apceļotājs. “Viņa opaps bija tas, kurš 
ieveda Latvijā staltbriežus, un, pie
minot šo faktu, mūsu darbnīcā tapa 
īpašs piemineklis, kas atrodas Zūru 
mežniecības teritorijā. Savulaik Le
čos augušas vīnogas, te bijuši persiki, 
kas rādīti pasaules sasniegumu izstā
dē. Te auguši korķa koki, pļavas kļa
va un citi neparasti koki. Starp citu, 
Ventspilī uzstādītais akmens, kas 
veltīts zvejniekiem un jūrniekiem, 
kuru atdusas vieta ir jūras dzelme, 
arī atrasts Lečos,” saka Rihards.   

      
Marlena Zvaigzne

UZŅĒMĒJDARBĪBA Akmeņkaļu darbnīcā izmanto roku darbu

Dzintra un Rihards ir kopā jau 48 gadus. Viņiem patīk izzināt Leču ciema vēsturi. Par 
to Zēbergi uzteikti valsts svētkos svinīgajā pasākumā Vārves pagastā.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Čaklā Emma ir izaudzinājusi piecus bērnus, viņai ir as-
toņi mazbērni un četri mazmazbērni. DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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Svecīšu liesmas Adventes vai
nagā, zaigojošas stikla bumbas eg
lītē, vecītis ar neiztukšotu dāvanu 
maisu, smejoši ķekatnieki – tas 
ir Ziemassvētku laiks. Miljoniem 
cilvēku uzskata, ka Ziemassvētkos 
ir jābūt kopā ar ģimeni un drau
giem un jāstiprina mīlestība un 
draudzība. Bet kā jūtas tie, kam 
nav ģimenes un tuvinieku? Lai 
iepriecinātu šos ļaudis, tāpat kā 
katru gadu, notika Ziemassvētku 
koncerts “No sirds uz sirdi Ugā
lē”. Koncertā piedalījās grupa “Jū

ras akmentiņi” no Ventspils. Arī 
citus gadus ansambļa dalībnieki 
ir atbalstījuši Ugāles jauniešu rī
koto akciju, bet šogad vienlaicīgi 
uz skatuves uzstājās 52 dalībnie
ki. Koncertā tika dziedātas tautai 
mīļas un iecienītas Ziemassvētku 
dziesmas, skatītāju acīs varēja 
pamanīt pat pa asarai. Pēc kon
certa, kā vienmēr, grupas “Jūras 
akmentiņi” dalībnieki, vientuļie 
seniori un pensionētie pedagogi 
satikās pie neliela svētku galda, lai 
kopīgi atzīmētu svētku tuvošanos. 

Par cienastu jāpateicas z/s “Alk
šņi” (Oskaram, Laurim un Mār
tiņam), Kristīnei Litvinai un Ki
tijai Šēniņai. Liels paldies Dainim 
Barčevskim par gardajiem mājas 
vīniem un Sergejam Galaveckim 
par sarūpētajām Ziemassvētku 
dāvanām. Gribam pateikt paldies 
visiem, kuri iesaistījās pasākuma 
rīkošanā, un pēc vientuļo senio
ru lūguma nodot lielus sveicienus 
Laurim, Ģirtam un Tomam, kuri 
šogad bija kopā ar mums domās.

Iveta Pete

9. decembrī Ugāles tautas namā “Gaisma” bija īpaši skaļi, jo uz svētku 
eglīti bija ieradušies paši mazākie ugālnieki, kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi. Kopā ar rūķiem viņi sagaidīja ķekatniekus – folkloras ko
pas “Urdava” dalībniekus. Ķekatnieki bija jaukos tērpos, tika apdziedātas 
saimnieces, rūķi, dziedātas dziesmas par lāci, kazu, zālē pat bija govs, kuru 
centās izslaukt saimniece, savukārt gotiņa spārdījās ne pa jokam. Daž
brīd likās, ka govs ir īsta. Kopā ar ķekatniekiem bērni gāja rotaļās. Bija arī 
rotaļa par lāci jeb ļaunuma aizdzīšanu. Simboliska nozīme bija arī rotaļai  
 “Vilks un kaza”, kur kaza ir kā saules simbols, bet vilks cenšas ātrāk 
likt kaziņai – saulei – iziet no tumsas un kāpt debesu kalnā. Pēc jautrās 
dancošanas ieradās pats galvenais viesis – Ziemassvētku vecītis, kuram 
līdzi bija dāvanu maiss. Tika skaitīti dzejolīši, dziedātas dziesmiņas un 
dejotas dejas. Notika fotosesija ar vecīti, un tad jau bija klāt arī laiks, kad 
mazuļiem jādodas mājās. Vecītis arī devās tālāk – pie citiem bērniem 
– un promejot novēlēja visiem laimīgu jauno gadu un aicināja satikties 
nākamgad. 

Iveta Pete

Ir atnācis jauns gads, kas 
sola panākumus un veiksmi, 
bet, Ziemassvētkus gaidot, 
katrs no mums izsapņoja 
savu ziemas sapni.

15. decembrī tautas namā 
“Gaisma” jau tradicionāli notika 
Ugāles Mūzikas un mākslas sko
las pirmā mācību semestra no
slēguma koncerts. Pateicoties in
teresantam sižetam, šajā koncertā 
mums veiksmīgi izdevās realizēt 
mūzikas un mākslas programmu 
kopīgu sadarbību. Ideja radās, 
noklausoties skaņdarbu “Lācītis 
un lelle”, kuru 2.  klases audzēkņi 
Valts un Estere spēlēja klavieru 
ansamblī. Katra bērna sapnis ir, lai 
Ziemassvētku vecītis atnestu kādu 
jauku rotaļlietu, savukārt rotaļlie
tas veikalu plauktos gaida, kad tās 
varēs nokļūt pie bērniem. Un tā 
mūsu mākslinieki radīja rotaļlietu 
veikala dekorāciju, bet mazākie 
mūzikas skolas audzēkņi iejutās 
rotaļlietu lomās. Skolēnu sagata
votie skaņdarbi neviļus izveidoja 
mīļu un aizkustinošu stāstu par 
lācīti un lelli, kuri ļoti, ļoti grib no
kļūt pie cilvēkiem. Šo stāstu mu
zikāli ietērpa gan flautu ansamblis 
un solisti, gan klavieru solo un 
dueti, gan saksofona un eifonija 
solisti, gan vijolnieku ansamblis 
un blokflautisti. Ar dziesmām to 
paspilgtināja jaunāko un vecāko 

Aizgājuši gaiši un silti svētki ar simtiem paldies, paldies, 
paldies... Aizgājuši ar prieku, dāvanām, gandarījumu par 
padarīto un cerībām. 

Decembra nogalē Labestības dienas laikā 6., 7. un 9.a klases skolēni 
lika savus vēlējuma vārdus “Labo vārdu vācelītē”.

Ziemassvētku darbnīcā bērnu čaklās rokas darināja apsveikuma 
kartītes, kas iepriecināja skolas darbiniekus, kuri pašlaik vairs nestrādā 
skolā, un iestāžu darbiniekus gadu mijā.

Rūķu krustmāte kopā ar sākumskolas bērniem čaklojās Rūķu rītā. 
Kopā iepazinām rūķus, uzzinājām, ka Latvijas rūķi ir atšķirīgāki no ci
tiem rūķiem. Rūķi ir ieviesuši cilvēkiem goda nosaukumu – darbarūķis. 
Rūķu mājās vienmēr valda kārtība, rūķu vecāki bieži atgādina bērniem: 
katrai lietai sava vieta. Cilvēka lielākie palīgi ir istabas jeb mājas rūķi, vis
izplatītākie ir meža rūķi, klusākie, kautrīgākie un neuzbāzīgie ir sapņu 
jeb miega rūķi. Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu. Lai šie mazie 
apaļīgie vīriņi atnes katram no mums visu sapņu piepildījumu jaunajā 
gadā! Mācību pusgads noslēdzās ar Ziemassvētku eglītes pasākumu 1.–
4. klasei un Ziemassvētku koncertu 5.–12. klasei, pēc tam notika balle.

 Ingra Zaļkalne

klašu ansambļi, kā arī skolotāju 
vokālais kvartets. Koncerta noslē
gumā skanēja tradicionālās Zie
massvētku dziesmas pašu mazāko 
audzēkņu klavieru un pūtēju, un 
vijolnieku ansambļa izpildīju
mā. Interesantu nokrāsu piešķīra 
mākslas skolotājas Ilzes Babras 
un Kaspara Petmaņa ar blokflautu 

un ģitāru izpildītā Ziemassvētku 
dziesma “Kas ir šis bērns?”. Ugāles 
mūzikas skolas vēsturē nepiere
dzēta bija arī mammas un meitas, 
2. klases audzēknes, uzstāšanās. 
Liene un Maija Rodionovas kla
vieru duetā atskaņoja Dž. Living
stona un Reija Evansa “Sudraba 
zvanus”. Patiesu svētku noskaņu 

radīja skolotāju instrumentālā an
sambļa atskaņotā B.  Andersona 
dziesma “Laimīgu jauno gadu!”, 
bet pēc direktores pateicības vār
diem sarīkojuma izskaņā kopīgi 
nodziedājām seno velsiešu Zie
massvētku dziesmu “Pošam visu 
greznā rotā!”. Jaunajā gadā mums 
ir jauni plāni. Mākslas program

mas skolotāji organizē baroka 
pasākumu, piesaistot mākslas zi
nātņu ekspertus, un uzņems filmu 
par Ugāles baroku. Domājot par 
Latvijas simtgadi, taps arī latviešu 
tautasdziesmu koncerts.

Ugāles MMS skolotāja 
Arita Grīnberga

Koncerts “Ziemas sapnis”
ARITAS GRĪNBERGAS ARHĪVA FOTO

Ir piepildījies lācīša un lelles sapnis – viņi nokļuvuši pie cilvēkiem.

“No sirds uz sirdi Ugālē”

Koncertā Ugālē uzstājās grupas “Jūras akmentiņi” dziedātāji.          IVETAS PETES ARHĪVA FOTO

Jautras rotaļas un dejas

Ziemassvētki 
Ugāles vidusskolā
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Decembris ir laiks, kad katrā mājā tiek iedegtas 
svecītes Adventes vainagos, pušķotas eglītes un cep
tas piparkūkas. Arī ugālnieki ir to ļaužu vidū, kas mīl 
svētkus. Tāpēc 1. decembra vakarā, piedaloties Ugā
les folkloras kopai “Urdava”, amatierteātrim “Ugāles 
drāma” un tautas nama “Gaisma” darbiniekiem, tika 
iedegta pagasta lielā egle. Pēc seno laiku tradīcijām 
kopā vilkām bluķi, kuru pēc tam sadedzinājām 
ugunskurā. Pētnieki uzskata, ka bluķī attēlota saule, 
kuru ļaudis tā velk augšup un mudina atgriezties, 
savukārt citi saka, ka, izvelkot bluķi pa malu ma
lām, no tām tiek savāktas likstas un nelaimes, kuras 
pēcāk iznīdē sadedzinot. Tad nu ceram, ka mums 
nākamais gads būs bez likstām. Kopā ar folkloras 
kopas dalībniecēm gājām rotaļās un sagaidījām Zie
massvētku vecīti, kuram bērni skaitīja svētku panti
ņus. Pēc jautrām izdarībām tautas nama meitenes 
visus cienāja ar grūbu biezputru. Gribas teikt lielu 
paldies pagasta vīriem par sarūpēto eglīti, Kitijai par 
konfektēm, z/s “Alkšņi” par gardo biezputru, folklo
ras kopai un teātrim par izklaidēm un bērniem par 
jaukajiem dzejolīšiem. Paldies!

Iveta Pete

Stāstu par brīnuma gaidīšanu 
sāk Sandra Leigute. Pēdējā novem
bra diena bija atnākusi pavisam pe
lēka, tomēr bez lietus. Pirmsskolas 
izglītības iestādes “Lācītis” audzēkņi 
pulcējās iestādes pagalmā pie izro
tātās egles, kur tos jau gaidīja Rūķis 
– metodiķe Daina Vispoļska. Bērnus 
uzrunāja iestādes vadītāja Regīna 
ArtmaneHartmane, norādot, cik 
pelēka un drūma ir daba pēdējā ru
dens mēnesī, bet tūlīt nāks decem
bris – pirmais ziemas, kā arī svētku 
mēnesis, kad gaidīsim sniegu un 
arī Ziemassvētku vecīti. Tomēr vēl 
daudz darbu jāpadara – jāsapoš gru
pas svētku rotās, jāmācās dziesmas, 
dejas un dzejolīši. Lai Ziemassvētku 
vecītis un rūķi varētu vieglāk atrast 
ceļu pie mums, jāiededz eglītes za
ros krāsainās lampiņas. Kad bērni 
aicināja “Mīļo, eglīt, lūdzu, iede
dzies!”, tās zaros iemirgojās daudz 
krāsainu gaismiņu, kas tika sagaidī
tas ar skaļām ovācijām. Tad Rūķis 
aicināja bērnus rotaļās. Visi dziedāja, 
plaukšķināja, aktīvi darbojās, adot 
zeķes vilkam un nelaižot kazu dārzi
ņā, pārvēršoties par zaķiem, lāčiem, 
pelēm un uzzinot, kur bijis āzītis. 
Noslēgumā Rūķis mudināja bērnus 
čakli gatavoties svētkiem. 

Par nākamo lielo notikumu pa
vēsta Baiba Kečko. 15. decembra rītā 
visi iestādes audzēkņi un pedagogi 
pulcējās zālē, lai kopīgi gatavotu Zie
massvētku dekorus – lukturīšus. Ar 
tiem izrotājām svētku egli bērnudār
za gaitenī. Pirms darba kopā ar Rūķi 
izvingrinājām rokas un saņēmām 
praktiskus padomus, kā lukturītis 
gatavojams. Tad, fonā skanot Zie
massvētku melodijām, varējām ķer
ties pie papīra locīšanas, griešanas 
un līmēšanas. Rūķītis sekoja līdzi 
darba gaitai un tos, kas bija darbu 
pabeiguši, aicināja doties pie egles 
un iekārt izgatavoto lukturīti tās za
ros. Kamēr bērni zālē čakli strādāja, 
gaitenī pie eglītes bija saputināta lie
la kupena, kurā katra grupiņa atrada 
Ziemassvētku dāvanu maisu. “Zī
ļuku” un “Kukainīšu” grupas bērni 
egles zaros pamanīja vēstules ar da
žādiem uzdevumiem. Katra grupa 
pateicībā par dāvanām rādīja kādu 
priekšnesumu un teica skaļu paldies. 
Eglīte nu bija izrotāta, un bērnu acīs 

rotājās prieks un gandarījums par 
kopīgo darbošanos. Varbūt šī varētu 
būt jauna tradīcija pirmsskolas izglī
tības iestādē “Lācītis”?

Nākamajās dienās ap eglīti “pul
cējās” vecāku un bērnu kopdarbi 
– mājās gatavoti rūķu lukturīši. Var 
tikai apbrīnot izdomu un izmantoto 
materiālu daudzveidību! Liels pal
dies visiem, kuri piedalījās svētku 
rotas veidošanā!

Grupu Ziemassvētku pasāku
mos šogad rosījās rūķi un viņu drau
gi – meža dzīvnieki. 

Par to, kā veicās “Ezīšu” audzēk
ņiem, stāsta skolotājas Baiba Kečko 
un Sandra Leigute. Bērnu vecāki tika 
aicināti vērot savu mazuļu sagatavo
tos priekšnesumus. Skolotāju vadībā 
zēni un meitenes, tērpušies zaķēnu 
maskās, ar dziesmām, dejām un 
rotaļām izspēlēja V. Plūdoņa dzejoli 
“Zaķīšu pirtiņa”. Kaut arī mazajiem 
divgadniekiem šī bija pirmā uzstāša
nās publikas priekšā, neviens neno
bijās, bet centīgi un apzinīgi parādīja 
visu apgūto.

Skolotāja Elīna Zaharova savu 
stāstījumu par grupas “Sprīdīši” 
svētkiem iesāk ar dzejoli:

Bērnudārzā šodien svētki,
Bērniem ļoti lieli prieki.
Visi maskās atnākuši,
Sevi svētkiem saposuši. 
Lai cik lieli vai mazi mēs būtu, 

Ziemassvētku gars mīt it visos cil
vēkos. Šos svētkus rada gatavošanās 
prieks, piparkūku un mandarīnu 
smarža, eglītes rotāšana, vecāku 
smaidi un bērnu patīkamais satrau
kums, ieraušoties klēpī Ziemassvēt
ku vecītim. Bērni piedzīvojumiem 
bagātajā ceļojumā – Ziemassvētku 
vecīša meklējumos – devās kopā ar 
skolotājām Elīnu, Ilvu un skolotāju 
palīdzi Daci. Viņi dziedāja dziesmas, 
gāja rotaļās un runāja dzejolīšus, līdz 
Ziemassvētku vecītis tika atrasts. Un 
tad jau arī gaidītais un saldais brī
nums! 

Grupas “Pūcītes” audzēkņi savā 
Ziemassvētku pasakā devās kopā ar 
skolotāju Gunu Ūrmani. Bērni savos 
priekšnesumos apspēlēja gatavoša
nos Ziemassvētku ballei, ko rīkoja 
meža klajumā. Tur pulcējās vāverī
tes, eži, lāči, peles un vilki. Viņiem 
pievienojās arī Ziemassvētku vecī

Zolīte Piltenē
Kā jau tradicionāli ierasts, rudenī atkal kopā sanāca tie, kurus aizrauj 

zolītes spēle. Līdz ar gada izskaņu noslēdzies arī kārtējais zolītes čem
pionāts Piltenē. Čempionāta pēdējā posmā par labākā zolmaņa titulu 
sacentās 13 dalībnieki. Rezultātā godalgoto vietu sadalījums ir šāds:

1. vietā – Andis Dreibe, 128 punkti,
2. vietā – Gundars Pāvals, 126 punkti,
3. vietā – Arnolds Pūlmanis, 117 punkti,
4. vietā – Jāzeps Verpakovskis, 116 punkti,
5. vietā – Andris Treilāns, 104 punkti,
6. vietā – Valdis Junkers, 102 punkti.
Nu būs neliels pārtraukums, līdz zolītes spēlētāji atkal nāks kopā pa

vasara turnīrā.
Ramona Leite

PILTENE

Ziemassvētku 
brīnumu gaidot

Ziemassvētku vilcieniņā brauc arī pats vecītis. 

tis un, kā jau vienmēr, dalījās savā 
dāsnumā.  Kopš neatminamiem 
laikiem ziemas saulgriežu simbols 
un lielākais prieks ir eglīte. Jau labu 
laiku pirms Ziemassvētkiem bērni 
sāka gatavoties, lai varētu izpušķot 
un iepriecināt zaļo, smaržīgo eglīti. 
Ziemassvētku noskaņā viņi mācī
jās dzejoļus, dziesmas un rotaļas. 
Atbilstoši savām lomām uzvedumā 
gatavoja rotājumus eglītei: lapsa – 
brūklenes, zaķi – burkānus, vāveres 
– lazdu riekstus, lāči – ābolus, peles 
– sēnes.

Eglīte – māsiņa,
Ziemassvētku vakarā,
Cik gan tu esi skaista!

Ar šīm dzejolīša rindām bērnu 
sirsniņas izteica prieku par izpuš
ķoto eglīti, bet vēl lielāku prieku 
mazajiem sagādāja Ziemassvētku 
vecīša atnākšana. Viņu bija apbū
rusi bērnu brīnumjaukā dziedāša
na, dejošana un dzejoļu skandinā
šana, atzīst Rita Bugajenko.

Jau ar pirmo sniegpārsliņu 
“Kukainīšu” grupas bērni sāka ga
tavoties Ziemassvētkiem. Kopīgi 
gatavoja rotājumus eglītei, dāva
niņas, ar izdomu izrotāja savas 
grupiņas telpas. Lielas un mazas 
sniegpārsliņas nolaidās gan uz lo
giem, gan telpās, radot gaišumu un 
vieglas trīsas sirsniņā – “Kukainī

šu” grupā tuvojas svētki. Vēl vairāk 
to apliecināja pašu cepto piparkū
ku smarža. 

Noticēt Ziemassvētku brīnu
mam palīdzēja arī čaklie un jautrie 
Strazdes rūķi. Lielākais pārstei
gums bērnu acīs bija pamanāms, 
kad viņi uzzināja, ka arī šeit mīt 
Ziemassvētku vecītis un viņš nav 
aizmirsis par dāvanām. Ar vismī
ļākajām domām un siltu smaidu 
bērni sagaidīja vecākus, lai sniegtu 
viņiem koncertu svētku gaidīšanas 
laikā, radītu to īpašo gaisotni, kāda 
ir tikai Ziemassvētkos, stāsta Ma
rita Mūrniece.

Daina Vispoļska 

Mūsu lukturīši rādīs gaismiņu ceļā uz svētkiem.                       REGĪNAS ARTMANES-HARTMANES FOTO

Jautrā eglītes iedegšana

Iveta kopā ar bērniem piedalās eglītes iedeg-
šanas pasākumā.                   IVETAS PETES ARHĪVA FOTO
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12. decembrī tautas namā 
notika īsts piparkūku jampadra
cis. Pagasta bērni sanāca kopā un 
cepa piparkūkas. Katrs varēja iz
cept piparkūkas un apēst tās pats 
vai arī uzdāvināt kādam sev mī
ļam un tuvam cilvēkam. Cepumu 
cepšana izvērtās par varen jautru 
pasākumu, bija gan smiekli, gan 
kāda smagāka nopūta, kad kāda 
piparkūka sadega vai neiznāca īsti 
tāda, kāda bija iecerēta. Bet pa
sākuma kulminācija bija pavisam 
neplānota, visi kārtīgi izdauzījās 
miltu kaujā, kura noslēdzās ar ko
pīgu darbu pie tā, lai tautas nams 
atgūtu iepriekšējo izskatu un ne
būtu vairs tik balts.

15. decembrī uz kopīgu brīdi 
pirms svētkiem aicināja etnogrā
fiskais ansamblis “Maģie suiti”. 
Ansamblis šajā brīnišķīgajā svētku 
gaidīšanas laikā klausītājiem dā
vāja koncertprogrammu “Pieska
ries brīnumam”. Koncerta pirmajā 
daļā izskanēja garīgas un dvēse
liskas dziesmas, otrajā daļā tika 
dziedātas saules dziesmas, godi
not saulītes atgriešanos. 

Ziemassvētku rītā ansamb
lis viesojās arī Jūrkalnes sociālajā 
ilgstošas aprūpes un rehabilitāci
jas centrā, ar savām dziesmām šī 
nama iedzīvotājiem padarot svēt
kus gaišākus, siltākus un sirsnīgā
kus.

“Mēdz teikt – ir jānotiek brī
numam. Par lietām, par kurām tu 
sapņo un ilgojies, bet īsti netici, 

JŪRKALNE

jo… pārāk skaisti, lai būtu patiesi. 
Tomēr brīnumi notiek ik uz soļa, 
ja proti tos pamanīt un noticēt,” 
uzskata etnogrāfiskā ansambļa 
“Maģie suiti” dziedātājas, novē
lot visiem šajā gadā atrast katram 
savu brīnumu un noticēt tam.  

Kristīne Skrulle

Smaržoja piparkūkas, 
un skanēja smiekli

KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO

Mazie jūrkalnieki
 priecājas par izceptajām 

piparkūkām. 

“Maģo suitu” dziedātājas iepriecina savus klausītājus.

UGĀLE

Intervija ar Ugāles  
vidusskolas absolventu 
Anriju Aumali, cilvēku, kurš 
dzīvē sasniedzis daudz, bet, 
neskatoties uz to, nav  
aizmirsis savu skolu.

– Kura Ugālē ir jūsu mīļākā 
vieta?

– Laikam teikšu, kā ir, – tādas 
īpašas mīļākās vietas nav. Pro
tams, vecāku mājas vienmēr ir 
svarīga un mīļa vieta. 

– Mēs vecākiem varam teikt 
lielu paldies. Par ko jūs teiktu 
vislielāko paldies saviem vecā-
kiem?

– Tiešām saviem vecākiem 
man jāsaka ļoti liels paldies. Es 
to šobrīd redzu kā lielu un tiešām 
ieinteresētu palīdzību visās lietās, 
kas man ienāca prātā. Kā arī par 
bīdīšanu pareizos brīžos, kad pats 
vēl nesapratu daudzas lietas, jo 
vēlāk tas noteikti palīdzēja. Do

māju, ka vecāki ir tie, kas ieliek 
galvenās vērtības bērnos – godī
gumu, atbildību, uzņēmību, ticību 
saviem spēkiem.

– Kāds jums bija skolas laiks 
Ugāles vidusskolā, un kā atcera-
ties savu klasi?

– Skolas laiks man patika. 
Klase bija neliela, īpaši vidussko
lā, bijām nedaudz sadalījušies pa 
bariņiem.

– Vai ir saglabājušās sil-
tas un draudzīgas attiecības ar 
klasesbiedriem un skolas bied-
riem?

– Ar atsevišķiem izņēmu
miem – nē. Tomēr pēdējā salido
jumā, kurā piedalījos, bija patī
kami atkal satikt daudzus ilgāku 
laiku neredzētus klases un skolas 
biedrus.

– Kāda bija jūsu motivācija 
mācīties?

– Īpašas motivācijas nebija – 

man mācības padevās ļoti viegli. 
Zināmu lomu spēlēja atzīmes, bet 
tās nekad nebija dzīvības un nāves 
jautājums. Bija lietas, kas patie
šām interesēja, pamatā informā
tika, bet tas bija ārpus skolas ma
teriāla.

– Kādi būtu ieteikumi mūsu 
skolēniem?

Neslinkot. Taču ne tādā nozī
mē, ka būtu nepārtraukti jāmācās. 
Drīzāk darīt lietas, kuras šķiet in
teresantas, kuras dod prieku, un 
tajās iet uz priekšu un attīstīties. 
Ja tādu nav, tad tādas meklēt, iz
mēģināt vienu pēc otras, līdz at
rodas. Tomēr arī par mācībām 

neaizmirst. Tajā pašā laikā ne
koncentrēties uz pilnīgi visiem 
priekšmetiem. Katram noteikti ir 
savas stiprās un savas vājās puses. 
Vērtīgāk ir strādāt ar stiprajām, 
bet vājās pievilkt līdz normālam 
bāzes līmenim un vairāk neie
springt.

– Kā un kad sapratāt, ka vē-
laties darboties un strādāt tieši 
tajā jomā, kur esat tagad?

– Pirmais solis – augstskolas 
izvēle. Ventspils Augstskolas At
vērto durvju dienā notika klikšķis, 
ka Ventspilī gribu mācīties vai
rāk nekā Rīgā. Iestājos Ventspilī 
ekonomistos. Rīgā gan startēju uz 

datoru zinībām. Pēc tam pakāpe
niski, soli pa solim, nonācu līdz 
tam, kur esmu šobrīd. Otrs lielais 
solis bija starts darbā auditoros 
– “Price Waterhouse Coopers”. 
Trešais – pieņēmu “Cēsu alus” 
uzaicinājumu strādāt par finanšu 
direktoru.

– Kā radās doma par stipen-
dijām mūsu skolas skolēniem?

– Doma radās Ugālē kādā 
sarunā ar vecākiem, atceroties 
Ventspils Augstskolā iegūto pie
redzi, jo biju Lemberga stipendi
jas saņēmējs.

– Kā jūs atpūšaties?
– Šobrīd no darba atpūšos 

mājās ar dēlu. No ģimenes atpū
šos darbā. Bet vēl jau ir laiks, kas 
vajadzīgs pašam sev. To daļēji 
saņemu, braucot ar auto, jo man 
darba lietās diezgan regulāri jāno
brauc garāki ceļa gabali, bet ar to 
nepietiek. Pie šī tagad cenšos pie
strādāt vairāk.

– Ja būtu iespēja kaut ko 
mainīt savos iepriekšējos dzīves 
lēmumos, vai jūs to darītu?

– Šo to mainītu. Ne par visu 
gribu šeit runāt, bet viena lieta – 
vairāk iestātos par to, kas patīk un 
kas nepatīk. Citādi domāt, būt at
šķirīgam no citiem un visiem ne
izpatikt – tas ir normāli.

Elizabete Gulbe

Visiem neizpatikt – 
tas ir normāli

Uzņēmējs Anrijs atpūtas brīdī kopā ar draugu.

ANRIJA AUMAĻA ARHĪVA FOTO
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PUZE

Leģendārajās barikāžu dienās 
no Puzes ar kolhoza “Blāzma” va
došo darbinieku atbalstu uz Rīgu 
katru dienu devās autobuss ar vī
riem, kas pierādīja savu vēlmi dzī
vot brīvā Latvijā, apliecināja savu 
drosmi būt mūsu zemes aizstāvju 
rindās. Kopš trauksmainajām ba
rikāžu dienām Rīgā ir aizritējuši 
27 gadi – pamazām ir izplēnējuši 
iespaidi, norimušas emocijas. Daž
kārt pat izskan teikumi ar vilšanās 
pieskaņu un piebildes, kas izteiktas 
ar domu, ka nav īstenojušās to die
nu lolotās ieceres un ka šobrīd cil
vēki nebūtu gatavi to darīt vēlreiz. 

Varu vien apliecināt, ka Pu
zes vīri pēc barikāžu laika sevi 
par varoņiem un drošsirdīgiem 
nemaz nedēvēja, un nebija viegli 
panākt, lai viņi aizpilda anketas, 
kas bija nepieciešamas, lai saņem
tu 1991. gada barikāžu dalībnieka 
piemiņas zīmi, Latvijas Republikas 
valsts apbalvojumu, ko nodibināja, 

lai godinātu aktīvos Latvijas neat
karības aizstāvjus – barikāžu da
lībniekus.

Likuma “Par 1991.  gada ba
rikāžu dalībnieka piemiņas zīmi” 
2.  pantā ir teikts šādi: “Piemiņas 
zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem 
par 1991. gada janvārī un augustā 
parādīto drošsirdību, pašaizlie
dzību un iniciatīvu, par ieguldīju
mu organizatoriskajā un apgādes 
darbā, ka arī tām personām, ku
ras morāli un materiāli atbalstīja 
1991. gada barikāžu dalībniekus.” 

No Puzes pagasta šo apbal
vojumu saņēma 85 barikāžu da
lībnieki. Kad tagad ieskatāmies 
šajos sarakstos, atliek ar skumjām 
atzīt, ka 19 no viņiem jau aizgāju
ši mūžībā, vismaz 20 ir izbraukuši 
ārpus mūsu pagasta, tikai daži no 
viņiem dzīvo Ventspils novadā vai 
Ventspilī, vairāki atrodas ārzemēs. 
Protams, ir vēl barikāžu dalībnieki, 
kas šo apbalvojumu nav saņēmuši, 

jo tolaik neizmantoja piedāvājumu 
aizpildīt nepieciešamo dokumen
tu. Barikāžu dalībnieku vidū no 
Puzes bija arī jauna meitene – Li
lita Pīgozne.

Puzes 808.  mazpulka mazpul
cēni kopā ar kultūras nama vadī
tāju Līgu Galdiņu 19. janvārī pulk
sten 19 aicina ikvienu uz barikāžu 
dienu piemiņas ugunskuru Puzes 
kultūras namā. Vēlos vien pateikt, 
ka šis pasākums nav domāts tikai 
bijušajiem barikāžu dalībniekiem, 
tā ir iespēja ikvienam bērnam vai 
jaunietim, kam šie notikumi ir ti
kai neliels ieskats vēstures lappu
sēs, satikties ar cilvēkiem, kas bija 
šo notikumu aculiecinieki. Tā ir 
iespēja barikāžu dalībniekiem da
līties atmiņās par barikāžu dienās 
piedzīvoto kopā ar tuviniekiem un 
citiem pagasta iedzīvotājiem.

Esiet, lūdzu, atsaucīgi, mazpul
cēni jūs visus gaidīs!

Māra Kraule

2017. gadā Puzes pa-
gasta biedrība “Annahite” 
piedalījās divos Ventspils 
novada pašvaldības projektu 
konkursos. Abos tika gūts 
finansējums, līdz ar to Puzes 
pagasts ir ticis pie jaunām 
tūrisma objektu norādēm 
Stiklu ciemā un ir uzbūvēta 
jauna siltumnīca vietā, kur 
vēsturiski tāda jau bijusi. 

Projektu konkursā “Mēs savā 
novadā 2017” novads mūs atbalstīja 
ar pieprasīto projekta finansējumu 
– 691,52 eiro. Projekta gaitā Stiklu 
ciemā uzstādījām norādes uz ievē
rojamākām apskates vietām. Šīs no
rādes pilnveido Stiklu ciema vizuā
lo veidolu, kā arī rada interesi par 
tūrisma maršrutiem ciemā. Paldies 
par ieguldīto darbu skolotājai Unai 
Bērentei, profesionālās pamatizglī
tības skolotājiem Agrim Apsītim, 
Edgaram Mihņēvičam, Stiklu in
ternātpamatskolas skolēniem un 
Ventspils novada bērnunama “Stik
li” audzēkņiem.  

Projektu konkursā “Jaunietis dar
bībā 2017” novads mūs atbalstīja ar 
finansējumu – 399,90 eiro. Vietā, kur 
kādreiz bija liela siltumnīca, uzbūvē
jām jaunu polikarbonāta siltumnīcu. 

Lai Ziemassvētki sirdī lej prieku
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs.
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

Mēs, Ances seniori, pateicamies par Ziemassvētku pēcpusdienu svētku 
rīkotājiem – Vitai, Skaidrītei, Anniņai, Guntai, Ērikai u.c.

Priecājamies un pateicamies par skaisto Ances skolēnu koncertu, par 
jauko mūziku Edgara Ziņģes sniegumā visa pasākuma garumā. Lai visiem 
laba veselība un dzīvesprieks!

Ances senioru vārdā Aīda Mažāne

SENIORI

Neprotu izskaidrot, kāpēc tā 
joņo dienas, nedēļas, mēneši, un, 
skat! – gads jau atkal ir aizvadīts! 
Puzes “Vakarblāzmas” dalībnie
kiem tas bijis daudzu iespaidu un 
iespēju gads. Statistika liecina, ka 
kopā varējām būt 33 reizes, tas no
zīmē, ka vairāk nekā vienu mēnesi 
no aizvadītā gada klubiņa dalībnie
ki varēja sastapties kādā no pasāku
miem vai nodarbībām. Kā ierasts, 
tikāmies reizi mēnesī, lai sveiktu 
dzimšanas dienu gaviļniekus un 
pie reizes uzzinātu vai iemācītos 
ko jaunu. Pērn skaistās jubilejās 
sveicām trīs Puzes amatiermākslas 
kolektīvus: ansambļus “Pa īstam” 
un “Mežarozi” un folkloras kopu 
“Sītava”. Piedalījāmies visos četros 
lielajos novada senioru pasākumos, 
kas notika Puzē, Jūrkalnē, Vārvē 

un Popē, paviesojāmies pie senio
ru klubiņa “Bārbele” dalībniekiem 
Ugālē viņu svētkos, apciemojām 
mājās mūsu dalībnieces Lūciju 
un Viju, kurām vairs nav tik viegli 
būt kopā ar mums katru mēnesi. 
Protams, viesojāmies arī pie mūsu 
draugiem citos novados: Laucienē, 
Spārē, Lubē, Rojā, Kuldīgā, Sabilē. 
Stendē bijām pat divas reizes. Vasa
rā devāmies interesantā ekskursijā 
pa Zemgali, lai iepazītu daudzas 
vietas Latvijā, kur nemaz nav būts. 
Paldies par atbalstu Puzes pagasta 
pārvaldniecei Santai Šēniņai, kultū
ras nama vadītājai Līgai Galdiņai un 
bibliotekārei Andai Lejniecei!

Ceram, ka 2018.  gads mums 
sniegs labu veselību, daudz skais
tu piedzīvojumu un emociju.

Māra Kraule

Ar mieru un Dieva svētību aiz
vadīti Ziemassvētki. Laikā starp 
Ziemassvētkiem un Jaungadu ir īstā 
reize visiem pulcēties, priecāties un 
godam aizvadīt veco gadu. Vienalga, 
vai lietus līst, vai sniedziņš snieg uz 
skujiņām, vai sals kniebj degunā, vai 
laikam galīgi sajukuši rēķini, jaunais 
gads ir klāt. Kā katru gadu, laikus 
saņēmām ielūgumus uz balli. Bijām 
klāt kuplā pulkā.  Pirms tikām zālē, 
katram bija veicams darbiņš – jāiz
veido jauka Ziemassvētku kartīte. 
Svētki sākās ar dziesmu un apsvei
kumiem. Mūs sveica tautas nama 
vadītāja Kristīne Skrulle un sociālās 
palīdzības organizatore Aldona Jan
vāre, pagasta pārvaldnieks Guntars 
Reķis arī bija atsūtījis apsveikumu. 
Pēc tam drusku nojaucām sagata
voto scenāriju, jo gribējām Kristīnei 
pateikties par darbu gada garumā un 
apsveikt ar saņemtajām pateicībām 
par ieguldīto darbu, organizējot pa
gasta, novada un valsts mēroga pasā
kumus. Esam priecīgi par Kristīnes 
darba novērtējumu novadā, pateicīgi 
par to, ka viņai piešķirta balva “Kul
tūras laiks”.  

Tālāk gan viss ritēja raiti. An
sambļa “Maģie suiti” dāmas mūs 

iepriecināja ar jaunām, nedzirdētām 
dziesmām. Izbaudījām viņu atsau
cību, arī cienājoties ar šim laikam 
atbilstošiem gardumiem. Kristīne 
teica paldies visiem, kas bija palī
dzējuši, lai uz galda būtu bagātīgs 
cienasts. Bijām paēduši, parunājuši, 
un nāca jauni pārsteigumi. Jūrkalnē 
atkal dejo! Bijām sajūsmā! Bet starp 
dejām visus ar dziesmām iepriecinā
ja mūsu skolas absolvente, tagad stu
dente Loreta ar draudzeni Samantu.

Atzinīgus vārdus teicām arī Ai
nāram Dūdiņam, kurš gādāja par 
piemērotu mūziku, varējām kopā 
padziedāt, arī izkustēties un paru
nāt, klusinātai melodijai skanot fonā. 
Jautrojoties, piedaloties aktivitātēs un 
smejoties, stundas aizskrēja nema
not. Kur gadījies, kur ne, arī Ziemas
svētku vecītis vēl nebija aizbraucis ar 
savām ziemeļbriežu vilktajām kama
nām uz Lapzemi. Atnesa žagarus, bet 
cienāja arī ar garšīgu kliņģeri.

Ballei beidzoties, seniori teica 
paldies Kristīnei un viņas palīgiem 
par sirsnīgo un jauko pēcpusdienu. 
Vēlreiz pateicamies par rūpēm un 
gādību, sarīkojot mums tik jaukus 
svētkus! 

Marija Janvāre

MARTĀ NOTIKS “SUDRABOTĀS 
MELODIJAS”. PIESAKIES ARĪ TU!   

Puzes pagasta senioru klubiņš “Vakarblāzma” aicina uz kārtējo 
dziesmoto pasākumu “Sudrabotās melodijas”, kas desmito reizi izskanēs 
24. martā pulksten 13 Puzes kultūras namā Blāzmā. 

Pasākumā aicināti piedalīties mūsu novada seniori no visiem 
pagastiem. Par iespēju nokļūt uz sarīkojumu uzziniet pie jūsu pagasta 
pārstāvjiem, kas darbojas Ventspils novada Senioru padomē. “Sudraboto 
melodiju” norisi atbalsta Ventspils novada dome.

Pasākumā piedalīsies seniori ne tikai no visiem Ventspils novada 
pagastiem, bet arī “Vakarblāzmas” draugi no Talsu, Rojas, Dundagas, 
Kandavas un Kuldīgas novada. Tuvāka informācija pa tālruni 26352802. 

Senioru padomes vadītāja Māra Kraule

Atcerēsies 1991. gada janvāra notikumus

Tās izmēri ir 9800x7300x3000 cm. 
Siltumnīcas celtniecība deva iespējas 
jauniešiem apgūt būvniecības pras
mes, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku, iegūstot iemaņas dārzkopībā. 
Nākamajā sezonā viņi varēs redzēt 
sava darba augļus, kā arī vēlāk no
baudīt skolas ēdnīcā pašu izaudzēto. 
Paldies profesionālās pamatizglītības 
skolotājiem Agrim Apsītim, Edgaram 
Mihņēvičam, 11 Stiklu internātpa
matskolas un Ventspils novada bēr
nunama “Stikli” čaklākajiem audzēk
ņiem. 

Īpašs paldies par ieguldīto dar
bu visos biedrības “Annahite” pro

jektos skolas vecākajai grāmatvedei 
Daigai Mildai Jarutei, kā arī visiem 
pārējiem skolotājiem, kuri nesavtīgi 
palīdzēja projektu realizēt.

Vislielāko paldies “Annahites” 
biedri, skolas bērni, bērnunama 
“Stikli” audzēkņi un Stiklu ciema 
iedzīvotāji vēlas pateikt bijušajai ko
lēģei Kristīnei Šteinbergai par lielo 
ieguldījumu Stiklu ciema attīstībā, 
infrastruktūras uzlabošanā un cie
ma vizuālā tēla pilnveidošanā, raks
tot un realizējot Stiklu ciemā vairāk 
nekā 10 projektus.

“Annahites” biedrības vārdā 
valdes locekle Una Bērente

Stiklos realizētie projekti

Uzstādīta viena no tūrisma norādēm. AGRA APSĪŠA FOTO

Top jaunā siltumnīca. 

“Vakarblāzmas” 
dalībnieki tikās 33 reizes

Senioru balle Jūrkalnē
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Zūru pamatskolas sko-
lotāja Dzintra Vorotinska 
valsts svētkos saņēma paš-
valdības pateicības rakstu. 
Tas pasniegts par ilggadīgu 
un radošu darbu bērnu 
izglītošanā un sadarbības 
nodrošināšanu ar vecākiem.

“Es laikam esmu dzīvojusi ne
pareizi, jo psihologi saka, ka pēc 
septiņiem gadiem jāmaina vai nu 
darbavieta, vai vide. Varbūt man 
ir paveicies, jo savulaik skolā esmu 
bijusi sociālā pedagoģe, savukārt 
pagastā aizvietoju kultūras darba 
organizatori, pirmsskolas izglītī
bas iestādē biju muzikālā audzi
nātāja. Šīs lietas man neļāva ieslīgt 
rutīnā,” uzskata Dzintra. Meitenes 
gados viņa mācījās Tārgalē, kur 
mūzikas skolotāja bija Valida Vei
dele. Viņa, tāpat kā Velta Akme
ne, bija Dzintras mīļākā skolotāja. 
Pabeigusi 8. klasi, meitene neesot 
zinājusi, ko darīt tālāk, bet drau
dzene devusies uz mūzikas vi
dusskolu un Dzintra gājusi līdzi, 
kļūstot par kordiriģenti, aizvien 
atceroties savu pasniedzēju El
vīru Salmiņu. “Atnācu uz Zūrām 
kā mūzikas skolotāja, bet vai tad 
kāds ļoti alkst apgūt notis? Kad 
man piedāvāja mācīt latviešu va
lodu mazajās klasēs, aptvēru, ka 
zinu, kā tas jādara. Sāku studēt 

Liepājā un kļuvu par sākumsko
las skolotāju. Tolaik bērniem, 
kad viņi saprata, kas, piemēram, 
ir lietvārds, dega acis. Tagad, kad 
tiek izmantotas dažādas tehnolo
ģijas, acis vairs tik ļoti nedzirkst. 
Bet skolotājam jāredz tas prieks, 
jābūt abpusējai enerģijas apmaiņai 
– tad viss izdodas labi. Es teikšu, 
ka dzirkstošās acis atkarīgas arī 
no klases. Ir bērni, kuri ātri uztver 
manis teikto, ir skolēni, kam nav 
tik lielas intereses par mācību vie
lu – tas atkarīgs arī no gada, kurā 
viņi dzimuši. Savā dzīves grūtajā 
brīdī sāku mācīties astroloģiju, jo 
meklēju atbildes uz jautājumiem, 
kāpēc notiek tā, kā notiek. Ieska
toties savā astroloģiskajā kartē, 
secināju, ka varu būt skolotāja, ka 
tā ir mana profesija.”

Dzintra atzīst, ka pieredze 
nākusi ar laiku, viņa augusi un 
pilnveidojusies kopā ar saviem 
audzēkņiem. Šogad pedagoģe 
audzina 16 otrās klases skolēnus, 
tostarp 13 zēnus. Skolotājai ir laba 
sadarbība ar vecākiem, bet viņa 
vēlētos, lai bērnu audzināšanā 
vairāk iesaistītos arī tēvi. “Redzot, 
kā mamma nes zēna somu, mēdzu 
teikt, ka nevajag mīlestību jaukt ar 
lutināšanu. Es jau esmu diezgan 
tieša, asa un prasīga, varu pateikt, 
ko domāju. Man ir bijusi kla

Divas Zūru pamatskolas 
teātra pulciņa dalībnieces 
– Dita Siliņa un Adriana 
Heidija Karpova – piedalījās 
stāstnieku konkursa “Teci, 
teci valodiņa” pusfinālā 
Ventspilī. Dita tika izvirzīta 
fināla kārtai Rīgā, kas noti-
ka Latviešu biedrības namā.

Mājās meitene atgriezās ar II 
pakāpes diplomu un titulu “Lielā 
stāstniece”. Pulciņa vadītāja Vik
torija Rebuka atzīst, ka Dita ir ļoti 
atraktīva audzēkne, kura prot izkļūt 
no dažādām situācijām un atcerē
ties arī skolas biedru tekstus. Teātra 
pulciņu viņa apmeklē ceturto gadu. 
“Rīgā Dita uzstājās priekšpēdējā. 
Viņa ļoti ātri pielāgojās jaunajai 
situācijai un papildināja stāstīju
mu ar kustībām. Dita visu paveica 
lieliski,” vērtē Viktorija. Pēc viņas 
teiktā, konkursa pusfinālā novadu 
pārstāvēja stāstnieki no Tārgales 
un Zūru pamatskolas, bet Viktorija 

uzskata, ka stāstnieku loks varētu 
būt plašāks. Varbūt pat derētu rīkot 
novada konkursu, jo skolēnu, kam 
padodas publiska uzstāšanās, esot 
gana daudz.

Dita mācās 4. klasē. Teātra 
pulciņu viņa apmeklē, lai saturī
gi pavadītu brīvo laiku. Meitene 
stāsta: “Man patīk to, ko iemācos, 
izmantot arī dzīvē, patīk mazliet 
pajokoties un būt brīvai, nevis no
slēgtai. Kad skolotāja man piedāvāja 
piedalīties stāstnieku konkursā, es 
labprāt piekritu. Nedaudz uztrau
cos, bet ne pārāk.” Rīgā meitene uz
manīgi ieklausījās citu konkursantu 
priekšnesumos, tādējādi iegūstot 
ne tikai jaunas zināšanas, bet ie
mācoties arī vēl nedzirdētas anek
dotes. Dita ar prieku atzīst, ka viņai 
ir labas sekmes mācībās, vislabāk 
patīk matemātika un sports. 

3. klases audzēkne Adriana 
Heidija teātra pulciņā iesaistījusies 
tādēļ, ka patīk spēlēt teātri un ap

gūt dažādas iemaņas, kas palīdz būt 
drošākai un atraisītākai. Meitene ir 
iepriecināta, ka, piedaloties stāst
nieku konkursa pusfinālā, iegūts 
diploms. Viņa atklāj, ka skolā visla
bāk patīk sporta stundas un teātra 
nodarbības. 

Viktorija uzsver, ka darbošanās 
teātra pulciņā un iespēja uzstāties 
publikas priekšā paaugstina sko
lēnu pašvērtējumu: “Ir svarīgi, ka 
bērni apjauš: es to varu, man ir pa 
spēkam nostāties lielas auditorijas 
priekšā un runāt! Tā ir liela māksla 
un meistarība. Izglītības ministrijas 
pārstāvji ir sākuši runāt par drāmas 
kā mācību priekšmeta ieviešanu, un 
tas būtu tikai apsveicami, jo vairotu 
pozitīvo noskaņu.”

4. klases audzinātāja Irēna Ķude 
atbalsta savu audzēkņu iesaistī
šanos stāstnieku konkursos: “Ne
pietiek tikai ar to, ka bērni daudz 
zina, viņiem jāprot šīs zināšanas pa
sniegt. Jebkura publiska uzstāšanās 

Piparkūku smarža gaisā, Ziemassvētku 
vecītis ar roku māj, dāvanas tam liktas mai-
sā – skaties, Ziemassvētki pagājuši!

Ziemassvētki ir īpašs laiks. Katram svētki ir tādi, 
kādus viņš pats vēlas un rada. Tas, ka sniegs ir noku
sis, nemaz netraucēja mums izbaudīt svētkus.  

“Bitīšu” grupiņā svētki ir katru dienu: smiekli, 
bērnu prieks, mirdzošas acis, labsajūta, gandarījums 
un kopā pavadītais laiks – kas vēl var būt labāk!

Skanot dziesmām, cepot piparkūkas un rotā
jot eglīti, “Bitīšu” grupa kopā ar vecākiem gatavojās 
svētkiem. Ar nepacietību gaidījām Ziemassvētkus un 
sniegu. Šogad grupā netika rādīts uzvedums, jo devā
mies izbraucienā uz Popes muižu satikt Ziemassvēt
ku vecīti. Mūs tur jau sagaidīja viņa palīgi – rūķi. Ak, 

ja jūs zinātu, kādi tur bija prieki! Cepām piparkūkas, 
rakstījām ar piparkūku zīmuli, veidojām sniegavīrus, 
sūtījām vēstuli Ziemassvētku vecītim īpašajā aploks
nē ar zīmogu. Tādu jūs nebūsiet redzējuši! Rūķis pa
mācīja, ka trīs reizes jāuzpūš, tad vēlēšanās piepildī
sies. Rotaļājāmies, dzērām tēju rūķu pļavā. Ak tavu 
prieku, satikām pašu Ziemassvētku vecīti! Katrs tika 
uzklausīts, noskaitīja paša sagatavotu dzejolīti, bija 
iespēja sēdēt vecīša klēpī, bērni saņēma dāvanas. 
Lielu paldies gribu teikt “Bitīšu” grupas vecākiem un 
biedrībai “Popes muiža” par laipno uzņemšanu! Vi
siem novēlam gaišu, sirsnības un panākumiem pilnu 
jauno 2018. gadu. 

Vārves PII “Zīļuks” skolotāja Dace Jančuka

Skolotāja 
Dzintra atzīst, 
ka mīl savus 
audzēkņus, bet 
viņas acuraugs 
ir meita Klinta.
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO 

Jābūt abpusējai enerģijas apmaiņai

Redzot, kā mamma nes zēna somu, mēdzu teikt, 
ka nevajag mīlestību jaukt ar lutināšanu. Es jau esmu 
diezgan tieša, asa un prasīga, varu pateikt, ko domāju.

se, kurā puikas zināja visu – par 
makšķerēšanu, mežiem un lauk
saimniecību, un šīs lietas nāca no 
ģimenes. Sadarbība ar vecākiem, 
tāpat kā ar bērniem, veidojas da
žāda. Ir bijuši gadi, kad manas 
bijušās audzēknes, nu jau mam
mas, ir vadījušas pasākumus. Ja 
zvana vecāki, es vienmēr atbildu, 

arī vakaros, ja vajadzīga palīdzī
ba. Kopīgi meklējam risinājumus. 
Manuprāt, to vislabāk darīt indi
viduāli, nevis sapulcēs, aci pret 
aci sarunas vedas labāk. Arī ar 
nebēdnīgajiem bērniem labāk ir 
runāt vienatnē un uzslavēt viņus 
par labo, kas paveikts. Starp citu, 
skolēniem ļoti patīk, ja ar viņiem 

runā par dzīvi, tad viņi klausās uz
manīgi, un es jūtu, ka par šādām 
lietām maz tiek runāts mājās. Reiz 
spriedām par nedarbiem, un viens 
puika teica, ka neviens jau nere
dzēja, ko viņš izdarīja. Kāda mei
tene atbildēja: “Nē, Dievs redzē
ja!” Interesanti, ka tad, kad skola ir 
pabeigta, uz ielas visbiežāk sveici
na tieši tie bērni, kas skolā nebija 
paši priekšzīmīgākie.”

Dzintra atzīst, ka otro elpu vi
ņai dod dziedāšana un smiešanās. 
Smieklu gan varētu būt vairāk. “Ta
gad es padziedu, kad braucam ar 
skolēniem ekskursijās vai ejam pār
gājienos. Arī skolotāju kolektīvā, ja 
kaut kur dodamies, dziedam. Man 
ir draudzīgi kolēģi, kuri neliedz pa
domu, mēs bieži sadarbojamies, lai 
ieguvēji būtu audzēkņi, lai viņiem 
vieglāk būtu apgūt mācību vielu.”

Dzintra vēl tagad atceras, kā 
pirms 40 gadiem ienākusi Zūru 
skolā. Tolaik šeit strādājis labes
tīgais direktors Jānis Surgofts, 
bet mācību daļas vadītājas amatā 
bijusi atsaucīgā Viktorija Rebuka. 

“Visvairāk man patīk tas, ka 
bērni liek justies jaunai. Sadarbo
joties ar viņiem, jābūt līdzsvarā 
– jābūt stingrībai, bet es vienmēr 
atgādinu saviem skolēniem: “Es 
jūs mīlu! Jā, man var nepatikt jūsu 
rīcība, bet es jūs mīlu.” Es jūtu at
bildību par saviem audzēkņiem.”

Marlena Zvaigzne 

ir laba skola, kad audzēknis droši 
un nekautrējoties var parādīt to, ko 
viņš zina. Gan teātra pulciņš, gan 
Ināras Salavas vadītās folkloras no
darbības ir tās, kas atraisa bērnus. 
Piemēram, kāds bikls zēns, pateico
ties abiem pulciņiem, ir sapratis, ka 

viņš var runāt skaļi un droši. Esmu 
ievērojusi, ka mūsu audzēkņiem ir 
svarīga gan Viktorija, gan Ināra, vi
ņas ir personības, kas bērniem aso
ciējas ar vecmāmiņām, kuras prot 
uzklausīt un dot mīļumu.”

Marlena Zvaigzne

Skolēni kļūst drošāki un atraisītāki

Zūru pamatskolas stāstnieces Adriana Heidija (pa kreisi) 
un Dita labprāt apmeklē teātra pulciņu.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

 Mazie Vārves pagasta 
iedzīvotāji Popē.

DACES JANČUKAS FOTO

Pats galvenais – bērnu prieks
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Kad gaisā sāk virmot piparkū
ku smarža, skaidri zināms, ka klāt 
ir Ziemassvētku un brīnumu laiks. 
Šos svētkus visvairāk gaida bērni. 
Lielās egles iedegšanā pie “Tīnes” 
bija ieradies brīnumu burvis, kurš 
uzbūra krāsainās sniega pikas, 
tādējādi iepriecinot visus mazos 
apmeklētājus. Ar brīnumsvecīšu 
uguntiņām katrs klusībā iedomā
jāmies savu karstāko vēlēšanos. Ar 
bērnu lūgumu eglīte iemirdzējās 
visā savā krāšņumā daudzkrāsai
nās uguntiņās. Svētki turpinājās 
bērna centrā “Tīne” kopā ar ve
cākiem un viesiem. Kopīgi noska

tījāmies Ziemassvētku lugu par 
bailīgo zaķīti un neganto lapsu, 
minējām mīklas un dziedājām 
dziesmiņas, līdz atradām eglītes 
zaros vēstuli, kurā bija norādīts, ka 
ar burvja zvaniņa palīdzību varam 
sagaidīt Ziemassvētku vecīti. Ar 
skaistiem dzejolīšiem un dziesmi
ņām kā bērni, tā arī pieaugušie tika 
pie mīļām un kārotām dāvaniņām.
Pasākuma nobeigumā Zūru biblio
tēkas vadītāja Mārīte Ķīvite čaklā
kajiem “Bērnu un vecāku žūrijas” 
lasītājiem pasniedza pateicības 
rakstus. Svētku noslēgumā visi cie
nājās ar pašceptām piparkūkām, 

mandarīniem un konfektēm.
Paldies Gunitai Ansonei, kura 

atrod laiku ar bērniem izbaudīt 
ikvienus svētkus, pagodinot mūs 
ar savu klātbūtni un pasniedzot 
bērniem dāvaniņas. Paldies vie
siem un vecākiem, kas kuplā pul
kā palīdzēja mums sagaidīt Zie
massvētku brīnumu. Lai visiem 
sirdī sniega baltums jaunā gadā, 
lai izdodas sasniegt nospraustos 
mērķus! Laimīgu, radošu un pa
nākumiem bagātu 2018. gadu!    

Bērnu centra “Tīne” vadītāja 
Gunta Pēterhofa un bibliotekāre 

Mārīte Ķīvite

Ar piparkūku smaržu, “Maģo 
suitu” dziesmām un rotaļām, rado
šām darbnīcām un desiņu cepšanu 
“Rūķu darbnīca” Zūrās vēra savas 
durvis apmeklētājiem. Ideja par 
vietu, kur varētu darboties radoši, 
kamēr Vārves pagasta iedzīvotā
jiem nav sava kultūras nama, radās 
jau pavasarī. Tā, liekot vienu do
mugraudu pie otra, tapa lielā doma 
par “Rūķu darbnīcu” vecajā muižas 
stallī. Visu gadu telpa tika tīrīta un 
posta – pārsvarā pašu spēkiem un 
ar iedzīvotāju atbalstu. Pateico
ties Ventspils novada pašvaldības 
projektam “Mēs savā novadā”, tika 
sakārtota arī elektrība. Pirmo reizi 
plašās durvis “Rūķu darbnīca” at
vēra Vārves pagasta svētkos, bet tad 
vēl bez rūķiem, tikai kā telpa, kur 
radoši izpausties mazajiem apmek
lētājiem un viņu vecākiem. 

Un tad bez sniega un bez sala, 
bet ar lielu slapjumu un dubļiem 
pienāca decembris – Ziemsvētku 
brīnumu laiks. Pateicoties Daces 
Pūpoliņas brīnišķīgai idejai un at
balstam, pirms pašiem Ziemassvēt

kiem “Rūķu darbnīca” vēra durvis 
nu jau kā īsta mājvieta tiem, kam 
gribas ticēt Ziemassvētku brīnu
miem. Visi tika aicināti ciemos pie 
rūķiem, lai iegādātos kādu mīļu 
dāvaniņu saviem tuvākajiem. Šeit 
paldies gribu teikt Ingai un Raitim 
Veisiem, kā arī Lienei Jansonei par 
atsaucību. Rūķu mamma mācīja vi
siem, kā izliet pašam savu krāsaino 
svecīti, kā izgatavot Ziemassvētku 
kartīti ar krāsainu sāli, kā darināt 
rūķu medaļu vai izkrāsot savu rū
ķīti. Bet kā gan Ziemassvētku laikā 
bez piparkūku cepšanas! Daces pa
šas gatavotās piparkūku mīklas pie
tika visiem. Piparkūkas tapa krāsai
nas un gardas, par to jāsaka paldies 
Raitim Krūmiņam, jo, pateicoties 
viņa atbalstam, mums bija, ar ko 
šīs gardās piparkūkas rotāt. Savu
kārt pateicoties Raita finansiālajam 
atbalstam, visi varēja mieloties ar 
ugunskurā ceptām desiņām. Lai 
prieks un līksmība būtu vēl lielā
ka, visus ar jautrām dziesmām un 
rotaļām priecēja čigānietes no Jūr
kalnes. “Maģo suitu” dalībnieces 

mūsu “Rūķu darbnīcā” ienesa ne 
tikai jautrību un līksmību, bet arī 
svētību, velkot bluķi apkārt mūsu 
sētai, savācot visu negatīvo enerģi
ju un sadedzinot to ugunskurā. Kā 
mums šajā dienā gāja, varat apskatīt 
Ventspils novada mājaslapā Vārves 
pagasta fotogalerijā. Par to paldies 
Leldei Samovičai, kura šo rūķo
šanos iemūžināja. Neskatoties uz 
dubļiem zem kājām, bet veroties 
skaidrajās, zvaigžņotajās debesīs, 
varu teikt tikai vienu – Vārves pa
gastā ir daudz brīnišķīgu cilvēku, 
kuri paši tic labajam un palīdz arī 
citiem tam noticēt.

Sācies jaunais gads, bet tas ne
nozīmē, ka rūķi savu darbnīcu ir 
aizslēguši. Nē, nē! “Rūķu darbnīca” 
turpina savu darbu visu cauru gadu 
un gaida ciemos ikvienu, lai radoši 
darbotos, ietu rotaļās un apskatītu 
novadpētniecības ekspozīciju un 
tās apkārtni. Ja arī tu, tava ģimene 
vai klase vēlas apciemot rūķus Zū
rās, zvani 22002942. Gaidīsim cie
mos!

Rūķis Inga Berga

“Rūķu darbnīca” atvērta visu gadu

Bērni un pieaugušie sanākuši “Rūķu darbnīcā” Zūrās.                            LELDES SAMOVIČAS FOTO

“Zīļuka” dvēselīte Alba  

Alba Kviese ir viens no 
tiem cilvēkiem, kurš visu 
mūžu nostrādājis vienā dar-
bavietā. Viņu pazīst vairākas 
Vārves pagasta iedzīvotāju 
paaudzes, jo Alba strādā 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Zīļuks”. 

Valsts svētkos skolotājas pa
līdze tika sveikta par ilggadīgu 
un uzcītīgu darbu un saņēma ļoti 
daudz ziedu. “Tas bija patīkami, 
ļoti patīkami. Liels emocionāls 
pārdzīvojums. Es jau esmu tāda 
pelēka pele, kas šeit strādā 40 gadu. 
Atnācu uz Ventavu no Ventspils, 
agri apprecējos, piedzima bērni, 
un tā es te paliku. Agrāk mani sau
ca par auklīti, bet nu esmu skolotā
jas palīdze.”

Tik ilgi savu darbu Alba veikusi 
arī tādēļ, ka viņai patīk bērni. Sa
skarsmē ar viņiem sirds jūtas jau
nāka. Katrs audzēknis ir citādāks, 
tādēļ ir interesanti ar viņiem kopā 
darboties un gādāt, lai meitenes 
un zēni pirmsskolas iestādē justos 
labi. Alba ne tikai rūpējas par veļu, 
traukiem un telpu uzkopšanu, bet 
arī palīdz skolotājai nodarbībās. 
“Tas man arī patīk! Kādam bērnam 
jāiet talkā izgriezt kādu figūriņu, 
citam vajag kaut ko pielīmēt, patīt 
dzijiņu. Šovakar uz dārziņu nāks 
mammas, mēs kopā cepsim pipar
kūkas. Daudzi bērni ir ļoti mīļi, no 
rītiem, atnākot uz “Zīļuku”, apķe
ras apkārt man vai skolotājai, kāds 
pats pasaka, ka mīl mūs. Labi, ka 
man ir tāda profesija, kas patīk un 
ko varu darīt ar prieku.”

Dārziņā Alba reizēm uzka
vējas arī pēc darba laika, jo mājās 
viņu neviens negaida, tādēļ nekur 
nav jāsteidzas. “Vakaros paskatos 
televizoru, palasu. Interesē ezo
tērika. Ja ir iespēja, labprāt baudu 
masāžu. Vairākus gadus esmu vin
grojusi kopā ar domubiedrēm, bet 
tagad pa reizei to daru mājās. Visu 
mūžu esmu braukusi ar velosipē
du, tāpēc kolēģes man uzdāvināja 
jaunu divriteni – baltu! Tas bija 

liels pārsteigums. Arī toreiz, tāpat 
kā valsts svētkos, biju aizkustināta. 
Man ir ļoti paveicies ar kolēģēm, 
mēs dikti labi satiekam! “Zīļukā” 
jūtos kā tādā mīlestības saliņā, te ir 
brīnišķīgi un gudri cilvēki.”

Skolotāja Dace Jančuka, kura 
strādā ar Albu vienā grupiņā, viņu 
raksturo kā vissirsnīgāko un vismī
ļāko cilvēku. “Alba vienmēr palī
dzēs un atdos otram pēdējo. Bērni 
viņu mīl. Mana kolēģe ir radoša un 
iet laikam līdzi.” 

Arī skolotāja Inta Meire Albai 
velta labus vārdus: “Man šķiet, 
ka viņa ir šī dārziņa dvēsele. Tik 
daudzus gadus nostrādājusi vienā 
vietā, darbs nebūt nav viegls, bet 
Albai tas patīk. Interesanti, ka viņa 
atceras dzimšanas dienas arī tiem 
mūsu audzēkņiem, kuri sen jau iz
auguši. Katram Alba atradīs labu 
vārdu, ko pateikt, bet reizēm viņas 
valodā iezogas arī kāds pipariņš.”

Sarunā iesaistās vēl viena sko
lotājas palīdze, Dace Fišere. Viņa 
bilst, ka “Zīļukā” visi ir kā viena 
liela ģimene: “Mēs te esam viens 
par visiem un visi par vienu. Jūtam 
cits citam līdzi. Kad pirms pāris 
gadiem ilgstoši slimoju, ļoti izju
tu, kā meitenes mani atbalsta un 
palīdz. Starp citu, Alba vienmēr 
rūpējas, lai mēs visi būtu paēduši 
un padzēruši.”

Marlena Zvaigzne

“Zīļukā” Alba jūtas kā mīlestības saliņā.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Ziemassvētku brīnums “Tīnē”

“Tīnes” apmeklētāji brīnuma gaidās.

GUNTAS PĒTERHOFAS FOTO
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Basketbolu spēlēja 
sešas komandas 

23. decembrī Tārgales pamatskolas sporta zālē notika 
tradicionālais pagastu kausa izcīņas basketbola turnīrs 
Ventspils novada komandām. Arī šogad turnīrs tika rīkots ar 
novada pašvaldības un vietējo sponsoru atbalstu.

Pirmajā spēlē tikās Puzes un Tārgales komandas, spraigā cīņā māji
nieki panāca uzvaru ar 99:71. Vārves un Popes pagasta komandu duelī 
pārāki bija popenieki, kuri uzvarēja ar 66:54. Cīņā par 3.  vietu Puzes 
komanda uzvarēja Vārves komandu ar 83:62, bet spraigā finālcīņā māji
nieki pieveica Popes vienību 76:73. Spēļu starplaikos dalībnieki sacentās 
soda metienu un trīspunktu metienu konkursos. Soda metienus vispre
cīzāk meta Roberts Tučs (Tārgale), bet trīspunktu metienos veiksmīgā
kie bija Jānis Zemels un Matīss Gredzens (Puze). 

Turnīra rīkotāji pateicas komandu spēlētājiem par atsaucību un no
vēl veselīgu, sportiskiem panākumiem bagātu 2018. gadu!

 Agris Paipals

17.  decembrī Popes sporta 
centrā norisinājās vienas dienas 
atklātās sacensības florbolā “Zie
massvētku kauss”. Bija pieteikušās 
deviņas komandas: “Salikteņi”, “Lie
pājas zvēri”, “Celmlauži”, “Piltene”, 
“FK Venta”, “Caurās bumbas”, “Skr 
skr”, “Ance” un “Ar no man bār”. Ko

mandas tika sadalītas divās grupās, 
katra komanda ar katru izspēlēja 
savstarpējo spēli. 

Pusfinālā tikās “Piltene” un 
“Liepājas zvēri”, tikai mazliet pārāka 
pār savu pretinieci bija Piltenes ko
manda, vinnējot “Liepājas zvērus” 
ar rezultātu 1:0. Otrajā pusfināla 

spēlē tikās “Ance” un “Ar no man 
bār”, dramatiskā spēlē ar rezultātu 
3:2 uzvaru svinēja “Ar no man bār”. 

Finālā par 3. vietu cīnījās “Ance” 
un “Liepājas zvēri”, spēle ritēja līdzī
gi, pamatlaikā beidzoties ar rezultā
tu 1:1, pēcspēles metienos mazliet 
veiksmīgāki šoreiz bija Ances ko

mandas spēlētāji, svinot uzvaru ar 
rezultātu 2:1.

Finālā, lai uzzinātu, kurš būs 
1.  vietā, tikās “Piltene” un “Ar no 
man bār”. Spēle ritēja ļoti straujiem 
soļiem, dramatiskā izskaņā pārāki 
izrādījās Piltenes spēlētāji, rezultāts 
3:2, un pilteniešiem uzvara turnīrā.

Ventspils Olimpiskā centra 
vieglatlētikas manēžā notika tra
dicionālās junioru un jauniešu 
sezonas ievada sacensības “Zie
massvētku kauss 2017”, kurās pie
dalījās dalībnieki no visas Latvijas 
un viesi no Lietuvas. Tā kā šīs 
sacensības ir vienas no pirmajām 
jaunajā 2017./2018. gada sezonā 
telpās, tad vairumā disciplīnu sa
sniegti arī sezonas labākie rezul
tāti. Sacensībās veiksmīgi startēja 
arī Ventspils novada BJSS audzēk
ņi, izcīnot astoņas godalgotas vie
tas. 

U20 junioriem tāllēkšanā Jā
nis Pēteris Pečaks ar rezultātu 
6,05 m izcīnīja 1.  vietu un zel
ta medaļu. U18 jauniešiem 300 
m 3.  vietu ieguva Pauls Slanķis 

(rez.40,41 sek.) un Tija Freimane 
(rez. 44,71 sek.), 1500 m Kris
taps Fiļipjonoks – 2.  vietā (rez. 
04:43,95) un Niks Lagzdiņš – 
3. vietā (rez. 04:44,05), jaunietēm 
1500 m Ketija Orlovska – 3. vietā 
(rez. 05:48,18), augstlēkšanā Ņi
kita Agapovs – 2. vietā (rez. 1,80 
m) un Daniels Matīss Karaučs – 
3.  vietā (rez. 1,75 m). 

Pavisam nedaudz līdz me
daļai pietrūka un 4. vietu izcī
nīja Rihards Drullis 300 m (rez. 
40,71 sek.), Denijs Čače 600 m 
(01:39,51), Sindija Kristija Runģe 
augstlēkšanā (rez. 1,50 m, arī 
3. vietas ieguvējai). Labāko sešnie
kā iekļuva Dilans Ķēniņš – 5. vie
ta 600 m (rez. 01:43,51), Matīss 
Viesturs Grieze – 6.  vieta 600 m 

(01:46,71), Kārlis Mihailovs – 6. 
vieta 60 m (rez.7,68 sek.), Teodors 
Drazlovskis – 5. vieta 1500 m (rez. 
04:30,96), Aivis Graudiņš – 5. vie
ta tāllēkšanā (rez. 5,60 m). Sacen
sībās piedalījās arī Ruslans Batū
jevs, Ivo Lībis, Pēteris Mikuckis, 
Artūrs Bogdanovs, Ieva Priekule, 
Zane Bērziņa, Lelde Linda Līdu
ma, Edgars Ziemelis. Savukārt 
Rebeka Vesele iesildoties guva 
kājas traumu, līdz ar to sacensībās 
nevarēja piedalīties. Vieglatlētus 
sacensībām sagatavoja Ventspils 
novada BJSS treneri Arno Kirš
teins, Dainis Lodiņš, Aivars Čak
lis, Kaspars Gulbis, Aivars Žei
munds.

Jolanta Ziemele

8. un 9. decembrī Klaipēdā notika ikgadējās sacensības vieglatlētikā tel
pās, pulcējot kuplu dalībnieku skaitu. Ventspils novada BJSS audzēkņi izcīnīja 
vietas labāko sešniekā. Ketijai Orlovskai – 4. vieta 2000 m (rez. 8:12,67), Teo
doram Drazlovskim – 4. vieta 2000 m (rez. 6:17,27), Robertam Mažrimam – 
4. vieta augstlēkšanā (rez. 1,70 m), Ņikitam Agapovam – 5. vieta augstlēkšanā 
(rez. 1,85 m), Rebekai Veselei – 6. vieta augstlēkšanā (rez. 1,55 m), Paulam 
Slanķim – 6. vieta trīssolī (rez. 11,92 m), Tomam Valdim MelderimMeldri
ņam – 5.  vieta 60 m/b (rez. 8,94 sek.) un 6. vieta trīssolī (rez. 12,47 m).

Labāko desmitniekā ierindojās Lelde Linda Līduma – 7.  vieta lodes grūša
nā (rez. 12,38 m), Siāra Verpakovska – 10.  vieta lodes grūšanā (rez. 11,60 m), 
Jēkabs Priekulis – 9.  vieta lodes grūšanā (rez. 11,90 m), Zane Bērziņa – 10.  vie
ta trīssoļlēkšanā (rez. 10,47 m), Sanijs Strauss – 9. vieta 2000 m (rez. 7:27,16).

Sacensībās startēja arī Kārlis Mihailovs, Sindija Kristija Runģe, Tija Frei
mane, Ieva Priekule, Rūta Freimane, Kristaps Elsts, Kristaps Fiļipjonoks, Niks 
Lagzdiņš, Ruslans Batujevs un Sanijs Strauss. Audzēkņus sagatavoja Ventspils 
novada BJSS treneri Arno Kiršteins, Dainis Lodiņš, Kaspars Gulbis, Aivars 
Žeimunds un Agris Paipals.

Jolanta Ziemele

RAITA MŪRNIEKA FOTO

Uzvarētāji – 
vīri no Tārgales 

komandas.

Popē satikās deviņas komandas, kas spēlē florbolu. KEITAS SKOLMEISTARES FOTO

3. vietā “Ance”: Kārlis Grin
bergs, Andis Veidenbaums, Ma
reks Izasars, Kaspars Freimants, 
Oskars Ozoliņš, Aigars Bergsons 
un Kaspars Birznieks. 2.  vietā “Ar 
no man bār”: Andris Kaģis, Māris 
Zarnevics, Jānis Domkus, Gatis 
Gailis, Dāvis Bože, Ivo Jāne un Atis 
Lauris. 1. vietā “Piltene”: Ingus Lin
de, Deniss Grundmanis, Roberts 
Bernsteins, Emīls Fetlers, Romāns 
Kauliņš, Krists Lindenblats un 
Mārtiņš Dreimanis.

Sacensību dalībnieki tika ap
balvoti ar kausiem un atbalstītāju 
balvām. Komandu kapteiņi savā 
īpašumā ieguva unikālā dizaina 
krekliņus, kas tapuši sadarbībā ar 
SIA “ARB Pope”. Gan spēlētājiem, 
gan skatītājiem tika gabaliņš no lie
lās Popes sporta kluba tortes. Par 
to paldies Inesei Mūrniecei! Par 
ieguldījumu florbola attīstībā Popē 
pateicību saņēma ilggadējs florbola 
entuziasts Kārlis Cīrulis.

Paldies palīgiem un sacensību 
atbalstītājiem, kas jau kļuvuši par 
mūsu lieldraugiem, – SIA “ARB 
Pope”, biedrībai “Popes muiža”, 
Ventspils novada pašvaldībai un 
Popes pagasta pārvaldei.

Sandris Jankevičus

Florbolā uzvarēja piltenieki

“Ziemassvētku kausa” izcīņa vieglatlētikā Starptautiskās sacensības 
“Maniežo Taure – 2017”
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Ventspils OC vieglatlē-
tikas manēžā 2. decembrī 
notika sporta skolas “Spars” 
atklātās sacensības vieglatlē-
tikā 2005./2006. gadā dzimu-
šiem vieglatlētiem. Ventspils 
novada BJSS audzēkņi 
izcīnīja sešas medaļas. 

600 m distancē viss goda pje
destāls Ventspils novada viegl
atlētiem – 1.  vietā Armands Ba
kanauskis (rez. 01:51,7), 2.  vietā 
– Gabriels Kvecko (rez. 01:55,8), 
3.  vietā – Mārcis Grauds (rez. 
01:57,7). Jorens Lāže tāllēkšanā 
izcīnīja 1.   vietu un zelta medaļu 
(rez. 4,71 m), Markusam Meiļu
nam augstlēkšanā 3.  vieta (rez. 
1,35 m) un Samantai Osiņai 600 
m 3.  vieta (rez. 01:58,7). 

Vairāki vieglatlēti iekļuva labā
ko desmitniekā: Jorenam Lāžem 
60 m – 4. vieta (rez. 8,9 sek.), Ro
bertam Lūbeļskim 60 m – 4. vieta 
(rez. 8,9 sek.), Sanai Rūmniecei 
150 m – 6.   vieta (rez. 22,9 sek.), 
Akselam Prolam pildbumbas me

šanā – 4. vieta (rez. 8,40 m), Eduar
dam Gulbim pildbumbas mešanā 
– 5.  vieta (rez. 8,08 m), Arman
dam Bakanauskim augstlēkšanā 
– 5. vieta (rez. 1,30 m), Mārtiņam 
Ķeizaram augstlēkšanā – 6.  vieta 
(rez. 1,20 m), Ričardam Auste
ram augstlēkšanā – 6.  vieta (rez. 
1,20 m) un 600 m – 7. vieta (rez. 
02:05,4), Jurģim Banauskim augst
lēkšanā – 7. vieta (rez. 1,20 m) un 
600 m – 8.  vieta (rez. 02:06,7), Rū
tai Matisovai augstlēkšanā – 7. vie
ta (rez. 1,10 m), Andim Ozoliņam 
600 m – 9. vieta (rez. 02:09,1), Sa
mantai Osiņai 60 m – 9. vieta (rez. 
8,9 sek.).

Sacensībās startēja arī Danie
la Rjabova, Nikola Punka, Sarika 
Doniņa, Dāvis Krūze, Andis Ozo
liņš, Betija Žarska, Devora Rjabo
va un Daniela Zviedre. Ventspils 
novada BJSS vieglatlētus sacen
sībām sagatavoja treneri Agris 
Paipals, Arno Kiršteins, Kaspars 
Gulbis, Aivars Žeimunds.

Jolanta Ziemele

No sacensībām Somijā atgrie
zusies komanda “Karters”. Septiņi 
braucēji dažādās meistarības grupās 
starpsezonā izmantoja iespēju sa
censties un trenēties. Pēc iepazīšanās 
ar Somijas braucējiem vasarā tika sa
ņemts uzaicinājums uz ziemas pār
baudes sacensībām. Tās notika Somi
jas 100 gadu svinību laiku Tamperē, 
kur ir ļoti plašas un tieši velotriālam 
iekārtotas treniņu telpas. Var apgal
vot, ka tās ir ideālas ziemas apstāk
ļiem šajā klimata zonā, jo visu sezonu 
ar velosipēdu iespējams trenēties 18 
grādu temperatūrā. Minētās telpas 
iekārtotas ēku kompleksā ar arhitek
tūras pieminekļa statusu. Vēsturiski 
tajā atradusies ar aviācijas industriju 
saistīta darbnīca, līdz noticis nega
dījums un piesārņojuma draudu dēļ 
bijusi jāuzlauž betona grīda, kas kopā 
ar grunti izvesta no telpām. Līdz ar 
to tās kļuva piemērotas velotriālam, 
protams, veicot uzlabojumus.

Sacensībās Tamperē piedalījās 
ne tikai sportisti no Latvijas, bet arī 
33 dalībnieki no Somijas, lielākoties 
pārstāvot četras apdzīvotas vietas. 
Visi sportisti tika sadalīti astoņās 
meistarības grupās. Jaunākie brau
cēji divu stundu sacensības aizva
dīja dienas pirmajā daļā, bet meis
tarīgākie velotriālisti trasē pavadīja 
aptuveni četras stundas pēcpusdie
nā, katru no sešiem kontroles pos
miem veicot trīs reizes. Tā kā trases 
bija garas, bieži vien tur pavadītais 
laiks bija tuvu maksimāli pieļauta
jām divām minūtēm. Neskatoties 
uz ilgo braukšanu, tika izmantotas 
iespējas trenēties kopā ar vietējiem 
braucējiem arī pēc sacensībām. 

“Kartera” prezidents
 Kristaps Skudra

Užavas pamatskolas pirmssko
las grupas bērniem, Ziemassvētkus 
gaidot, rokas bija darba pilnas. Bēr
ni aktīvi iesaistījās telpu rotāšanā 
un gatavoja rotājumus eglītei. Ar 
ļoti lielu aizrautību visi cepa pipar
kūkas. Mīkla tika naski rullēta, un 
uz cepešpannas ātri krājās dažādas 
formas piparkūkas, kuras svētku 
pasākumā bērni dāvāja saviem ve
cākiem.

Liels piedzīvojums bija došanās 
uz mežu pie zvēriņiem. Tur bērnus 
sagaidīja Ziemassvētku vecītis, kurš 
bija atnācis pastaigāties gar jūru. 
Sagaidījis bērnus, viņš noskaidroja, 
ko viņi darīs mežā. Kopīgi tika at
rasta eglīte, kuru izrotāt, lai meža 
zvēriņiem arī būtu jauki Ziemas
svētki. Pie eglītes bērni priecēja ve
cīti ar jaukām dziesmām. Pēc tam 
viņi iesaistījās dažādās aktivitātēs. 
Ziemassvētku vecītis šoreiz bija sa
gatavojis pārsteigumu, jo nedāvāja 
paciņas, bet gan lika pašiem atrast 
mežā paslēptos kārumus. Pēc tam 
bērni atvadījās no Ziemassvētku 
vecīša un, krietni noguruši, devās 
atpakaļ uz grupiņu. 

Tuvojoties gada nogalei, 
Užavas pamatskolā valdīja 
saspringta gaisotne. Bija jātiek 
galā gan ar mācību uzdevu-
miem un semestra noslēguma 
pārbaudes darbiem, gan jā-
piedalās dažādās ārpusstundu 
aktivitātēs. 

Mūsu skola iesaistījusies Latvijas 
simtgadei veltītajā pilotprojektā “Lat
vijas skolas soma”, tādējādi dažāda 
vecuma skolēniem bija iespēja bez 
maksas apmeklēt izrādes un vairākas 
interesantas nodarbības. Decem
bra sākumā grupa skolēnu iesaistī
jās muzejpedagoģiskajā nodarbībā 
“Mans muzejs – mana pils” Vents
pils Livonijas ordeņa pilī un mācību 
stundā senajā klasē Amatu mājā. 
Muzeja krājumu glabātavā parādīja 
senos darba rīkus, mūzikas instru
mentus. Bija arī jāatmin rīku pielie
tojums. Ieraudzījām vārpstiņu, kas 
greznojās ar Užavas uzrakstu. Īpašu 
jautrību raisīja zābaku uzvelkamais, 
par kura nozīmi skolēniem nebija 
skaidrības. Bērni visur iesaistījās un 
nestāvēja malā, viņiem gribējās zināt 

un izmēģināt. Arī pārējie projektā 
rīkotie pasākumi bija ne mazāk inte
resanti, un skolēni no tiem atgriezās 
ļoti apmierināti, izsakot vēlmi kaut 
ko tādu piedzīvot vēlreiz.

Kādā no decembra vakariem uz 
jauku darbošanos skolā tika aicināti 
skolēni, viņu vecāki un vecvecāki, lai 
piedalītos radošajā darbnīcā. Šoreiz 
katram bija iespēja pagatavot jauku 
dāvanu svētkiem – mācījāmies iz
gatavot un izrotāt sveci. Darbnīcu 
vadīja Kristapa mamma Ieva Mic
kus. Vakara noslēgumā izveidojām 
skaistu sveču izstādi. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 
pērn notika labdarības akcija “Dāvā
sim prieku”, kuras laikā skolēni kopā 
ar vecākiem sagādāja daudz jauku 
lietu, lai iepriecinātu tos seniorus, 
kuri svētkos ir vientuļi. Akcijas no
slēgumā 4.  klase devās ciemos pie 
vecajiem ļaudīm, lai ar dziesmām, 
dāvanām un dzejoļiem sveiktu viņus 
svētkos.

18. decembrī skolā bija ekspe
rimentu diena. Visiem interesen
tiem bija iespēja piedalīties pusotru 

stundu garā pasākumā, kurā katrs 
ne tikai vēroja eksperimentus, bet 
arī varēja pats tos veikt. Noslēgumā 
dalībnieki tika pie garda našķa.

Semestra beigās skolēni pulcē
jās Ziemassvētku pasākumā Užavas 
tautas namā. Sarīkojuma ieskaņā 
skolas direktore savā uzrunā sveica 
zelta, sudraba un bronzas liecību ie
guvējus un viņu vecākus, kā arī tos, 
kuri aktīvi darbojušies ārpusstundu 
aktivitātēs. Pasākuma otrajā daļā 
tika sagaidīts Ziemassvētku vecītis, 
kurš tika aicināts noskatīties visas 
skolas kopīgi iestudēto lugu par Brē
menes muzikantiem. Pēc pasākuma 
visi dejotgribētāji varēja izdejoties 
diskotēkā.

Nākamajā dienā par interesan
tiem brīžiem parūpējās skolēnu paš
pārvalde, kas aicināja visus skolēnus 
iesaistīties dažādās spēlēs un izda
rībās. Decembris aizvadīts, bet kat
ram paliek gandarījums par paveikto 
un idejas nākamajam gadam.

Lai šis gads ir jaunu ideju un iz
turības pilns.

Anita Pāvelsone

Decembris ir laiks, kad 
pasākumi seko cits citam. 

3. decembrī iededzām savu lie
lo svētku egli. Šoreiz uz pasākumu 
bija ieradušies viesi no Marsēlijas, 
kurus attēloja amatierteātra “Spēl
manīši” pārstāvji. Turpinājumā 
ansambļa “Saiva” dalībnieces dzie
dāja dziesmas par salu un svētku 
prieku. Pēc tam notika egles iedeg
šana, mielošanās ar piparkūkām 
un siltas tējas baudīšana.

9. decembrī Užavas pagasta 
seniori tikās pasākumā “Ziemas
svētku brīnumu gaidot” un pie 

klātiem galdiņiem baudīja svētku 
koncertu, kuru sniedza meitenes 
no Liepājas. Vēl visus ar saviem 
stāstījumiem un jautrajām rotaļām 
pārsteidza Ārija no Ventspils. 

15. decembrī ikgadējā pasā
kumā pulcējās visi mūsu pašdarb
nieki un Užavas iestāžu darbinieki. 
Lai vakars būtu aizraujošs un in
teresants, katrs kolektīvs gatavoja 
priekšnesumu. Šī gada priekšnesu
ma tēma bija “Ak, šīs reklāmas!” Pa
sākuma apmeklētājus priecēja Kul
dīgas amatierteātris ar D.  Priedes 
lugu “Kā mēs viņus”, skanīgu mū

ziku dejošanai spēlēja Artūrs Bānis. 
21. decembrī svētku eglītes pa

sākumā ar D.  Priedes jautru lugu 
“Kā Ziemassvētku vecītis balsi 
pazaudēja” iepriecinājām mazos 
ķiparus. Viņus ar Ziemassvētku 
vecīti iepazīstināja lauva, kaķis un 
pele. 

31. decembrī ar krāsainu salū
tu, laimes vēlējumiem, jautrām at
rakcijām un jestrām dejām pavadī
jām veco gadu un sagaidījām jauno 
gadu. Lai veiksme ir kopā ar mums 
visiem visu nākamo gadu!

Gita Vilgute

Svētku brīnumu gaidot

Atklātās sacensības 
C grupā vieglatlētikā

REZULTĀTI: 
C-Vapaa Pojat grupa
8. Knuts Skudra, “Karters“, 
53 soda punkti (s. p.)
C-Super grupa
1. Roberts Anderšmits, “Karters“, 
12 s. p.
2. Aleksanteri Aromā, Somija, 52 s. p.
3. Rūdis Rībens, “Karters“, 56 s. p.
B grupa
1. Markuss Karņickis, “Karters“,  
12 s. p.
2. Alesi Autioniemi, Somija, 39 s. p.
3. Olli Kaupila, Somija, 74 s. p.
A grupa
1. Nillo Stenvalls, Somija, 40 s. p.
2. Mārcis Meiers, “Karters“, 43 s. p.
3. Magnuss Karlsons, Somija, 78 s. p.
4. Reinis Atvars, “Karters“, 83 s. p.
5. Žanis Rībens, “Karters“, 89 s. p.

„Kartera“ komanda startē 
sacensībās Somijā

“Kartera” sportists sacen-
sībās Somijā.

KRISTAPA SKUDRAS ARHĪVA FOTO

UŽAVA

Gada nogale Užavas pamatskolā

Ziemassvētku laiks pirmsskolā

Pirmsskolas grupas bērni mežā satikuši Ziemassvētku 
vecīti. ANITAS PĀVELSONES ARHĪVA FOTO

Nākamajā dienā meitenes un 
zēni aicināja uz svētku pasākumu 
savus vecākus, lai koncertā viņus 
priecētu ar jaukām dziesmām, de
jām un dzejoļiem. Pasākuma izska
ņā, kad bērni bija apsveikuši savus 
vecākus, grupas audzinātājas pār
steidza vecākus ar muzikālu svei
cienu – dziesmu. Tās izskaņā pie 
durvīm bija dzirdama jezga, bet, tās 
atverot, neviena nebija, tikai milzī

ga dāvanu kaste un vēstule no Zie
massvētku vecīša, kurā viņš skaid
roja, ka šodien atnesis dāvanas, bet 
pats tiksies ar bērniem nākamajā 
dienā Užavas tautas namā. Kopīgi 
ar audzinātājām kaste tika atvērta, 
un katrs audzēknis saņēma dāva
nu. Apņēmības pilni, bērni gaidīja 
nākamo dienu, lai tiktos ar vecīti 
klātienē.

Anita Pāvelsone



18  | 
2018. gada 9. janvāris

POPE

Aizvadītais gads nostipri-
noši apliecinājis biedrības  
“Popes muiža” nozīmīgumu 
un popiņu varēšanu ne vien 
Ventspils novada saimē, bet 
arī Latvijas mērogā. 

Gadu sākām ar lietišķām sa
rakstēm, meklējot plašāku infor
māciju Popes muižas vēstures iz
pētei. Tā, visa gada garumā esam 
veiksmīgi guvuši jaunus materiā
lus, sadarbojoties ar Rundāles pils 
muzeja direktoru Imantu Lanc
mani, Latvijas Zinātņu akadēmi
jas prezidentu Ojāru Spārīti, vēs
turnieku Munti Aunu un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas vadošo 
pētnieci Kristīni Zaļumu. Esam 
pārlapojuši arī Latvijas Vēstures 
arhīva un vairāku Latvijas muzeju 
krājumus, tikušies ar tiem Popes 
iedzīvotājiem, kuru atmiņās un 
plauktos glabājas stāsti, kas ie
dvesmo jaunu darbu īstenošanai. 

Aizvadītā gada pavasaris nāca 
ar vairākām darba pilnām muižas 
parka sakopšanas talkām, kas pa
līdzēja Popes ainavai atgūt savu 
pievilcību un plašumu. Lai darbi 
muižas parkā būtu ar lielāku no
zīmi, iegūstot finansiālu Vents
pils novada pašvaldības atbalstu, 
palīgā aicinājām Latvijas piļu un 
muižu parku vadošo pētnieci un 
arhitekti Ilzi Māru Janeli, kura ir 
pamatīgi izpētījusi Popes muižas 
parku un devusi savus ieteikumus 
turpmākajai muižas zaļās rotas 
kopšanai. 

Pateicoties pašvaldības īste
notam projektam un līdzfinan
sējot to ar sponsoru palīdzību, 
devām darbu Popes meistariem 
vietējā galdniecībā un pasūtījām 
skaistus parka soliņus, kas šobrīd 
praktiski noder Popes skolas ik
dienā, bet lielākos vai mazākos 
svētkos papildinās parku un dār
zu. Pievienotā vērtība – soliņi ta
puši no muižas parka kritušajiem 

ošiem, kuri talkās tika savākti. 
Muižas vecais zirgu stallis 

šogad mēģināja pārtapt par vie
nas dienas kinozāli. Izdevās.  Ar 
savu piedzīvojumu filmu “Okeāna 
saviļņotie” un stāstiem par piere
dzēto, airu laivā pārpeldot oke
ānu, dalījās ceļojuma īstenotāji. 

Arī Popes pamatskola jeb 
muižas kungu māja šovasar bija 
dzīvības pilna – kā savulaik slave
najās vasaras studentu nometnēs. 
Popes muižā pašā vasaras vidū ie
radās arheologu komanda un vēs
tures speciālistu Ingas Doniņas 
un Rūdolfa Brūža vadībā veica pē
tījumus Popes pilskalnā. Mēneša 
garumā tika veikti vērienīgi izra
kumi Guģenieku senkapos, rodot 
vērtīgas liecības par seno kuršu 
dzīvi Popē. 

Tiklīdz arheologu koman
da bija aizvērusi Popes muižas 
durvis, tā vietu ieņēma skanīgie 
dziesminieki no visas Latvijas, 
kuri gatavojās daudzveidīgajiem 
koncertiem Popes estrādē, pils
kalnā, Popes muižas zirgu stal
lī, kungu mājā, parkā un dārzā. 
Dziesminieki kopā ar popiņiem 
un folkloras kopu “Pūnika” atklāja 
Dullā Dauka soliņu Popes kalnā, 
no kura skaidrā laikā var saskatīt 
jūru. Par soliņa izgatavošanu un 
dizainu parūpējās Mārtiņš Vašuks 
un SIA “ARB Pope” darbinieki. 
Šogad dziesminieku skanējumu 
papildināja arī profesionāli mū
ziķi – muižas zālē skanēja Ainas 
Kalnciemas brīnumainās klavesī
na skaņas, bet pilskalnā – Kārļa 
Būmeistara un apvienības “Mat
ters” pirmatskaņojums. Paldies 
visiem atbalstītājiem, kuri palī
dzēja notikt “VĀRTIEM”! 

Vasarā Ventspils novada paš
valdība sāka Popes muižas kun
gu mājas jumta nomaiņu, par ko 
popiņiem prieks. Savukārt Popes 
baznīcas draudze parūpējusies 

par finansējuma piesaisti baznī
cas jumta seguma nomaiņai, kas 
pagājušajā gadā arī tika veikts. 
Tiesa, kungu mājas jumta seguma 
nomaiņu stipri iekavējuši ne tikai 
būvnieki, bet arī bagātīgie lieti. 
Taču Ziemassvētku vakarā Popes 
draudze pulcējās svētku dievkal
pojumā zem jauna jumta un gai
ši izgaismotā dievnamā. Paldies 
Popes draudzei par skaisto svēt
ku dievkalpojumu un darbu, ko 
ieguldāt baznīcā. “Popes muižai” 
sadarbojoties ar draudzi, dievna
mu izdevās arī izgaismot.

Ilgus gadus popiņi un apkār
tējie gaidīja Popes estrādes atjau
nošanu, un nu jau vairākus gadus 
nākam kopā talkās, lai ar darbiem, 
dziesmām un skaļiem vārdiem 
pierādītu, ka Popes estrāde ir va
jadzīga. Popiņu centieni ir vaina
gojušies ar rezultātu, jo Ventspils 
novada pašvaldība jaunajā gadā 
Popes estrādē paredzējusi uzsākt 
atjaunošanas darbus. Tas pierā
da, ka dialogi ar Ventspils novada 
pašvaldību nav bijuši velti.

Aizvadītajā vasarā un rudenī 
uzlūkojām popiņus arī caur video
kameras objektīvu viņu šobrīd vai 
agrākajos laikos ierastajās vietās. 
To, kādi mēs izskatāmies no malas, 
kopīgi vērojām patriotiskajā valsts 
pirmssvētku dienā Popes muižā. 
Lai gan nereti dzirdēts par popiņu 
kūtrumu un nenovīdību, šis svēt
ku pasākums pierādīja, ka popiņi 

ir sirsnīgi un gatavi svinēt svētkus 
kopā. Zīmīgi, ka, filmējot īsfilmu, 
paguvām iemūžināt arī savulaik 
cienījamās Popes skolotājas Dzid
ras Seržantes viedo acu skatu un 
vēlējumu Popes iedzīvotājiem dzī
vot saticībā un mīlestībā vienam 
pret otru. Pēc dažām dienām Ser
žantiņš, kā mīļi skolotāju dēvēja 
popiņi, devās uz Mūža mājām. 

Bieži dzirdēts, ka Popē nav 
vērts rīkot svētkus, jo tos apmek
lē mazāk nekā desmit cilvēku, un 
tirdziņos ir divi tirgotāji. Popes 
muižas Ziemassvētki ar tirdziņu 
un zibenīgi pārdotajām biļetēm uz 
vakara koncertu pierādīja pretējo. 
Ja ceļas un dara, tad viss notiek! 
Tieši svētki ir tas, kas popiņiem 
nepieciešams un kas spēj iekrāsot 
parasto ikdienu. Ziemassvētkus 
Popes muižā apmeklēja vairā
ki simti ļaužu, un daži tirgotāji 
paguvuši pat pārdot ražojumus, 
kuru vērtība sasniedza piecus 
simtus eiro. Jaukās pateicības un 
labie vārdi no pašiem popiņiem 
liek strādāt arī turpmāk, un lielais 
tirgotāju pieplūdums liek saspa
roties plašāku telpu apguvei, bet 
tie, kas nepaguva iegādāties biļe
tes uz vakara koncertu, citreiz būs 
gudrāki. Turklāt esam ieguvuši arī 
vērtīgus padomus un ieteikumus 
no māksliniekiem, kuri nenobijās 
no lauku vienkāršības un riskēja 
uzstāties Popē, par to, ko priekš
dienās būtu vērts uzlabot un piln

veidot, lai koncerti un pasākumi 
muižā notiktu aizvien biežāk. 
Sadarbībā ar Popes pamatskolu, 
tās direktori Ligitu Lukševicu un 
skolotāju Ingrīdu Andersoni un 
pateicoties mākslinieces Laim
dotas Junkaras atsaucībai, Popes 
muižas kungu mājā atklāta un ap
skatāma gleznu izstāde. Plānots, 
ka izstādes nomainīs cita citu, un 
tā varētu kļūt par vienu no Popes 
tradīcijām. 

Aizvadītajā gadā Popes muižu 
apmeklēja vairāki simti ļaužu no 
dažādām pasaules malām, tostarp 
arī Kurzemes Dzejas dienu un 
keramikas simpozija dalībnieki, 
Anitas Krūmiņas uzņemtie piļu 
un muižu apceļotāji un daudzi 
citi, kas ar pārsteigumu acīs atzi
na, ka pie mums, Popē, ir skaisti 
un īpaši! Bet vēl ir daudz darāmā, 
jo gan Popes muižas klēts, gan 
pirmās skolas mūri un vēl citas 
vietas gaida savu brīdi!

Tomēr arī vienā gadā var pa
veikt daudz – jo vairāk, ja strā
dājam kopā, tāpēc paldies visiem 
par sadarbību aizvadītajā gadā, jo 
sevišķi liels paldies Popes pamat
skolas kolektīvam! 

Turpināsim strādāt un rū
pēties par mūsu kopīgo vēstures 
mantojumu un kultūras tradīci
jām, mazāk klausīsimies baumās, 
vairāk uzdosim jautājumus cits 
citam un paši sev!

Roberts Grīnbergs 

Gada laikā 
paveikts daudz

Ziemassvētku pasākumā piedalījās arī stalti kumeļi. ROBERTA GRĪNBERGA ARHĪVA FOTO

Esam parakstījušies 105 lapās
NOBEIGUMS. SĀKUMS 2. lpp.

INFORMĀCIJA

Puzeniece Velga Krūmiņa 
saka: “Lai būtu miers, lai bērniem 
būtu vecāki!” Sieviešu vokālā an
sambļa “Mežaroze” dziedātājas 
atgādina: “Latvieši ir dziedātāju 
tauta, lai dziesmas Latvijai skan 
mūžīgi.” Puzes invalīdu biedrības 
“Labas pārmaiņas” pārstāvji, svei
cot Latviju, aizrāda valdošajam 
slānim par aizaugušiem laukiem, 
sagrautām rūpnīcām, slēgtām sko
lām un slimnīcām, taču savu uz
runu noslēdz cerīgi: “Tomēr tauta 
dzied, jo vēl mēdz būt mirkļi, kas 
laimes krāsās zied.” Usmas evaņģē
liski luteriskā draudze atsaucas uz 
33. psalmu, sakot: “Svētīga tā tau

ta, kurai Tas Kungs ir par Dievu.” 
Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja 
Helēna Mendrišora sava kolektīva 
vārdā norāda: “Īsts patriots nekad 
skaļi nesauc sevi vārdā, bet rīkojas 
tā, ka viņu skaļi nosauc citi, jo viņš 
ir patiess savā darbībā un kluss 
vārdos. Mūsu novadā un pagastā 
ir daudz labu piemēru, kad cilvēki 
paveikuši darbus vai kā citādi de
vuši savu ieguldījumu. Cilvēki bez 
atlīdzības dalās ar savām prasmēm 
un dzīves gudrībām.” Popes pa
matskolas pedagogi citē novadnie
ci Veltu Akmeni: 

“Balta māja stāv kalna galā, 
Balta saule tai logos smej.
Un no baltas zinību krūkas
Baltu gaismu pār Popi tā lej.”

Tārgales pagasta amatierteāt
ra “Tango” aktieri savai valstij 
novēl būt patiesi brīvai, lai visi 
cilvēki var būt laimīgi, cienīti un 
vajadzīgi, lai laime nebūtu jāmek
lē citā vietā: “Dievs Latviju ir de
vis latviešiem, un šeit arī katram 
ir jāatrod savs piepildījums un cil
vēcīga dzīve.” Piltenes vidusskolas 
domes pārstāvji lūdz Dievam, lai 
Viņš svētī Latviju, tās zemi, cilvē
kus, valodu, dziesmu un godaprā
tu, arī darba tikumu, bet pilsētas 
nūjotāji atgādina, ka mūsu zeme 
ir viskrāšņākā un tai var dziedāt 
visskaistākās dziesmas. Zlēku pa
gasta dāmu klubiņa dalībnieces 
atsauc atmiņā Herberta Dorbes 
vārdus:

“Mēs darba smagmi ar prieku
Sirdī un kamiešos nesam,
Jo savas lolotās zemes
Īsteni saimnieki esam.” 
Ziru pagasta seniori atzīst: 

“Latvija ir visa mūsu dzīve! Jubilejā 
Latvijai vēlam būt stiprai valstij – lai 
ikviens varētu raudzīties nākotnē ar 
plašu skatu! Lai Latvijai gudri un 
godīgi politiķi. Lai Latvijā vienmēr 
skanētu latviešu valoda un virs gal
vām būtu mierīgas debesis.” Vārves 
pagasta jauniešu izglītības centra 
“Ligzda” vārdā skan šāda atziņa: 
“Ticēsim saviem spēkiem, ka esam 
gudrākie, stiprākie un veiksmīgākie, 
ka mūsu sapņi piepildīsies un izdo
sies sasniegt savus mērķus. Atliek 
tikai noticēt sev, atlocīt piedurknes, 

jo tikai no mums atkarīga mūsu un 
mūsu Latvijas nākotne.” Užavniece 
Biruta Pāvelsone novēl, lai rosība 
valda mūsu laukos un pilsētās, lai 
jauni cilvēki nebrauktu projām no 
Latvijas, savukārt Užavas pamat
skolas kolektīvs gribētu, lai valstī 
būtu apzinīgi pilsoņi un gudri jau
nieši, lai Latvija vienmēr būtu bagā
ta ar tautasdziesmām, pasakām un 
teikām. Jūrkalni pārstāv arī audējas, 
kuras atzīst: 

“Mācāmies un attīstāmies kat
ru gadu, jo vēlamies pārmantot un 
nodot nākamajām paaudzēm zinā
šanas par suitu tautas tērpu, kā arī 
suitu rakstus ieaust segās, galdautos 
un citos darbos.” 

Marlena Zvaigzne 
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POPE

Sandris Jankevičus ir po-
piņš vairākās paaudzēs. Tas 
ir viens no iemesliem, kādēļ 
puisis, kuram decembrī pa-
lika 18, tik aktīvi iesaistījies 
pagasta sabiedriskajā dzīvē. 
Sandra aicinājums ir sports.

“Pope ir manas mājas. Tā ir 
vieta, kur uzaugu un kur jopro
jām atgriežos pēc mācību nedē
ļas Ventspils tehnikumā. Ar Popi 
mani saista arī sports, jo tā ir 
manas dzīves galvenā sastāvdaļa,” 
stāsta jaunietis. Sportot viņš sāka 
jau pamatskolas klasēs, kad ap
meklēja trenera Aivara Žeimunda 
vadītās vieglatlētikas nodarbības, 
vislabākos panākumus sasniedzot 
sprintā. Sandris godīgi atzīst, ka 
bijis laiks, kad sportošanai atmetis 
ar roku, jo tobrīd svarīgāka šķitusi 
draugu sabiedrība, tomēr viņš drīz 
vien atgriezies sporta vidē. “Sā
kumā treneris Aivars ņēma mani 
palīgā, rīkojot sacensības, bet nu 
jau es to daru pats. Man vienmēr 
ir šķitis, ka sports ir labs brīvā laika 
pavadīšanas veids. Daudz labāks 
nekā pīpēšana un dzeršana, turklāt 
sportot var jebkurā vecumā. Arī 
tad, kad vairs neesi jauns.”

Trenera vadībā Sandris apgu
va gan sacensību organizatorisko, 

gan praktisko pusi. Puisis ir raks
tījis atskaites, palīdzējis mačiem 
sagatavot futbola laukumu utt. 
Vērojot Aivara un Kārļa Cīruļa, 
vēl viena Popes sporta dzīves or
ganizatora, veikumu, arī Sandris 
sadūšojies pats rīkot sacensības. 

Sāka ar mazumiņu, bet nu jau po
piņš organizē florbola, strītbola, 
basketbola un futbola turnīrus, 
aicinot tajos piedalīties ne tikai 
Ventspils novada pārstāvjus, bet 
arī spēlētājus no visas Latvijas. 
“Pēc savas pieredzes varu teikt, ka 
mūsu novada cilvēki ir ļoti aktīvi 
sportotāji. To pierāda arī rosība, 
kāda tiek izrādīta pašvaldības 
sporta spēlēs, kas notiek katru 
vasaru, to pierāda arī mači, kurus 
rīkoju. Piemēram, kad organizēju 
futbola turnīru, tajā piedalījās as
toņas komandas no mūsu novada, 
un tas nav maz! Puiši un vīri vien
mēr saka, ka grib pasportot un 
mēroties spēkiem ar citiem.”

Informāciju par rīkotajiem 
turnīriem Sandris ievieto feisbukā 
un paziņo personīgi, uzaicinātie 
esot atsaucīgi un labprāt pieda
loties mačos. Balvas uzvarētājiem 
organizators iegūst, pateicoties 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
direktorei Jolantai Ziemelei. Vēl 
Sandris tās sameklē, uzrunājot 
arī finansiālos atbalstītājus. “Es 
viņiem godīgi saku, ka pretī neko 
nevarēsim iedot, varēsim tikai 
pateikt paldies, bet sponsoru at
balsts ir ļoti vajadzīgs, tad varu sa
rūpēt papildu balvas. Piemēram, 

pasūtīt kūku un krekliņus koman
du kapteiņiem, nopirkt saldumus. 
Mūsu atbalstītāju vidū ir biedrība 
“Popes muiža”, SIA “ARB Pope”, 
SIA “AA & Co” un Popes pagasta 
pārvalde.”

Sandris reizēm nedaudz iz
palīdz “Popes muižai”, un viņš ir 
iepriecināts, ka dzimtais pagasts 
pēdējo gadu laikā atdzimst, tajā 
notiek dažādas interesantas akti
vitātes. Viņš pats, kā jau nopro
tams, deg par sportu un praktiski 
katru sestdienu un svētdienu ir 
satopams Popes sporta centrā 
jeb angārā. Sandrim pašam patīk 
uzspēlēt basketbolu, florbolu un 
volejbolu. “Būtībā sporta centrs ir 
manas otrās mājas. Tur vienmēr 
kaut kas notiek – vai nu treniņi, 
vai sacensības. Darba dienās esmu 
Ventspilī, jo apgūstu tehnikumā 
IT zinības. Domājot par augstāko 
izglītību, paredzu, ka tā tomēr būs 
saistīta ar sportu. Labprāt strādātu 
kādā pamanāmā sporta komandā 
par mārketinga speciālistu. Es jau 
teicu, ka sports manā dzīvē ir gal
venais. Labprāt skatos sporta pār
raides, patīk komandu spēles.”

Sandris domā, ka sporta spē
ļu organizēšana iemācījusi plānot 
laiku un darāmo, domājot par 

lietu secīgumu. Viņš ir iemācījies 
strādāt atsaucīgā komandā, kļuvis 
drošāks, stiprinājis gribasspēku 
un mērķtiecību un iemācījies ko
municēt ar dažādiem cilvēkiem. 
Arī Jolanta Ziemele uzteic Sand
ra komunikabilitāti un piebilst, 
ka viņš ir viens no tiem, kurš ne
kautrējas prasīt padomu: “Sandris 
ir ļoti uzņēmīgs, erudīts cilvēks, 
kurš vēlas un prot organizēt spor
ta sacensības, prasmīgi izman
tojot jauno tehnoloģiju iespējas. 
Viņš veiksmīgi iesaistījās Eiropas 
sporta nedēļas pasākumos. Gribē
tos novēlēt, lai Sandris biežāk jūt 
draudzīgu plecu, jo kritizēt otra 
veikumu ir viegli, bet daudz būtis
kāk ir palīdzēt un atbalstīt.”

Vaicājot jaunietim, kādas ir 
viņa sekmes tehnikumā, Sandris 
atbild, ka labas, viņš regulāri sa
ņem stipendiju. Vasarās popiņš 
strādā SIA “ARB Pope”, palīdzot 
pretplūdu žogu izgatavošanā. Uz
ņēmuma vadītājs Mārtiņš Vašuks 
ir pretimnākošs – ja Sandrim vaja
dzīgs brīvs brīdis, lai nokārtotu ar 
sportu saistītos organizatoriskos 
jautājumus, viņš tiek palaists brīv
solī, bet pēc tam atgriežas darbā.   

      
Marlena Zvaigzne

Sports, sports un vēlreiz sports

Valsts svētkos Popē 
Sandri sveica par aktīvu 
darbu Popes sporta dzīves 
organizēšanā.
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Atklāj paaudžu 
tikšanās vietu

22. decembrī Tārgalē, klātesot bērniem un pieaugušajiem, svinīgi 
atklāja paaudžu tikšanās vietu. Parkā un tā apkārtnē veikti labiekārto
šanas darbi. Izbūvēta pastaigu taka nepilnu 200 m garumā un tiltiņš 
jeb laipa. Parkā izvietoti četri soliņi un atkritumu urnas, uzstādītas 
12 laternas un viens informatīvais stends. Kā atzina novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, Tārgalē pēdējo gadu laikā paveikti 
lieli darbi – labiekārtota skolas zāle, atjaunots sporta laukums, bet ta
gad ir sakārtots parks un bērnu rotaļu laukums. Tam atjaunots ne tikai 
segums, bet arī uzstādītas trīs jaunas rotaļu iekārtas, smilšu kaste un 
rotaļu māja, arī soliņš. Viena rotaļu iekārta ir restaurēta. Tārgales pa
gasta pārvaldnieks Mārcis Laksbergs atgādināja, ka gājēju celiņš ved 
no Kamārces puses uz mācību iestādi: “Manā laikā to izmantoja arī 
krosa skriešanai, bet līdz šim rudenī un pavasarī bija grūti tīrām kājām 
tikt uz skolu. Sporta laukumam tagad ir labs segums, tādēļ dubļi mums 
nav vajadzīgi. Kad sākām domāt, ko darīt, lai šī vieta būtu skaistāka, 
uzrakstījām projektu un saņēmām naudiņu gan no pašvaldības, gan 
no Eiropas.”

Tārgales pamatskolas direktore Ilze Judzika veltīja labus vārdus 
projekta iesniedzējiem, finansētājiem un īstenotājiem, sakot paldies arī 
savu audzēkņu māmiņai Santai Bakanauskai, kura ir iesaistījusies skolas 
padomē, vienmēr uzsverot, ka parkā vajadzīga labiekārtota taka. Nu vi
ņas astoņus gadus lolotais sapnis ir piepildījies, un par to Santai ir īpašs 
prieks.          

Projekta “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” Nr.16
08AL17A019.2202000006 kopējās izmaksas ir 114 138,14 eiro, Ei
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – 35 354,61 
eiro, Ventspils novada pašvaldības devums – 78 783,53 eiro. Būvdar
bus pēc SIA “Inženiertehniskie projekti” izstrādātā būvprojekta veica 
SIA “Pilsbūve”. Būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “Baltline 
Globe”. 

Marlena Zvaigzne 

Bērni ar prieku izmēģināja jaunās rotaļu iekārtas. 

TĀRGALE

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Parkā pie informatīvā stenda satikušās skolas direktore Ilze Judzika (pa kreisi) un 
skolas padomes pārstāve Santa Bakanauska. 



Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
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Redaktore: Marlena Zvaigzne
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vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
Tirāža:  5000  eks.
Tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”

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

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 24. janvārī.
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Es savai Laimiņai 
Nedod’ tīra ūdentiņa: 
Lai dzer vīnu, lai dzer medu, 
Kad tik man viegl(i)s mūžs.

ANCĒ
Olga Lejasmeiere –  97
Maiga Saldovere –  75
Astra Rumberga-Runberga –  70

JŪRKALNĒ
Teodors Kāpiņš –  85
Anna Valija Grāviņa-Grēve –  75
Jānis Eglītis –  75
Juris Indāns –  70

PILTENĒ
Rasma Ģiertmane –  80
Žanis Jēkabsons –  75
Rūdolfs Lasmanis –  75
Lienīte Birziņa –  70

POPĒ
Fricis Vilcmeiers –  75
Vladimirs Matusevičs –  70

PUZĒ
Dailonis Kraulis –  85
Vera Kristapsone –  75

TĀRGALĒ 
Sevelijs Kateriničs –  90
Andris Vilks –  75
Gundega Dziedātāja –  70
Rita Laha –  70

UGĀLĒ 
Alberts Jānis Kokins –  93
Edgars Krams –  85
Erna Valtsone –  80
Žanna Timofejeva –  80
Jānis Vinovskis –  75
Jevgenija Konovaļuka –  75
Anatolijs Daugulis –  70
Ilgvars Pērkons –  70

USMĀ
Elvīra Lauberte –  91
Vija Urbāne –  80
Milda Mertena –  75
Ilmars Imants Štolcs –  75

UŽAVĀ
Pāvils Gruškevičs –  70

VĀRVĒ
Gunārs Maliņš –  85
Mirdza Višķere –  80
Jevgenija Meiere –  75
Arturs Cīrulis –  70

ZIRĀS
Baiba Valtenberga –  75

ZLĒKĀS
Dzidra Zernevica –  90
Viktors Jēkabsons –  75
Valters Veidemanis –  75

Ventspils novada 
dome, Piltenes 
pilsētas un pagastu 
pārvaldes sveic 
janvāra jubilārus!

INFORMĀCIJA PAR VENTSPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM 
MIRŠANAS GADĪJUMIEM 2017. GADA DECEMBRĪ

Tēva dotu, mātes dotu
Sasasēju nastiņā;
Savu Dieva devumiņu
Vezumā nepavedu. 

Usmas pagastā  Zelma Liepiņa (25.12.1929.–30.11.2017.)
 Lūcija Muceniece (1.12.1937.–5.12.2017.)
Užavas pagastā  Andris Šuiskovskis (20.12.1968.–1.12.2017.)
 Voldemārs Siliņš (27.01.1943.–14.12.2017.)
Ugāles pagastā  Marija Ņečmirova (7.03.1933–2.12.2017.)
Ances pagastā  Konrāds Kronlaks (28.03.1937.–26.12.2017.)
Tārgales pagastā Aigars Cielavs (9.01.1965.–25.12.2017.)

INFORMĀCIJA PAR VENTSPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM 
JAUNDZIMUŠAJIEM 2017. GADA DECEMBRĪ

Manis dēļ tēvs, māmiņa 
Brūvē alu, cep maizīti; 
Ļaudis ēda, ļaudis dzēra, 
Es gulēju šūpulī.

Puzes pagastā DANA GRUNTMANE, 
 dzimusi 2017. gada 24. novembrī, 
 vecāki – M. Gruntmanis un J. Gruntmane

Vārves pagastā AMĒLIJA SALMIŅA, 
 dzimusi 2017. gada 23. novembrī, 
 vecāki – A. Salmiņš un L. Māliņa

Tārgales pagastā  GABRIELS ALEKSS GŪTMANIS, 
 dzimis 2017. gada 30. novembrī, 
 vecāki – A. Gūtmanis un E. Bahmane
 JULIANS GUSTS GREIDĀNS, 
 dzimis 2017. gada 5. decembrī, 
 vecāki – E. Greidāns un K. Petrika
 
Usmas pagastā  RENĀRS BURNEVICS, 
 dzimis 2017. gada 5. decembrī, 
 vecāki   – D. Burnevics un S. Burnevica

Raksti un pogas
Un tā atkal nemanot ir pagājis vēl viens gads, un Ziru pagasta rok

darbu pulciņš decembrī bibliotēkā izrādīja savu paveikto. Izstādē “Raksti 
un pogas”, kura pēc skaita bibliotēkā jau ir ceturtā, varēja apskatīt 67 
rokdarbus: cimdus, zeķes, čības, maučus, zīdaiņa kabatiņu, mājas gari
ņus, sapņu ķērājus, lelles, gredzenus, rokassprādzes un pogu segu. Izstā
di novērtēja ap 40 izstādes apmeklētāju, daži no viņiem labprāt uzraks
tīja labus vārdus atsauksmju grāmatā. 

Paldies visām rokdarbu pulciņa dalībniecēm, kas ar saviem darbi
ņiem piedalījās šajā izstādē, – Anželikai Brālītei, Modrītei Pureklei, Ai
vijai Vilgutei, Valijai Jēkabsonei, Danai Doniņai, Kristjanai Danutei Polei 
un Lindai Misiņai. Paldies par labajiem vārdiem un vēlējumiem! Cen
tīsimies arī 2018. gadā darboties ar pilnu jaudu! Aicinām pievienoties 
rokdarbu pulciņam, tādējādi bagātinot rokdarbu klāstu.

Ziru bibliotēkas vadītāja Linda Misiņa

Te redzams, ko paveikušas čaklās rokdarbnieces.

ZIRAS

27. decembra pēcpusdienā Ziru bibliotēkā smaržoja 
piparkūkas. Notika piparkūku darbnīca, katrs pasākuma 
apmeklētājs pēc sirds patikas varēja izrotāt kādu piparkūku. 
Par spīti laika apstākļiem un svētkiem bez sniega, mums to-
mēr izdevās ienest kaut kripatiņu svētku sajūtas arī bibliotē-
kā un katra apmeklētāja sirsniņā. 

Kāds rotāja piparkūku sev, kāds – dāvanai draugam, mammas palī
dzēja bērniem, un bērni palīdzēja cits citam. Izrotājām piparkūku sirdis 
un piparkūku vīriņus, mūs pārsteidza krāsas un formas. Kopā bija ap 35 
izrotātām piparkūkām. Daži pasākuma dalībnieki atnāca vēlāk un izro
tāja savas piparkūkas pa vienai, tāpēc tās netika iemūžinātas kopbildē. 
Kāds savu piparkūku steidza nest mājās un parādīt citiem, cits to notie
sāja jau bibliotēkā un atzina par labu esam. 

Pēc piparkūku rotāšanas katrs pasākuma dalībnieks ierakstīja un 
iemeta savu novēlējumu labo vārdu pasta kastītē, kuru atvērām šogad.

Katrs pasākuma dalībnieks nopelnīja nelielu balviņu un kārumu, kā 
arī saņēma grāmatzīmi ar novēlējumu no bibliotēkas vadītājas nākama
jam gadam. Paldies par atsaucību gan bērniem, gan vecākiem.  

Veiksmīgu visiem šo gadu!

Ziru bibliotēkas vadītāja Linda Misiņa

10. decembrī notika pasākums 
ģimenēm “Maziem mirkļiem ir 
liela nozīme”. Uzstājās Užavas 
amatierteātris ar A.  Rubeņa izrādi 

LINDAS MISIŅAS FOTO
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Piparkūku darbnīca bibliotēkā

Lūk, tādas skaistas piparkūkas darināja zirenieki! 

Decembris Zirās
“Ciemiņš no Marsēlijas”. Pēc tam 
kopīgi tika gatavotas dekorācijas 
eglei pie pagasta pārvaldes. Kopīgi 
mēs egli arī izrotājām un iededzām 
tajā lampiņas. 22.  decembrī tautas 
namā viesojās “Čučumuižas rūķi”, 
kuri bija ieradušies kopā ar Ziemas
svētku vecīti. Tika gan dziedāts, gan 
dejots un iets rotaļās, bērni saņēma 
svētku paciņas. 23. decembrī notika 
labdarības koncerts, kurā uzstājās 
Ziru amatierteātris. Uz koncertu 
ikviens, kurš vēlējās, varēja atnest 
pašgatavotu kartīti, sveci vai kādu 
našķi. Dāvinājumi tika nogādāti 
vientuļajiem Ziru iedzīvotājiem. 
31. decembrī Ziru tautas namā ik
viens bija aicināts kopīgi pavadīt 
veco un sagaidīt jauno gadu. 

Tā paskrēja decembris Ziru 
tautas namā. Ir pienācis jauns 
gads. Paldies ikvienam, kurš at
rada sev tīkamu pasākumu un 
ieradās. Aicinu arī šogad nesēdēt 
mājās un apmeklēt tautas namu. 
Nāciet un izsakiet savas idejas, 
kopīgi veidosim mūsu pagasta 
kultūras dzīvi krāšņāku! 

Ziru tautas nama vadītāja 
Vita Dāve


