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Cienījamie Ventspils 
noVada ļaudis!

Pirmais gads jaunajā Latvijas simtgadē 
tuvojas izskaņai, lai dotu vietu jaunajam – 
2020. gadam. Un, kā ik gadu, šajā svētku 
gaidīšanas mēnesī katrs atskatāmies uz to, ko 
aizejošais gads nesis mūsu novada un mūsu 
personiskajā dzīvē, kā izdevies piepildīt 
pagājušā gada sapņus un vēlmes.

Visām pašvaldībām šogad satraukumu 
radījusi no jauna valstī izsludinātā 
administratīvi teritoriālā reforma, kas paredz 
lielas pārmaiņas Latvijas kartē no 2021. gada 
jūlija. Arī mūsu novadā paredzētas pārmaiņas, 
jo šā brīža valsts vara Ventspils novadu vēlas 
apvienot ar Ventspils pilsētu, izveidojot 
vienu pašvaldību. Gala lēmums nākamgad 
vēl jāpieņem Saeimai, bet, ja tā notiks, mēs 
labi saprotam, ka zaudētāji šajā gadījumā būs 
lauku iedzīvotāji, tātad novada iedzīvotāji.

Novada mērogā šis gads bijis veiksmīgs, 
un, ja arī dažkārt šķita, ka pārbaudījums seko 
pārbaudījumam un laikam jau pats liktenis 
vēlas noskaidrot, kāda ir mūsu izturības robeža, 
tomēr jāsaka, ka viss notikušais mūs darījis tikai 
stiprākus un gudrākus, jo visām, pat šķietami 
neatrisināmām problēmām, ir izdevies rast 
risinājumu.

Novadā esam realizējuši vairākus 
nozīmīgus projektus un likuši pamatus 
jauniem mērķiem. Par vislielāko šā gada 
sasniegumu varam uzskatīt Ugāles vidusskolas 
sporta manēžas būvniecības pabeigšanu, to 
varam saukt par mūsu šā gada veiksmes stāstu, 
jo būvdarbi tika paveikti ātri un labā kvalitātē. 
Šogad esam pabeiguši daudzus projektus ar 
Eiropas Savienības līdzfinansējumu, sakārtoti 
gan pašvaldības autoceļi un infrastruktūras 
objekti, gan atpūtas un tūrisma objekti. 
Turpinājām attīstīt komunālo saimniecību, 
realizējot siltumapgādes un  
ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus.

Līdztekus padarītajiem darbiem un iecerēm 
kā nozīmīgākos vēlos izcelt mūsu cilvēkus. 
Darot ikdienas darbus, ļoti nepieciešams 
sabiedrības atbalsts un sapratne, kā arī laba 
un profesionāla sadarbība starp pašvaldības 
deputātiem. Tas ir ļoti svarīgi, ka neskatāmies 
uz saviem īstermiņa ieguvumiem, bet kopēji 
risinām pašvaldībai būtiskus jautājumus. Tikai 
no mūsu kopējā darba ir atkarīga novada 
attīstība, un tas mums visiem kopā aizvadītajā 
gadā ir izdevies. 

Gada klusākajā mēnesī, kas ir lielo 
pārdomu laiks, novēlu visiem  
Ventspils novada iedzīvotājiem  
laimi, veiksmi, izdošanos un ticību  
labajam. Priecīgus Ziemassvētkus  
un laimīgu jauno 2020. gadu!
novada domes priekšsēdētājs 
aiVars muCenieks 

Man patīk darīt to, ko man 
uzticējusi pašvaldība – 
sagatavot preses relīzes, 

vēstīt par notikumiem sociālajos tīklos un rakstīt 
intervijas, jo tādējādi varu darīt zināmu citiem, kas 
ir paveikts novadā, un pastāstīt par uzņēmīgiem 
cilvēkiem, kuri nekurn, bet mērķtiecīgi dodas 
pretim saviem mērķiem. Katru reizi, kad iekāpju 
mašīnā, domāju, kāds būs mans sarunas biedrs, 
ko aizraujošu viņš pastāstīs, lai es to pēc tam 
varētu pavēstīt “Ventspils Novadnieka” lasītājiem. 
Un man ir jāatzīst, ka es nudien satieku tikai 
pozitīvus cilvēkus, kuri nerāda dusmīgu vaigu, bet 
pacienā ar kafiju un izstāsta, ko viņi dara. Kāds 
ir atvēris kafejnīcu vai viesu namu, kāds ir īpaši 
radošs skolotājs vai uzņēmīgs zemnieks, satieku 
arī ņiprus seniorus, zinātkārus jauniešus, čaklas 
rokdarbnieces – visus pat nenosaukt! No sirds 
pateicos visiem, kas šogad ļāvušies intervijām, un 
arī tiem, pie kuriem došos nākamgad – lai mums 
raisās saturīgas sarunas! Izdevumu neveidoju 
viena – man ir daudz palīgu katrā pagastā, tāpēc 
saku paldies katram, kurš raksta vai fotografē. Jūsu 
devums ir ļoti nozīmīgs. Es to novērtēju. Pateicos 
arī pagastu pārvalžu vadītājiem, jo viņi ir tie, kas 
gādā, lai “Ventspils Novadnieks” būtu pieejams 
lasītājiem. Lai arī nākamajā gadā esam īsteni savas 
zemes saimnieki un novērtējam mums dotās 
vērtības. Svētīgus Ziemassvētkus! 

“Ventspils novadnieka” redaktore 
marlena ZVaigZne

Lai arī kalendārs nenovēršami rāda, ka Ziemassvētki un gadu mija 
tuvojas, dabā šogad par to liecina tikai ilgie tumšie rīti un garie 
tumšie vakari – klimata pārmaiņas ir darījušas savu, un tīrais, 

baltais sniedziņš, kas rosina gaišas domas un rada svētku sajūtu, šogad 
kavējas. Bet tas taču nekas, ja daba mums šoreiz nepalīdz, tad nekas cits 
neatliek kā svētku sajūtu radīt un veidot pašiem. To var paveikt, kādu brīdi 
nepievēršot pārāk lielu uzmanību likstām un ķibelēm, bet vairāk domājot 
gaišas domas un atceroties labās lietas, kas ar katru no mums notikušas šajā 
gadā. Vislabākais jau noteikti ir tas, ka dzīvojam valstī, kurā valda relatīvs 
miers, bez bruņotiem konfliktiem vai karadarbības, plašiem politiskiem 
nemieriem un iznīcinošām dabas katastrofām. Ikdienas steigā par to pārāk 
bieži piemirstam vai to pietiekami nenovērtējam, bet tas taču ir tik svarīgi! 
Tāpat, rūpīgi pārcilājot atmiņu plauktus, gan jau mēs katrs varam atrast ko 
labu, kas pēdējā laikā paveikts ikkatrā Ventspils novada pagastā un ikvienā 
ģimenē, saimniecībā un lauku sētā. Atradīsim laiku, lai vienatnē vai sev tuvu 
cilvēku lokā mierīgi piesēstu un piemērotā gaisotnē par to padomātu un 
pārrunātu gan līdzšinējos sasniegumus, gan nākotnes plānus un sasniegumus!

Sirdī gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu, panākumiem 
bagātu jauno 2020. gadu!

novada domes priekšsēdētāja vietnieks māris dadZis

Kad baltās sniegpārslas kavējas tālos mākoņu 
blāķos, kad debesis tik bieži raud par zemes 
aplamībām, cilvēkiem ir grūti būt atvērtiem 

sirsnībai un mīlestībai. Skaistais Adventes laiks ir jāpiedzīvo ar 
sirdi, tikai tad pa īstam varam svētīt Ziemassvētkus. 

Tāpēc novēlu sev un katram piedzīvot atklāsmi par 
Ziemassvētku vēsts nozīmi mūsu dzīvē. Lai esam stipri savā 
radošumā, savā gara spēkā. Lai latviskās kultūrvērtības turam godā, 
lai mīlam savu zemi, savu novadu, savu pagastu, sētu, māju.

Un saulgrieži drīz saulītes vaigu uz mūsu pusi griezīs!
Jaunajā gadā novēlu katram atrast savu radošo “es”. 

Ventspils novada kultūras nodaļas vadītāja Zane pamše

mīļie noVadnieki!
Man ir liels gods un patiess prieks jūs uzrunāt pirmo reizi gada izskaņas 

skaistāko svētku priekšvakarā! 
Lai gan darāmā vēl ir ļoti, ļoti daudz, novēlu mums visiem šajā rosīgajā 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā atrast mirkli pārdomām, lai varētu atskatīties 
uz paveikto un izvērtēt, kāds ir bijis šis gads. Novēlu iegūt pareizās atziņas, 
lai jaunajā gadā spētu piepildīt iecerēto un gūt gandarījumu par paveikto! 

Ziemassvētki ir pasakains laiks, kad mēs cits citam vēlam vislabāko, 
tāpēc novēlu jums noticēt Ziemassvētku brīnumam, atvērt savu sirdi tam un 
smelties no tā spēku visam nākamajam gadam!  

Lai Ziemassvētku gaišums, sirdsmiers un prieks ienāk katrā mājā, 
lai varam sirds siltumā dalīties cits ar citu, dāvājot tikai to labāko. Lai 
Ziemassvētku brīnums atrod mūs.

novada pašvaldības izpilddirektors juris kriloVskis

Pa mēness staru caur garu, garu nakti nāk 
Ziemassvētki. Ziemassvētku laiks ir aplis – 
aplis starp to, kas notiek dabā un kas 

notiek mūsos. Ziemassvētku laikā mēs dalāmies 
priekā, mīlestībā un labestībā. Ziemassvētku laikā 
gribas pateikt daudz labu vārdu un paldies, ko 
ikdienas steigā bieži vien piemirstam. Ziemassvētku 
laikā uz brīdi apstājamies un pārdomājam, kāds bijis 
šis gads, ko nesīs jaunais.
Lai Ziemassvētku miers, prieks un gaišums ienāk 
katrā mājā, lai visas ģimenes kopā var apsēsties 
pie svētku galda, lai katrā ģimenē valda saticība, 
labestība un mīlestība. Lai jaunais gads piepilda 
visas jūsu cerības. Lai visas raizes un neizdošanās 
paliek vecajā gadā, lai jaunais gads nāk ar stipru 
veselību, radošām domām, lielu enerģiju un 
panākumiem bagāts.

novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
guntis mačtams 



2  | 
2019. gada 17. decembris

no domes sēdes

Novembra domes sēdē
l Apstiprināja novada domes saistošos noteikumus par grozīju-

miem Ventspils novada pašvaldības 2019.  gada konsolidētajā budžetā 
(skatīt www.ventspilsnovads.lv un 5. lpp.).

l Deputāti atzina, ka Ministru kabineta konceptuālais ziņojums 
“Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” un Saeimas 1.  lasījumā 
apstiprinātais likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likums” ir uzskatāmi par prettiesiskiem, nepamatotiem un 
Ventspils novada iedzīvotāju interesēm neatbilstošiem. Pamatojoties 
uz šā lēmuma izklāstītajiem apstākļiem, aicināja Saeimas Adminis-
tratīvi teritoriālās reformas komisiju veikt grozījumus likumprojek-
tā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, saglabājot 
Ventspils novada esošās administratīvās robežas, nepievienojot tam 
Ventspils pilsētu. Aicināja Saeimas Administratīvi teritoriālās refor-
mas komisiju, veicot šā lēmuma izskatīšanu, pieaicināt Ventspils no-
vada pašvaldības domes pārstāvjus, Ventspils novada uzņēmējus un 
sabiedrības pārstāvjus.

l Nolēma publiskajai apspriešanai iesniegt Ventspils novada attīs-
tības programmas 2020.–2026. gadam projekta redakciju un Vides pār-
skata projektu (skatīt 3. lpp.).

 l Izdarīja grozījumus novada domes lēmumā par rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas maksu Usmas ezerā, Engures upē, Ilziķī un Tīrukšezerā, 
izsakot 1. punktu jaunā redakcijā, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. 
Noteikt Ventspils novada administratīvā teritorijā publiskos iekšējos 
ūdeņos – Usmas ezerā, Engures upē un Tīrukšezerā – 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 (eiro)
Engures upē Usmas ezerā Tīrukšezerā 

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 5,70

4. Zušķērājs 569,14 - -

l Pilnvaroja biedrību “Usmas krasts”, reģistrācijas Nr. 40008071891, 
organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā, veikt zivju resursu aiz-
sardzības un uzraudzības funkcijas izpildi Ventspils novada Usmas pa-
gasta administratīvajā teritorijā. Uzdeva novada domes priekšsēdētājam 
Aivaram Muceniekam noslēgt pilnvarojuma līgumus, nosakot to dar-
bības termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim. Apstiprināja šā lēmuma 
pilnvarojuma līgumu projektus (skatīt 8. – 11. lpp.) un noteica, ka par 
šī publiskā tiesību līguma izpildi būs atbildīgs Usmas pagasta pārvaldes 
vadītājs Gendrihs Šķesters.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē novada pašvaldības nekustamo īpa-
šumu “Samīši”, Ovišos, Tārgales pag., kurā ietilpst zemes vienība ar kopējo 
platību 0,3843 ha, dzīvojamā māja un trīs palīgēkas (skatīt 16.  lpp.).

l Nolēma rīkot nomas tiesību konkursu par nekustamā īpašuma 
“Usmas ezers” daļas ar platību 121 m2 izmantošanu peldbūvju būvniecī-
bai un uzturēšanai (skatīt  16.  lpp.).

l Deputāti nolēma noteikt nekustamā īpašuma nodokļa papild-
likmes neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kurām 
2019. gadā mainījušies īpašnieki, maksāšanas termiņu 2020. gadā: mak-
sājams reizi gadā – ne vēlāk kā 31. martā. Nekustamā īpašuma nodokļa 
papildlikmes neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, 
kurām nav mainījušies īpašnieki, maksāšanas termiņus 2020. gadā: mak-
sājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 
16. novembrī, kas ir vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa papildlikmes 
gada summas.

l Vēl deputāti lēma par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu 
Tārgales pagastā, par nekustamā īpašuma atsavināšanu Zlēku, Užavas, 
Ugāles un Tārgales pagastā, par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu Ugāles 
pagastā, par piekrišanu, ka Krievijas pilsoņa īpašumā tiek iegūts nekus-
tamais īpašums Jūrkalnes pagastā.

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

“Redzama ir kļuvusi Dieva mīlestība 
mūsu vidū, jo Viņš savu vienpiedzimušo Dēlu 
ir sūtījis pasaulē, lai mēs caur viņu dzīvotu.” 

(1. Jņ.4:9)
Mēs atrodamies divu lielu svētku kontekstā. Vēl 

deg Adventa vainaga sveces, bet tajā pašā laikā gādā-
jam Ziemsvētku dāvanas saviem mīļajiem. Kā saprast 
šos svētkus? Kāda ir to būtība un jēga manā dzīvē?

Kā jau daudzi zina, vārds “Advents” ir latīņu valo-
das vārds, kas tulkojumā latviešu valodā nozīmē nākt, 
tuvoties, ierasties. Bet kas tad nāk, kas tuvojas mums? 
Nācējs ir Dievs caur Kristus personu. Bieži vien Ad-
venta laiku uzskata par Ziemsvētku tuvošanās un gai-
dīšanas laiku, bet tā ir tikai daļēja patiesība. Mēs Ad-
venta vainagā liekam četras sveces, uzsverot, ka Dievs 
Kristū pie mums nāk četros dažādos veidos. Viens no 
veidiem, kā Dievs nostājas cilvēces vidū, ir saistīts ar 
Ziemsvētkiem – Kristus piedzimšanas svētkiem. Šī 
nākšana vēsturē ir notikusi pirms 2019 gadiem, kad 
Dievs piepildīja savu solījumu dot cilvēkam Pestītā-
ju, kurš būs kā tilts un starpnieks, lai cilvēks un Dievs 
kļūtu draugi. Lai grēka lāsts vairs nešķirtu cilvēku no 
svētā Dieva un būtu iespēja saņemt mūžīgās dzīvības 
dāvanu, esot vienotam ar Jēzu ticībā un kristībā.

Šajā aspektā var turpināt runāt par otru Adventa 
sveci, kur apceram un priecājamies par to, ka Dievs nāk 
pie mums ne tikai vēsturē, bet arī šodienā. Kristus ir 
klātesošs ikvienam cilvēkam ticībā. Viņš pats saka sa-
viem mācekļiem: “Es esmu pie jums ik dienas līdz laiku 
beigām.” Ar Viņu var rēķināties kā ar uzticamu Drau-
gu. Viņš nāk pie mums, kad gribam ar Dievu satikties 
un sarunāties lūgšanā. Viņš nāk tur, kur draudze tiekas 
dievkalpojumos. Viņš nāk Svētajā Vakarēdienā un ņem 
mūsu grēku smagumu uz sevi, un dāvina mums savu 
mieru un svētumu. Kristietim vairs nav jābaidās no mū-
žīgās atšķirtības no Dieva, jo Kristus dāvātais nopelns ir 
pietiekams, lai iemantotu mūžīgo dzīvi kopā ar Dievu.

Šeit ir vietā runāt par trešo Adventa sveci, kuru 
aizdedzot apceram to, ka Kristus pie mums ierodas 
mūsu dzīves visnopietnākajā brīdī – fiziskās nāves brī-
dī. Tas ir brīdis, kad dvēsele un gars tiek nošķirts no 
miesas. Tieši tajā brīdī cilvēks stāv pie durvīm, kas vai 
nu ieved mūžīgajā atšķirtībā no Dieva, vai ieved mūžī-
gajā dzīvībā pie Dieva. Te ir ļoti nozīmīgs pagrieziena 
punkts, un Jēzus Kristus saka: “Kad es būšu nogājis un 
jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs 
pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs.” Tas nozīmē, 
ka Viņš neatstāj savējos, bet ieved no nāves dzīvībā. 

Mēs, kas esam kristībā un ticībā kļuvuši par kristie-
šiem, varam pilnīgi bez bailēm iet cauri nāvei, jo no 
otras puses mums pretī nāk mūsu Glābējs.

Adventa vainagā deg arī ceturtā svece, kas dod ie-
spēju domāt par ceturto veidu, kā Kristus nāk pie cilvē-
ces. Šī nākšana tiek saukta par Kristus Otro atnākšanu, 
kuru vieni gaida ar prieku, bet daudzi ar bailēm. Šī at-
nākšana arī būs visiem cilvēkiem redzama un piedzīvo-
jama, jo tajā notiks esošās pasaules gals un notiks jaun-
radīšana. To ir grūti izprast, bet Bībele to līdzībā sauc 
par pļaujas dienu, kad labība tiks savākta apcirkņos, bet 
pelavas tiks sadedzinātas. Kristus tur būs kā taisnīgs 
Tiesnesis, kas visiem tiem, kas jau tagad ir saņēmuši 
grēku piedošanu, pasludinās pilnīgu brīvību un vietu 
jaunradītajā Dieva valstībā, bet tiem, kas palikuši kopā 
ar savu grēku, tiks pasludināts spriedums par mūžīgo 
atšķirtību no Dieva valstības. Šo atšķirtību sauc par elli. 
Katrā ziņā visi cilvēki stāsies Kristus taisnās tiesas priek-
šā, un laimīgs ir tas, kuram Viņš ir kā Pestītājs.

Šeit mēs nonākam pie Ziemsvētku prieka iemes-
la: “Jums šodien Pestītājs dzimis!” Tas ir eņģeļu pausts 
prieks par Dieva mīlestību, kas cilvēkam dod iespēju 
glābšanai. Ziemsvētkos mēs cits citam vēlam priecī-
gus Ziemsvētkus, jo ir iemesls priecāties. Dievs mūs 
nav atstājis bezcerībā, bet ir dāvinājis savu vienpiedzi-
mušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
iemantotu mūžīgo dzīvību. Tas arī ir iemesls, kāpēc 
Ziemsvētki tiek saukti par dāvanu laiku. Dievs dāvājis 
vislielāko dāvanu, un mēs esam no Viņa noskatījušies 
un cits citam dāvinām dāvanas, rādot uz Kristu kā 
Ziemsvētku dāvanu mūsu glābšanai.

Es no sirds priecājos par katru no jums, kam ir dots 
šis dzīves laiks un iespēja piedzīvot, ka Kristus ir uz-
ticams Glābējs ikvienam, kas vēlas būt glābs no grēka 
lāsta un mūžīgās nāves. Kā jūsu novadnieks pateicos 
Dievam, ka mums Ventspils novadā ir tik daudz iespēju 
kopt savas attiecības ar Dievu, jo mums katrā ciemā ir 
draudze un dievkalpojumi, kuros Dievs nāk pie mums. 

Vēlu saņemt Kristu kā savu dzīves draugu un Glā-
bēju un dāvāt šo laimi caur sevi otram ar savu smaidu, 
vārdu, atbalstu un klātbūtni, tāpat kā to saņemam no 
Dieva. Ir prieks, ka mums katram kā grēciniekam ir 
piedošanas un atjaunošanās iespēja. 

Lai Kristus nākšana dod cerības prieku, ticības 
drosmi un mīlestības starojumu jums personīgi, jūsu 
tuviniekiem un mums kā tautai!

Kristus mīlestībā Usmas un 
Popes draudzes mācītājs Uģis Brūklene

Dievs ir ar mums!

Ventspils novadā kalpot ir atgriezies mācītājs Uģis Brūklene.  Viņam uzticēta Usmas 
un Popes draudze.  
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Liepājā, Latviešu 
biedrības namā, pasniegtas 
Kurzemes tūrisma gada 
balvas “Lielais Jēkabs”. 
Nominantu vidū bija arī 
Ventspils novada pārstāvji.

Nominācijā “Kurzemes nakts-

mītne ar laika rūdījumu” bija 
izvirzīta viesnīca un kempings 
“Usma SPA hotel&camping”, 
nominācijā “Kurzemes aktīvās 
atpūtas uzņēmums ar laika rūdī-
jumu” – jātnieku klubs “Demora” 
no Tārgales pagasta, nominācijā 

“Kurzemes kolekcija ar laika rū-
dījumu” – Aptiekas muzejs Ugā-
lē, nominācijā “Kurzemes gar-
šas meistars ar laika rūdījumu”  
– maizes cepēji Juris un Inga 
Lastovski no Jūrkalnes, nominā-
cijā “Kurzemes amata meistars 

ar laika rūdījumu” – Ances rok-
darbnieku kopa “Paukers”.

Kvalitātes balvu par ilgt-
spējīgu darbību savā nozarē sa-
ņēma jātnieku klubs “Demora” 
no Tārgales pagasta un vies-
nīca un kempings “Usma SPA 

hotel&camping”, savukārt rok-
darbnieku kopai “Paukers” tika 
žūrijas simpātiju balva. 

Apsveicam un lepojamies, 
novēlam radošus panākumus un 
attīstību. 

Marlena Zvaigzne

Aicinām iepazīties ar pašvaldības darba 
plānu nākamajiem septiņiem gadiem un 
izteikt savu viedokli. Publiskā apspriešana 
notiks no 2019. gada 18. decembra līdz 
2020. gada 28. janvārim, tās laikā būs četras 
sanāksmes ar iedzīvotājiem – Ugālē, Piltenē, 
Vārvē un Ventspilī.

Ventspils novada attīstības programmas 2020.–
2026. gadam izstrāde uzsākta ar 2018.  gada 29. novem-
bra Ventspils novada domes lēmumu. Attīstības prog-
ramma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes 
un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības 
stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 
īstenošanai. 2019. gada sākumā tika organizēta un vasa-
rā turpināta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, jūnijā ti-
kās tematiskās darba grupas ar pašvaldības speciālistu, 
uzņēmēju, sabiedrības pārstāvju līdzdalību. 

Ar 2019. gada 28. novembra Ventspils novada do-
mes lēmumu Ventspils novada attīstības programmas 
2020.–2026.  gadam projekta redakcija un vides pār-
skata projekts nodots publiskajai apspriešanai, kuras 
termiņš noteikts no šā gada 18. decembra līdz nākamā 
gada 28. janvārim. Publiskās apspriešanas laikā iedzī-
votāji aicināti iepazīties ar plānošanas dokumenta un 
vides pārskata redakciju un izteikt viedokli, piedaloties 
sanāksmēs vai iesūtot priekšlikumus rakstiski.

Aicinām iesaistīties publiskās apspriešanas sa-
nāksmēs, kurās piedalīsies dokumentu izstrādātāji 
un pašvaldības vadība:

l 21.01.2020. plkst. 15 Ventspils novada paš-
valdības administrācijā, Skolas ielā 4, Ventspilī;

l 21.01.2020. plkst. 18 Ventavas Sabiedriskajā 
centrā, Skolas ielā 8, Ventavā, Vārves pagastā;

l 22.01.2020. plkst. 15 Piltenes pilsētas kultū-
ras namā, Maija ielā 8, Piltenē,

l 22.01.2020. plkst. 18 Ugāles pagasta pārval-
dē, “Ugāles pagasta namā, Ugāles pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā ar dokumentiem var 
iepazīties klātienē vai elektroniski:

l Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.ventspilsnovads.lv sadaļā Sabiedrības līdzda-
lība;

l Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas por-
tālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13677;

l klātienē pašvaldības Apmeklētāju pieņemša-
nas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī (drukātā veidā);

l klātienē pagastu pārvaldēs, bibliotēkās (digitā-
lā veidā).

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par 
Ventspils novada attīstības programmas 2020.–
2026.  gadam projekta redakciju un vides pārskata 
projektu iespējams iesniegt līdz 28. janvārim: 

l klātienē pašvaldībā, pagastu pārvaldēs;
l sūtot pa pastu: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;
l elektroniski uz e-pasta adresi info@ventspilsnd.lv;
l elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpis-

kās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_13677.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par at-
tīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vār-
du, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas 
organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Attīstības programmas izstrādātājs – SIA “Re-
ģionālie projekti” sadarbībā ar Ventspils novada 
pašvaldību. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties 
ar Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāju Gintu Roderti (tālrunis 27870866, e-pasts 
ginta.roderte@ventspilsnd.lv).

Aicinām ikvienu iesaistīties Ventspils novada at-
tīstības plānošanā!

Ginta Roderte 

Paldies par izdevušos 
“Pagastu dienu” 

Šis gads pavisam drīz beigs ritēt, un arī šoruden Ventspils 
novada sieviešu biedrība “Spārni” rīkoja “Pagastu dienu”. 

Vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja tās rīkošanā – kā biedrības ak-
tīvajām dāmām, tā arī pagastu kultūras darbiniecēm un pārējiem aktī-
vajiem cilvēkiem, bez kuru devuma pasākums nebūtu izdevies tik labs! 
Tikai, saliekot spēkus kopā, var radīt svētkus, kuros labi jūtas kā apmek-
lētāji, tā arī dalībnieki. Daudzie pateicības vārdi, kurus dzirdējām pēc 
“Pagastu dienas”, dod spēku turpināt iesākto. Saku mīļu paldies novada 
pašvaldībai par finansiālo un praktisko atbalstu un līdzi jušanu – mēs 
to novērtējam, un apziņa, ka varam paļauties uz uzticamiem sadarbības 
partneriem, stiprina.

Skaistajā svētku laikā novēlu visiem novada iedzīvotājiem svētību un 
skaistu kopā būšanu ar mīļajiem, jo tā mēs iegūstam tik ļoti vajadzīgo 
mieru, bet ticību dod Dievs. 

Sieviešu biedrības “Spārni” vadītāja Zigrīda Krauze 

Ventspils novadam tiek divas “Lielā Jēkaba” balvas

Jātnieku kluba “Demora” dibinātajai 
Gelintai Apsei šis gads bijis īpaši ražīgs – 
vispirms novada pašvaldības augstākais 

apbalvojums – Goda raksts, pēc tam – 
“Lielā Jēkaba” balva. 

Viesnīcas un kempinga “Usma SPA hotel&camping” 
vadītāja Sandra Backāne. Lai daudz interesantu ideju!

Foto no “VisitKurZeme” arhīVa

Novada attīstības programmas un 
vides pārskata publiskā apspriešana

VISIEM jāBūT 
ūDENS SKAITĪTājIEM

Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem atbilstoši 2015. gada 18. 
jūnijā pieņemtā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma”, kas stājās 
spēkā 2016. gada 1. janvārī, noteikumiem, ūdenssaimniecības sistēmā 
(ūdensvada ievadā) jāizbūvē ūdens patēriņa mēraparāta (skaitītāja) 
mezgls komercuzskaitei norēķinam ar ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēju par saņemto pakalpojumu. “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma” pārejas noteikumu 4. punkts nosaka – ja pakalpojumu lietotāja 
ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta 
mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites 
mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā 
stāšanās dienas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina jauna komercuzskaites 
mēraparāta uzstādīšanu, tiklīdz beidzies iepriekš uzstādītās 
komercuzskaites mērierīces verificēšanas periods. tātad līdz 2020. gada 
1. janvārim ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem ūdensvada ievadā 
jābūt izbūvētam komercuzskaites mēraparāta mezglam.

Andris Šlangens 
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kultūras vēstis

NOVADS
19. decembrī novada biblio-

tēku darbinieku izbraukuma semi-
nārs Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā. Bibliotēkas – slēgtas.

PILTENE
Piltenes kultūras nams
21. decembrī plkst. 15 ziemas 

saulgriežu vakars ar dančiem un ra-
došajām darbnīcām. 

22. decembrī plkst. 14 atpūtas 
pēcpusdiena senioriem. 

28. decembrī plkst. 14.30 cie-
mos nāk Ziemassvētku vecītis. Kul-
dīgas amatierteātra izrāde (D. Prie-
de).

31. decembrī plkst. 21 Jaun-
gada sagaidīšanas balle ar grupu 
“Express”. Ieeja 5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs de-
cembrī”.

l Tematiska literatūras izstāde 
lasītavā “Un, izbriduši ikdienības 
tumsu, ar savu gaismu Ziemassvēt-
ki nāk”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “To gaišumu, ko izstarot spēj 
Vārds…” – dzejniekam Leonam 
Briedim 70.

l Starptautiskajai kalnu dienai 
11. decembrī veltīta literatūras iz-
stāde “Kalniem pāri”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Grāmata nāk palīgā: kā gaidīt 
Ziemassvētkus”.

l V. Klešnika melnbalto foto-
grāfiju izstāde bērnu nodaļā.

PUZE
Puzes kultūras nams
20. decembrī plkst. 11 Daces 

Priedes luga “Kā zaķi  Ziemassvēt-
kus ne... NOSVINĒJA”. Ziemassvēt-
ku saldumu paciņu dalīšana.

20. decembrī plkst. 18 Paš-
darbnieku vakars.

Līdz 20. decembrim Puzes 
kultūras nams un Puzes bibliotēka 
rīko Ziemassvētku izstādi pārdoša-
nu. Laipni aicināti Puzes bibliotēkā 
iegādāties dāvaniņas svētkiem!

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Nekāda 

bete, dari, kas jādara!” – rakstnie-
cei, mākslas zinātniecei  Gundegai 
Repšei 60.

l Literatūras izstāde “Mēs ne-
esam tikai no zemes ņemti” – rakst-
niecei Evai Mārtužai 65.

l Ventspils novada bibliote-
kāru bērnības grāmatu izstāde “Ar 
bērnību rokās”.

l Puzes bibliotēkas vecāko grā-

matu izstāde “Grāmatas nenoveco”. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 65. kopa.

TĀRGALE
Pie eglītes Eiras 
19. decembrī plkst. 16 Bluķa 

vakars.
Spēkvieta “Čīkstele”
22. decembrī plkst. 13 ziemas 

saulstāvji.
Tārgales pamatskola
20. decembrī plkst. 13 Zie-

massvētku eglīte bērniem, kuri ne-
apmeklē pirmsskolas iestādes un 
kurus vecāki ir pieteikuši pagasta 
pārvaldē pie sekretāres.

31. decembrī plkst. 21 Vec-
gada masku balle. Būs konkurss, 
labākās maskas tiks apbalvotas. 
Ballē spēlēs Artūrs Bānis. Ieeja ar 
iepriekšēju pieteikšanos (7 eiro). 
31. decembrī ieejas maksa 10 eiro. 
Interesēties pie kultūras pasāku-
mu organizatores, zvanot pa tālr. 
29595334.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei Cecīlijai Dinerei 100”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Pāvilam Rozītim 130”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

kam Leonam Briedim 70”.
l Literatūras izstāde “Aktrisei 

Inārai Sluckai 60”.
l Literatūras izstāde “Ziemas-

svētki ir ceļā mieru dvēselei nest”. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 60. kopa.

JŪRKALNE  
Jūrkalnes tautas nams
8. decembrī Jūrkalnes tautas 

namā plkst. 11 bērnu rīts “Pasakai-
nie Ziemassvētki”.

26. decembrī plkst. 12 Zie-
massvētku pasākums pirmsskolas 
vecuma bērniem. Mežā notiek dau-
dzas interesantas un dīvainas lietas, 
pūce pēkšņi sākusi melot, un vilks 
domā ka ir stirniņa. Bērni kopā ar 
pārējiem meža iemītniekiem no-
skaidros, kas īsti mežā notiek.

28. decembrī plkst. 13 Zie-
massvētku pasākums pagasta se-
nioriem. Šajos svētkos ar senioriem 
kopā būs Jūrkalnes tautas nama 
amatiermākslas kolektīvi – bērnu 
un jauniešu teātris “Jampadracis”, 
VPDK “Jūrkalne” un etnogrāfiskais 
ansamblis “Maģie suiti”. Īpašie viesi 
– folkloras kopa “Suitu vīri”. 

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Latvijas 

Nacionālā opera – 100”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

kam Leonam Briedim – 70”.
l Literatūras izstāde “Ziemas 

saulgrieži” (no 17. decembra).
l Literatūras izstāde bērniem 

“Ziemassvētku pasakas”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 59. kopa.
PASāKUMI:
l Decembrī (laiks tiek preci-

zēts) lasītāju klubiņa tikšanās. 
l 21. decembrī plkst. 12 svēt-

ku eglītes pasākums bērniem – čak-
lākajiem lasītājiem “Prieks lasīt!”.

l 27. decembrī plkst. 17 rok-
darbnieču audēju gada noslēguma 
pasākums “Neaizmirst un atjaunot”.

UŽAVA
Užavas tautas nams
19. decembrī plkst. 11 Zie-

massvētku eglīte pašiem mazāka-
jiem “Kā zaķi Ziemassvētkus ne...
NOSVINĒJA”.

19. decembrī plkst. 18 svētku 
eglīte Užavas pamatskolas skolē-
niem.

20. decembrī plkst. 19 svētku 
pasākums ar dzejkoncertu “Zie-
massvētku dziesma”, S.  Jevgļevska 
un M.  Kupčs. Vakara turpinājumā 
balle kopā ar E. Rozentālu. 

31. decembrī plkst. 23 Vec-
gada balle kopā ar grupu “Nakts 
ziņas”. Biļete 5 eiro. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pasau-

les ceļos sasildīs tevi viens vārds” 
– dzejniekam Leonam Briedim 70.

l Literatūras izstāde “Laime ir 
spēja izjust laimi” – rakstniecei Evai 
Mārtužai 65.

l Literatūras izstāde “Laiks no-
ticēt Ziemassvētku brīnumam”.

l Literatūras izstāde “Mūsu 
jūra ir tepat…” – cikla “Novadnie-
ki – mēneša jubilāri” pirmā izstāde 
veltīta Ievai Rupenheitei.

l Fotoizstāde “Bibliotēka attē-
los – atskats uz 2019. gadā padarī-
to” (no 13.  decembra).

l 2019. gada lasītāko grāmatu 
izstāde “Top 10”.

PASāKUMI:
l Decembrī (laiks tiek preci-

zēts) lasīšanas veicināšanas projek-
ta “Skaļā lasīšana” 5.–6. klašu skolē-
niem I kārtas sacensības.

l 10.–13. decembrī radošas 
nodarbības bērniem “Mans Zie-
massvētku dekors”.

l 16. decembrī čaklāko bib-
liotēkas lasītāju sveikšana “Katrai 
grāmatai ir savs lasītājs”.

ANCE
Ances kultūras nams
17. decembrī plkst. 11 senioru 

Ziemassvētku pasākums.
18. decembrī plkst. 16 Zie-

massvētku pasākums pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem.

20. decembrī plkst. 18 Zie-
massvētku koncerts un balle.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “... jo dze-

ja ir cilvēces brīvība” – dzejniekam 
Leonam Briedim 70.

l Tematiska izstāde “Ziemas 
prieki” – no dzejolīša, ko skaitīt pie 
eglītes, līdz našķu receptēm.

l Literatūras izstāde “No Sala-
veča līdz Santaklausam” – Ziemas-
svētku tradīcijas dažādos laikos un 
tautās (no 17. decembra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 64. kopa.

PASāKUMI: 
l 4. decembrī plkst. 14.30 

pasākums bērniem “Ziemas prieki” 
– no dzejolīša, ko skaitīt pie eglītes, 
līdz našķu receptēm. 

l 11. decembrī plkst. 10  Ine-
ses Paklones grāmatas “Es picas 
brālēnu cepu” lasījums bērnudārza 
audzēkņiem pasākumu ciklā “La-
sām Bērnu žūrijas grāmatas”.

l 28. decembrī plkst. 11 la-
sītāju interešu klubiņa “Dažādības” 
pasākums “Dāvanu maiss”.

UGĀLE
Ugāles ev. luteriskā baznīca 
22. decembrī plkst. 12 Zie-

massvētku ieskaņas koncerts kopā 
ar jaukto kori “Eglaine” un “Ugāles 
drāmu”.

Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
27. decembrī plkst. 19 Ugāles 

amatierkolektīvu dalībnieku eglīte.
Ugāles Mūzikas un mākslas 

skola
Līdz 1. janvārim apskatāma 

grafiķes Sindijas Mačtamas izstāde 
“6x10”.

No 6. janvāra līdz 8. martam 
gleznotājas Laimdotas Junkaras iz-
stāde.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mēneša 

jubilāri – Pāvils Rozītis, Aivars Nei-
barts, Kārlis Zariņš, Leons Briedis, 
Augusts Saulietis, Cecīlija Dinere”.

l Literatūras izstāde “Caur 
kluso Adventi uz baltiem Ziemas-
svētkiem”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Ar gaišām domām Ziemassvētki 
nāk”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 66. kopa.

PASāKUMI:
l 18. decembrī žūrijas eksper-

tu tikšanās “Ko izlasīju, ko iesaku”.
l 18. decembrī jauno grāmatu 

diena.

POPE
Popes kultūras nams
20. decembrī plkst. 19 jauktā 

kora “Līvzeme” koncerts “Ziemas 
ceļš”. Ieejas maksa 1 eiro.

26. decembrī plkst. 16 Zie-
massvētku koncerts. Popē viesosies 
grupa “Windy temper” no Vents-
pils. Ieejas maksa 1 eiro.

31. decembrī plkst. 22 Vecga-
da balle. Ieejas maksa 5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam, žurnālistam Pāvilam Rozī-
tim – 130”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niekam Kārlim Zariņam – 130”.

l Literatūras izstāde “Dzejnie-
kam Leonam Briedim – 70”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei Cecīlijai Dinerei – 100” (no 
20. decembra).

l Literatūras izstāde “Ziemas-
svētki, Ziemassvētki, / Sen mēs jūs 
gaidījām!” (no 20. decembra).

PASāKUMI:
l 23. decembrī plkst. 14 ra-

doša darbnīca interešu kopas “Ka-
mene” dalībniekiem “Ziemassvēt-
ki”.

ZIRAS
Ziru tautas nams
Līdz 31. decembrim konkurss 

par skaistāko loga noformējumu 
Ziemassvētkos un jaunajā gadā.

21. decembrī plkst. 15 Zie-
massvētku eglīte bērniem.

31. decembrī plkst. 20 Jaunga-
da balle.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ūsainā 

puķe” – dzejniekam Leonam Brie-
dim 70.

l Literatūras izstāde “Svētku 
gaidās”.

l Bibliotēkas apmeklētāju vei-
dota kopizstāde “Eņģeļi”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

PASāKUMI:
l Decembrī bibliotēkā darbo-

jas “Labo vārdu pasts”.
l 27. decembrī plkst. 13 “Ro-

sīgo rūķu darbnīcā” greznosim pi-
parkūkas, gatavosim dāvaniņas.

ZLĒKAS 
Zlēku kultūras nams
20. decembrī plkst. 13 Zie-

massvētku pasākums mazajiem 
bērniem.

22. decembrī plkst. 15 Zie-
massvētku koncerts. Piedalās Ugā-
les pašdarbnieki.

31. decembrī plkst. 22 Jaun-
gada balle ar Māri Lemberu. Ieejas 
maksa 5 eiro.

Zlēku Sociālais centrs 
20. decembrī plkst. 19 zolītes 

turnīrs.

Ventspils novada pasākumu afiša
 17. decembris – 15. janvāris

Nobeigums 5. lpp.
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Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Riču-

račs” – dzejniekam Leonam Brie-
dim 70.

l Ceļojošā novadpētniecības 
izstāde “Un līdz pašam vecumam 
es būšu tas pats...”.

l Literatūras izstāde “Ziemas-
svētku galds” – ēdienu receptes un 
galda klājums senatnē un mūsdie-
nās.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASāKUMI:
l 18. decembrī plkst. 14 

dāmu klubiņa Ziemassvētku pasā-
kums.

l 20. decembrī plkst. 16 jau-
niešu organizēts labdarības pasā-
kums “Palīdzēsim viens otram”.

USMA
Usmas tautas nams
21. decembrī plkst. 11 svētki 

kopā ar gražīgo Ziemassvētku ve-
cīti.

23. decembrī plkst. 18, gada 
gaišākos svētkus gaidot, pretī Zie-
massvētku brīnumam ejot, akus-
tiskais koncerts “Ticot, mīlot un 
gaidot…”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam, žurnālistam Pāvilam Rozī-
tim 130”.

l Literatūras izstāde “Dzejnie-
kam Leonam Briedim 70”.

l Tradicionālā “Lielā Ziemas-
svētku rokdarbu izstāde” (līdz 28. 
decembrim).

l Jaunāko grāmatu izstāde.
PASāKUMI:
l 28. decembrī plkst. 12.30 

rokdarbu izstādes dalībnieku un 
skatītāju tikšanās bibliotēkā pie ka-
fijas tases pasākumā “Mans vaļas-
prieks”.

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs 

“Zūras”
Līdz 28. decembrim izstāde 

– Ingas Veisas krustdūriena izšu-
vumi.

Ventavas sabiedriskais centrs 
21. decembrī plkst. 12 atpūtas 

pēcpusdiena senioriem. Ciemosies 
folkloras kopa “Tals’ trimiš”, svētku 
pusdienas, Ziemassvētku loterija.

28. decembrī plkst. 17 kon-
certs, uzstājas Ventspils vokālā gru-
pa, vadītāja Ginta Rūse.

Rūķu darbnīca 
23. decembrī plkst. 19 “Ce-

pam, cepam piparkūkas”. Piparkūku 
cepšana, tirdziņš, koncerts, radošās 
darbnīcas, spēles, filmas, uguns-
kurs.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rūķu 

laiks”.
l Literatūras izstāde “Daba, 

mīlestība un sapņi” – dzejniekam 
Leonam Briedim 70.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 62. kopa.

PASāKUMI:
l 17. decembrī plkst. 15.40 

radoša nodarbība bērnudārza “Zī-
ļuks” audzēkņiem.

l 20. decembrī interešu kopas 
tikšanās “Ziemassvētku noskaņās”.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Viss – 

kā jau dzīvē: gan putras, gan ziep-
ju pietiek...” – dzejniekam Leonam 
Briedim 70.

l Rūķu izstāde “Klāt atkal brī-
numu gaidīšanas laiks!” (no 20. de-
cembra).

PASāKUMI:
l 12. decembrī plkst. 16.30 

– mācību stunda iedzīvotājiem  
“E-veselība”.

l 17. decembrī plkst. 17 rado-
šā darbnīca “Ziemassvētkus gaidot”.

Nobeigums. sākums 4. lpp.

Jau trešo gadu biedrība “Matisons 
Runner’s Club” rīko gada sirsnīgāko 
pasākumu – labdarības skrējienu, aicinot 
doties skrējienā vai pastaigā un palīdzēt 
īpašajam bērniņam – tārgalniecei Sanijai.

Sanija ir desmitgadīga tārgalniece, kura ar savu 
dvīņu māsiņu pasaulē nāca septītajā grūtniecības 
mēnesī. Meitenei ir smagas formas cerebrālā trieka, 
runāt viņa iemācījās trīs gadu vecumā. Tomēr, ne-
skatoties uz sākotnējām ārstu prognozēm, meitenīte 
savā attīstībā ir ļoti progresējusi. Sanija jau trešo gadu 
apmeklē Tārgales pamatskolu, kurā ir ļoti labi ieju-
tusies. “Lai Sanija spētu kopā ar savu kuplo ģimeni 
pārvietoties automašīnā, viņai ir nepieciešams īpašs 
pozicionējošs auto sēdeklītis, kuru mēs visi kopīgiem 

spēkiem varam palīdzēt iegādāties,” saka skriešanas 
kluba pārstāvis Uvis Braunfelds. Labdarības skrējie-
nā aicināts piedalīties ikviens, kam sirdī līdzcietība 
un kas vēlas ziedot, atbalstīt un sniegt palīdzību kā-
dam, kuram tas ir ļoti nepieciešams. Skrējiens notiks 
21. decembrī Ventspils Piedzīvojumu parkā, sākums 
plkst. 12. Ja kāds nevarēs piedalīties pasākumā, bet 
vēlas ziedot Sanijai, to var izdarīt, veicot pārskaitīju-
mu ar norādi “Ziedojums Sanijai”.

Rekvizīti: biedrība “Matisons Runner’s Club”, 
reģ. Nr. 40008260989,
“Luminor Bank”, 
konts LV21RIKO 0001080083766. 

Marlena Zvaigzne 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 
(protokols Nr.53, 1.§)

2019. gada 28. novembrī 

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES  
2019. GADA 21. MARTA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR. 1 “VENTSPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2019. GADA KONSOLIDĒTAIS 
BUDŽETS”

Izdarīt Ventspils novada domes 2019. gada 21. marta saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Ventspils novada pašvaldības 2019. gada konsolidētais 
budžets” šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 17 227 165 euro;”
2. Saistošo noteikumu 2.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.2. kārtējā gada izdevumi – 20 793 789 euro;”
3. Saistošo noteikumu 4.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6630 euro;”
4. Saistošo noteikumu 4.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“4.2. kārtējā gada izdevumi – 8901 euro;”.

Novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks 

informācija

Palīdzēsim mazajai Sanijai!

gads atkal tuvojas noslēgumam... mazliet skumji, ka gads atkal prom, bet jāpriecājas tomēr, ka nāk 
jauns gads ar jauniem darbiem, jauniem sapņiem. Var pavērtēt aizgājušo un pateikties, ka tas bijis gana 
labvēlīgs. katrs cilvēks gada sākumā grib sasparoties, grib kaut ko sapņot un grib atšķirt jaunu lapu 
savā dzīves grāmatā. lai tas visiem izdodas!
pirmajā adventē mūs iepriecināja pirmais sniegs, kas radīja svētku sajūtu un gaišumu visapkārt. gribas, 
lai šis klusais laiks līdz Ziemassvētkiem mūs visus vieno un lai visam pāri klājas klusums un miers. lai 
tad, kad baltas sniegpārslas krīt, lido sapņi un ir brīnumiem piepildīts laiks. lai šo mīlestību, svētku 
prieku un gaišumu, ko dod Ziemassvētki, mēs saglabājam visu nākamo gadu. šajā stresainajā laikā 
novēlu saglabāt mieru, optimismu, kustību sevī un ap sevi, dzirksteli sirdī, smaidu sejā, labas domas 
galvā!
tu esi cilvēks – tev ir jāsapņo, tu esi cilvēks – tev ir jālido. īpaši tagad, kad tik daudz darba un maz 
laika. uz Ziemassvētkiem jāiet kājām pa skaistu, baltu ceļu, kurš ved uz gaismu...
klusus un svētītus ziemas saulgriežus, veiksmi un prieku jaunajā gadā!

Ances pagasta pārvaldes vadītāja aira kajaka

ance
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16. novembrī Popes 
sporta centrā norisinājās 
3x3 basketbola nakts turnīrs 
“Autumn Classic”. Turnīram 
bija pieteikušās deviņas 
komandas, kuras tika 
sadalītas divās apakšgrupās, 
četras labākās komandas 
kvalificējās izlēgšanas 
spēlēm. 

Pirms izslēgšanas spēlēm no-
tika “Mājai un dārzam” skatītāju 
konkurss, kā arī “Fana” soda me-
tienu un trīspunktu metienu kon-
kurss. Balvu “Mājai un dārzam” 
ieguva Nikola Mūrniece. “Fana” 
soda metienu konkursā 3.  vieta 
Aigaram Rodertam, 2. vieta Oska-
ram Ozoliņam, 1. vieta Klāvam 
Šilbergam, bet trīspunktu metie-
nu konkursā 3.  vieta Rihardam 
Zorģim, 2.  vieta Jurģim Ozolam 
un 1. vieta Jānim Andersonam.

Spēlē par 3.  vietu ar rezultātu 
15:7 komandu “Erorrs” (Edgars Ja-
kovļevs, Oskars Ozoliņš, Gusts An-
cāns, Ingus Veidenbaums) pieveica 
“Tīģeris”, bet finālā pārāki par ko-
mandas “Taverna” spēlētājiem bija 

Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika 
vieglatlētikas sacensības 2007./2008. gadā 
dzimušajiem vieglatlētiem. Sacensībās 
spēkiem mērojās vieglatlēti no Tukuma, 
Kandavas, Dobeles, Talsu, Liepājas rajona, 
Saldus, protams, Kuldīgas novada sporta 
skolas un mūsu novada BJSS.

Apsveicam Eduardu Strelkovu ar izcīnītām di-
vām godalgotām vietām – 1. vietu 60 m/b (rez. 9,77 
sek.) un 38 dalībnieku konkurencē 60 m sprintā izcī-
nītu 3. vietu (rez. 8,51 sek.).

Tāpat sveicam Armandu Lagzdiņu, kurš bija ātrā-
kais no dalībniekiem 1000 m distancē, izcīnot 1. vietu 
un mājās pārvedot zelta medaļu (rez. 3:20,08).

Līdz medaļām nedaudz pietrūka Guntaram Ba-
kanauskim, kurš izcīnīja 4. vietu 60 m/b (rez. 11,55 
sek.), un Ardim Dalbiņam, kuram 4. vieta augstlēk-
šanā (rez. 1,35 m).

Sacensībās piedalījās arī Reinis Drullis un Ar-
mands Zāle. Audzēkņus sacensībām sagatavoja Dai-
nis Lodiņš, Arno Kiršteins, Reinis Ziemelis. 

Jolanta Ziemele 

Svētku noskaņās 16. novembrī Ugālē “Kartera” treniņu 
angārā notika sacensību sezonas noslēguma ikgadējais 
rudens pasākums velotriāla braucējiem, kurā piedalījās 
Ventspils novada sportisti un arī viesi no citām apdzīvotām 
vietām Latvijā – kopumā 20.

Visi braucēji tika sadalīti četrās meistarības grupās. Latvijas nozī-
mīgākajā sacensību seriālā “Latvijas kauss” jāveic noteiktas grūtības tra-
se (nosacīti varētu teikt – pavēles distance), saņemot soda punktus par 
pieļautām kļūdām trasē, bet šajā pasākumā “Openfree” noteikumi pare-
dzēja balvas (punktus) par veiksmīgi veiktiem dažādas grūtības vārtiem. 
Sportisti varēja izmantot arī iespēju izpildīt kādu sarežģītāku elemen-
tu, par to saņemot lielāku punktu skaitu. Lielisks sacensību formāts, lai 
braukšanu izbaudītu arī tikko sporta gaitas uzsākušie.

Oranizators bija sagatavojis četrus kontroles posmus, un katrā no 
tiem bija izvietoti četru dažādu līmeņu vārti. Meistarīgākie braucēji ar 
gadiem trenētu izveicību spēja veikt sarežģītākos vārtus un saņemt lie-
lāko punktu skaitu, bet jaunākie sprtisti cīnījās par posmu veikšanu bez 
kājas pielikšanas (kļūdas) un, iespējams, arī kādu vārtu veikšanu, lai sa-
ņemtu apbalvojuma punktus.

Dienas pirmajā daļā trasē devās iesācēji un “Inter” grupas braucē-
ji. Daudzskaitlīgākā bija “Iesācēju” grupa, kurā stabila uzvara Natālijai 
Žuburei no Popes. Viņai arī uzvara šajā grupā Latvijas kausa kopvērtē-
jumā. Otrais bija rīdzinieks Alens Liepiņš, kurš tikai šogad uzsācis krāt 
sacensību pieredzi. Trešajā vietā – Ventspils novada braucējs Tomass 
Rogovskis. “Inter” grupā pirmais bija Lauris Žuburs no Popes, otrais – 
rīdzinieks Rūdis Rībens. Ekspertu grupā dienas trešo augstākā kaluma 
medaļu ģimenei nodrošināja popenieks Daniels Žuburs ar iegūtiem 
1110 punktiem. Otrais – Roberts Anderšmits no Puzes ar apaļiem 1000 
punktiem, bet trešais – rīdzinieks Rūdis Rībens, kurš spēkus izmēģināja 
arī šajā grupā. Samērā plaši pārstāvēta bija arī “Elites” grupa, kurā uz-
varas laurus ar 1790 punktiem plūca Ansis Dermaks no Usmas, otrais 
– ugālnieks Mārcis Meiers ar 1525 punktiem, bet trešais – Markuss Kar-
ņickis (Puze) ar 1415 punktiem.

Pasākuma galvenais atbalstītājs – Ventspils novada pašvaldība.
“Kartera” prezidents Kristaps Skudra

Popes sporta centrā notika zolītes turnīrs “No 
A līdz Z”, kurā piedalījās 35 spēlētāji. Turnīrs nori-
sinājās ar pulēm 5 kārtās, kārtas ilgums 45 minūtes 
vai 24 partijas. Simboliskajā sešiniekā iekļuva Agnis 
Ruzga – 20 lielie punkti un 19 mazie punkti, Jevge-
nijs Fiļa – 20 lielie punkti un 22 mazie punkti, Ģirts 
Strelēvics – 21 lielais punkts un 52 mazie punkti. 

3.  vietā – Toms Jansons (23 lielie punkti un 103 
mazie punkti), 2.  vietā – Jānis Grīnbergs (25 lielie 
punkti un 86 mazie punkti), 1.  vietā – Vladimirs 
Strumps (25 lielie punkti un 96 mazie punkti). Pal-
dies dalībniekiem un turnīra organizatoram Agrim 
Bileskalnam.

Sandris Jankevičus

sports

“Dūži”. Līdz ar to 3. vietā “Tīģeris” 
(Kārlis Libkovskis, Kristaps Neima-
nis, Andris Žeimunds, Reinis Vilnī-
tis), 2. vietā “Taverna” (Jurģis Ozols, 
Rūdolfs Čakstiņš, Dāvis Krūmiņš), 
1. vietā “Dūži” (Agris Bileskalns, 
Klāvs Šilbergs, Jānis Andersons, 

Roberts Rozenfelds).
Pasākumu atbalstīja SIA “ARB 

Pope”, “Mājai un dārzam”, “Fans 
Ventspils”, Ventspils novada paš-
valdība, biedrība “Popes muiža” 
un Popes pagasta pārvalde.

Sandris Jankevičus 

Basketbola turnīrā uzvar “Dūži” 

1. vietas ieguvēji – “Dūži” (no kreisās): Klāvs Šilbergs, 
Agris Bileskalns, Jānis Andersons un Roberts Rozenfelds.

sandra JanKeVičus arhīVa Foto

Zolītes turnīrā uzvar Vladimirs Strumps

Veiksmīgākie turnīra dalībnieki: Agnis Ruzga (pa labi), Jevgenijs Fiļa, Ģirts Strelēvics, 
Toms Jansons, Jānis Grīnbergs un Vladimirs Strumps.   sandra JanKeVičus arhīVa Foto

Kuldīgā sacentās U14 grupas vieglatlēti  

Ventspils novada čempionāts 
velotriālā jauniešiem

Sacensībās piedalījās arī Lauris Žuburs. 
KristaPa sKudras arhīVa Foto
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Labi startē 
Aivara 
Čakļa 
audzēkņi 

Ventspils vieglatlētikas 
manēžā notika sporta 
skolas “Spars” organizētās 
vieglatlētikas sacensības 
U14 grupai, kurās piedalījās 
vieglatlēti no Ventspils, 
Tukuma, Jūrmalas, Liepājas, 
Mārupes, Rojas, Jelgavas 
un Ventspils novada sporta 
skolas.

Ventspils novada BJSS audzēk-
ne Dita Siliņa izcīnīja 2. vietu 600 m 
(rez. 2:00,6) un 3. vietu 60 m (rez. 
8,74 sek.). Aleksis Ūdris 2. vietu ie-
guva augstlēkšanā (rez. 1,36 m).

Pavisam nedaudz līdz god-
algotām vietām pietrūka Dairim 
āboliņam, kurš ierindojās labāko 
sešniekā, ieņemot 4.  vietu 150 m 
(rez. 23,2 sek.) un 5.  vietu 60 m 
(rez. 9,0 sek).

Sacensībās startēja arī Emīls 
Bibļivs, Keita Žerdeva, Arvis Tin-
denovskis. Vieglatlētus sacensī-
bām sagatavoja treneris Aivars 
Čaklis. 

Jolanta Ziemele 

sports

13. novembrī 
jaunatklātajā Ugāles 
vieglatlētikas manēžā 
pirmie spēkiem mērojās 
Ventspils novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas 
(BJSS) U12 un U14 vecuma 
grupas vieglatlēti. Medaļu 
komplekti tika sadalīti 
septiņās disciplīnās – 60 m, 
60 m/b, 300 m, 800 m vai  
1000 m, tāllēkšanā, 
augstlēkšanā un lodes 
grūšanā. 

Godalgoto vietu ieguvēji 
apbalvoti ar medaļām un dip-
lomiem, visi dalībnieki tika pie 
Ventspils novada BJSS sagādāta-
jām saldumu balvām.

U14 grupā 60 m – 1. vietā Edu-
ards Strelkovs (rez. 8,48 sek.) un 
Dita Siliņa (rez. 8,76 sek.), 2.  vie-
tā Ņikita Mališevs (rez. 8,65 sek.) 
un Agita Priekule (rez. 9,08 sek.), 
3.  vietā Rūdolfs Millers (rez. 8,70 
sek.) un Samanta Gaile (rez. 9,40 
sek.). 60 m/b 1.  vietā Eduards 
Strelkovs (rez. 9,49 sek.) un Nellija 
Rungevica (rez. 12,37 sek.), 2. vietā 
Guntars Bakanauskis (rez. 11,24 

sek.) un Keita Žerdeva (rez. 12,50 
sek.), 3. vietā Kārlis Krists Šimper-
manis (rez. 11,70 sek.) un Diāna 
Beķe (rez. 12,69 sek.). 300 m 1. vie-
tā Rūdolfs Millers (rez. 51,47 sek.) 
un Alise Dimante (rez. 57,34 sek.), 
2. vietā Ņikita Mališevs (rez. 51,70 
sek.) un Diāna Beķe (rez. 57,46 
sek.), 3. vietā Guntars Bakanauskis 
(rez. 52,43 sek.) un Keita Žerdeva 
(rez. 58,22 sek.). 1000 m 1.  vietā 
Armands Lagzdiņš (rez. 3:30,6) 
un Dita Siliņa (rez. 3:45,36), 2. vie-
tā Armands Zāle (rez. 3:37,35) un 
Estere Stepe (rez. 4:02,76), 3. vietā 
Kristofers Markuss Lapiņš (rez. 
3:43,58) un Ieva Veinberga (rez. 
4;16,18). Tāllēkšanā 1.  vietā Edu-
ards Strelkovs (rez. 4,51 m) un 
Dita Siliņa (rez. 4,09 m), 2.  vietā 
Ņikita Mališevs (rez. 4,25 m) un 
Estere Stepe (rez. 3,95 m), 3. vietā 
Edmunds Reinvalds (rez. 4,03 m) 
un Agita Priekule (rez. 3,76 m). 
Augstlēkšanā 1. vietā Rūdolfs Mil-
lers (rez. 1,40 m) un Alise Dimante 
(rez. 1,30 m), 2. vietā Ardis Dalbiņš 
(rez. 1,35 m) un Estere Stepe (rez. 
1,30 m), 3. vietā Aleksis Ūdris (rez. 
1,35 m) un Nellija Rungevica (rez. 

16. novembrī Puzē notika ikgadējais Jura Pornieka 
piemiņas turnīrs volejbolā. Sacensībās varēja piedalīties 
visi Ventspils novada volejbola spēles cienītāji. Turnīram 
pieteicās četras komandas no Ventavas, Popes un divas 
komandas no Puzes (Blāzmas).

Sacensību uzvarētājs tika noskaidrots pēc apļa sistēmas, kur visas 
komandas tikās savā starpā un spēlēja trīs setus līdz 21 punktam.

Pēc ļoti spraigām spēlēm 3. vietu izcīnīja Popes komanda, 2. vietu – 
komanda “Blāzma 2” un 1. vietu – komanda “Blāzma 1”.

Paldies Ventspils novada pašvaldībai par atbalstu turnīra organizē-
šanā, kā arī liels paldies visām komandām, kuras ieradās pirmssvētku 
laikā, lai aktīvi un kvalitatīvi pavadītu dienu sportiskā garā.

Organizatori Arvis Anderšmits un Sandris Šteinbergs

1,25 m). Lodes grūšanā 1.  vietā 
Eduards Strelkovs (rez. 8,840 m) 
un Megija Oņščenko (rez. 8,91 m), 
2.  vietā Edmunds Reinvalds (rez. 
7,99 m) un Estere Jansone (rez. 
7,61 m), 3.  vietā Jeremijs Rjabovs 
(rez. 7,62 m) un Paula Mūrniece 
(rez. 5,53 m).

U12 grupā 60 m 1. vietā Olafs 
Rungevics (rez. 9,48 sek.) un Rēzija 
Anastasija Špude (rez. 9,00 sek.), 
2. vietā Nauris Zikmanis (rez. 7,78 
sek.) un Ieva Miķelsone (rez. 9,38 

sek.), 3. vietā Eduards Toms Grīn-
bergs (rez. 10,01 sek.) un Roberta 
Rozentāle (rez. 9,64 sek.). 60 m/b 
1.  vietā Roberts Mūrnieks (rez. 
11,97 sek.) un Ieva Miķelsone (rez. 
11,71 sek.), 2. vietā Daniels Zīders 
(rez. 12,63 sek.) un Evelīna Māli-
ņa (rez. 13,23 sek.), 3. vietā Kārlis 
Kalnmalis (rez. 12,65 sek.) un Rē-
zija Anastasija Špude (rez. 13,78 
sek.). 300 m 1. vietā Alberts Spru-
dzāns (rez. 58,67 sek.) un Elizabete 
Katrīna Komisarova (rez. 1:01,47), 

2.  vietā Aigars Jansons (rez. 
1:01,96) un Marta Pirjajeva (rez. 
1:02,28), 3. vietā Nauris Zikmanis 
(rez. 1:02,32) un Alise Lilija Kalace 
(rez. 1:02,48). 800 m 1. vietā Olafs 
Rungevics (rez. 2:53,68) un Ieva 
Miķelsone (rez. 2:55,36), 2.  vie-
tā Daniels Zīders (rez. 3:08,63) 
un Vanesa Marta Šavalka (rez. 
3:43,64), 3.  vietā Alberts Spru-
dzāns (3:16,19). Tāllēkšanā  1. vie-
tā Olafs Rungevics (rez. 3,67 m) un 
Rēzija Anastasija Špude (rez. 3,86 
m), 2. vietā Nauris Zikmanis (rez. 
3,60 m) un Ieva Miķelsone (rez. 
3,78 m), 3. vietā Robins Mūrnieks 
(rez. 3,41 m) un Gabriela Žerdeva 
(rez. 3,56 m). Augstlēkšanā 1. vie-
tā Robins Mūrnieks (rez. 1,25 m) 
un Gabriela Žerdeva (rez. 1,20 m), 
2.  vietā Daniels Zīders (rez. 1,15 
m) un Roberta Rozentāle (rez. 1,10 
m), 3. vietā Nauris Zikmanis (rez. 
1,00 m) un Evelīna Māliņa (rez. 
1,00 m). Lodes grūšanā 1.  vietā 
Nils Bibļivs (rez. 6,52 m) un Eliza-
bete Katrīna Komisarova (rez. 5,45 
m), 2.  vietā Eduards Toms Grīn-
bergs (rez. 6,39 m) un Laura Lūcija 
Fabrīciusa (rez. 5,06 m), 3.  vietā 
Aigars Jansons (rez. 6,23 m) un Va-
nesa Marta Šavalka (rez. 4,08 m).

Audzēkņus sacensībām saga-
tavoja BJSS treneri Dainis Lodiņš, 
Kaspars Gulbis, Agris Paipals, 
Aivars Čaklis, Reinis Ziemelis, 
Arno Kiršteins. Paldies treneriem 
un vecāko grupu audzēkņiem par 
sacensību tiesāšanu.

Jolanta Ziemele 

Sacensības vieglatlētikā 
U12 un U14 grupai

Šie jaunie sportisti pirmie piedalījās sacensībās 
jaunatklātajā Ugāles vieglatlētikas manēžā.

aleKsandra hmeļņicKa Foto

jura Pornieka piemiņas turnīrs volejbolā Puzē

Volejbola turnīra dalībnieki satikušies Puzē.  edgara ZViedrāna Foto
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Pielikums Nr.1 
Ventspils novada domes 

2019. gada 28. novembra lēmumam 
(sēdes protokols Nr.53, 4.§, 2.p.) 

PILNVAROJUMA LĪGUMS 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai usmas ezerā

2019. gada ___.___________

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

Biedrība “Usmas krasts”, reģ. nr.40008071891, turpmāk – Pilnvarotā persona, tās valdes 
priekšsēdētājas ivetas maldones personā, kura rīkojas saskaņā ar biedrības statūtiem, no otras 
puses, turpmāk abas kopā sauktas arī Puses un katra atsevišķi – Puse, 

PamatoJoties uZ ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu nr.799 
“licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, 

sasKaņā ar “Valsts pārvaldes iekārta 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 2019. gada …oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par 
pilnvarojumu biedrībai “usmas krasts” organizēt licencēto makšķerēšanu usmas ezerā un pildīt 
zivju resursu un aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos ūdeņos 
Ventspils novada usmas pagasta administratīvajā teritorijā” (sēdes protokols nr.__, __.§), 
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 – usmas 
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 izdotos saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu usmas 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 Pašvaldībai šajā līguma punktā minētajā normatīvajā 
aktā noteiktajās institūcijās saskaņotu nolikumu par licencēto makšķerēšanu Pašvaldības 
valdījumā esošajā usmas ezerā;

2.2.2. ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas izstrādāt un iesniegt 
Pašvaldībai sagatavoto Ventspils novada domes saistošo noteikumu projektu par licencēto 
makšķerēšanu usmas ezerā un ziņas par Pilnvarotās personas biedriem – atbildīgajām 
personām, kuras ir ieguvušas sabiedriskā vides inspektora vai kurām nosakāms pašvaldības 
pilnvarotās personas statuss, līdzdalībai vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 
pasākumos.

2.3. Pilnvarotai personai ir pienākums iesniegt Pašvaldībai 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, ja tādi ir paredzēti, pasākumiem, 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 

tā 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 vienīgi uzdevuma veikšanai, un 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, kas 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 usmas 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 persona paskaidrojumus par uzdevuma 

izpildes procesu un līguma noteikumu ievērošanu. 
3.3. Pašvaldībai ir pienākums sniegt Pilnvarotajai visu līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju, kas 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 iespēju 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 Pašvaldībai 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 papildus informāciju, kas tai 
iesniedzama noteiktajā termiņā;

4.2.2. Pašvaldības vārdā izskatīt Pilnvarotās personas iesniegumu atbilstoši savai 
kompetencei ir pilnvarota 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 ar to piešķirto naudas līdzekļu maksājuma 
veikšanai līgumā norādītās Pilnvarotās personas kredītiestādes kontā desmit darbdienu laikā 
no tā pieņemšanas dienas;

4.2.4. desmit darbdienu laikā pēc pasākuma, kura veikšanai saņemts Pašvaldības 
līdzfinansējums, īstenošanas 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 
papildus nepieciešamo 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 vai neizpildes pilnībā 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 
norādītā 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 Pašvaldībai pārskats 

par kārtējā gadā no licenču pārdošanas iegūtajiem naudas līdzekļiem 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 usmas 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, tai skaitā pienākumu par pārskatu 
un atskaišu iesniegšanas 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;  > >

informācija
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<< 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 zaudējumi 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 viņa uzskata ir iespējama un 
paredzama līgumā paredzēto attiecīgās Puses saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, 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. Katra Puse apņemas 
veikt visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu uzdevuma neizpildes vai daļējas neizpildes 
sekas, kādas iestājušas 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 pieci 

gadi – līdz 2024. gada 31. decembrim. 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 tās noformētas 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 liecinoši fakti, 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 novērtējuma 
rezultātā 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, nepieļaujoši ar līgumu nodibināto tiesisko attiecību 
turpināšanu, tai skaitā, ja 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, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu un kuriem ir jābūt 
rakstiskiem, ja tā noteikumos nav noteikts savādāk, ir 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 biedrības “usmas krasts” no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu 

izlietojumu ______. gadā” – uz vienas lapas.
8.9. līgums sastādīts latviešu valodā uz ___________ lappusēm un divos eksemplāros, no 

kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pašvaldības, bet otrs – pie Pilnvarotās personas. abiem 
līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

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 – 636-29450
domes priekšsēdētājs:

________________ / aivars mucenieks /

Pielikums Nr.1
2019.gada ___.______________ 
Pilnvarojuma līgumam nr._____________
licencētās makšķerēšanas organizēšanai usmas ezerā

FINANŠU ATSKAITE
par Ventspils novada pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu 
1. atskaites iesniedzējs:
Biedrība “usmas krasts”, reģistrācijas nr. 40008071891
______________________________________________________________________________

2. Finanšu atskaite sagatavota par Ventspils novada pašvaldības piešķirtā finansējumu 
pasākumam 
______________________________________________________________________________
saskaņā ar Ventspils novada domes Finanšu komitejas 20__.gada ____.______________ 
lēmumu (sēdes protokols nr.__, __.§), kas

īstenots laikā no __________________________ līdz ___________________________________.

3. Ventspils novada pašvaldības piešķirtais finansējums € ______________ izlietots šādi:

Nr. Datums Izmaksu apliecinošā dokumenta 
nosaukums (maksājuma uzdevuma 

numurs, kases izdevuma ordera, 
čeka u.c. attaisnojuma dokumenta 

numurs)

Summa    
(euro)

Maksājuma 
mērķis

Maksājuma 
saņēmējs

Pielikumā: 
Finanšu atskaite sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas 
biedrībā “Usmas krasts”, bet otrs – Ventspils novada pašvaldībā.

sagatavoja        _________________           __________________________
  (paraksts)                                      (vārds, uzvārds)                   

Z.v.       
           __________________________                     __________________________                                    
                                         (Vadītāja paraksts)                                             (vārds, uzvārds)

Pielikums Nr.2
2019.gada ___.______________ 
Pilnvarojuma līgumam nr._____________
licencētās makšķerēšanas organizēšanai usmas ezerā

PĀRSKATS
par biedrības “Usmas krasts” iegūto no licenču pārdošanas naudas līdzekļu izlietojumu 
______.gadā

līdzekļi, kas iegūti 
no makšķerēšanas 
licenču pārdošanas 

(euro)

summa, kas 
pārskaitīta valsts 

pamatbudžetā 
(euro)

Pasākumi, kuru īstenošanai izlietoti no licenču 
pārdošanas iegūtie līdzekļi (3.=1.-2.)

Persona, 
kurai veikts 
maksājums

saņemtais 
pakalpojums, 

prece

skaits, 
daudzums 

(mērvienība)

Summa 
(euro)

1. 2. 3.

KoPā:
 

Biedrības “usmas krasts” __________________________________________________________
                                           (biedrību pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts)

PilnVarotā Persona: 
Biedrība “Usmas krasts”
reģ. nr. 40008071891
Juridiskā adrese: “auseklīši”, usma, 
usmas pag., Ventspils nov., lV-3619
Banka: as “seB banka”
sWiFt kods: unlalV2X
konta nr. lV20unla0050024132345
e-pasts info@usmasezers.lv 
Kontakttālruņi – 25701744, 26103315
Valdes priekšsēdētāja: 
  

_________________ / iveta maldone /
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Pielikums Nr.2 
Ventspils novada domes 

2019. gada …. novembra lēmumam 
(sēdes protokols nr.53, 4.§, 5.p.) 

PILNVAROJUMA LĪGUMS 
zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevuma izpildes

Ventspilī                                                                             
2019. gada ___.___________
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

Biedrība “Usmas krasts”, reģ. nr. 40008071891, turpmāk – PilnVarnieKs, tās valdes 
priekšsēdētājas ivetas maldones personā, kura rīkojas saskaņā ar biedrības statūtiem, no otras 
puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/Puses, 

PamatoJoties uZ Valsts pārvaldes iekārta likuma 12. panta pirmās daļas 4. punktu un 
otro daļu, 48. panta trešo daļu un 50. pantu, 

ieVĒroJot Vides aizsardzības likuma 22. un 23. panta, Zvejniecības likuma 18. panta un 
19. panta ceturtās daļas nosacījumus, 

ņemot VĒrā, ka Ventspils novada dome 2019. gada … oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par 
pilnvarojumu biedrībai “usmas krasts” organizēt licencēto makšķerēšanu usmas ezerā un pildīt 
zivju resursu un aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos ūdeņos 
Ventspils novada usmas pagasta administratīvajā teritorijā” (sēdes protokols nr.__, __.§),
noslēdza šādu publisko tiesību līgumu (turpmāk – “līgums”): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PaŠValdīBa pilnvaro, bet PilnVarnieKs apņemas veikt zivju resursu aizsardzības 

un uzraudzības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi publiskajos iekšējos ūdeņos 
Ventspils novada usmas pagasta administratīvajā teritorijā atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu 
prasībām (turpmāk – “Pārvaldes uzdevums”).

1.2. Vides kontroles jomā zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumu ietvaros 
organizējamās rūpniecisko zveju un licencēto makšķerēšanu regulējošo latvijas republikas 
normatīvo aktu un Ventspils novada domes izdoto saistošo noteikumu (turpmāk – “Zvejas un 
makšķerēšanas noteikumi”) prasību ievērošanas pārbaudes līguma 1.1. punktā noteiktajā 
teritorijā PaŠValdīBa pilnvaro veikt PilnVarnieKa biedrus, kuriem PaŠValdīBa ir noteikusi 
vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pilnvarotās personas statusu vai kuri atbilst 
ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumos nr. 833 “noteikumi par sabiedriskā 
vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu, izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un 
apliecības paraugu” (turpmāk – “mK noteikumi”) sabiedriskās vides inspektoram noteiktajiem 
kritērijiem un prasībām, un kuriem Valsts vides dienests (turpmāk – “dienests”) piešķīris un nav 
anulējis sabiedriskā vides inspektora statusu (turpmāk – “PilnVarotās Personas”).

2.  PILNVAROTĀS PERSONAS TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
2.1. Pārvaldes uzdevumu PilnVarnieKs veic sabiedriskā labuma (nekomerciālos) nolūkos, 

izmantojot savas darbības ietvaros iegūtos finanšu līdzekļus, nepieciešamos tehniskos un 
administratīvos resursus līgumā noteikto saistību izpildei, un PilnVarotās Personas 
iesaistās attiecīgos vides kontroles pasākumos brīvprātīgi un bez atlīdzības. 

2.2. PilnVarnieKs ir atbildīgs par Pārvaldes uzdevuma tiesisku un lietderīgu izpildi, kā 
arī no līguma izrietošo saistību pilnīgu, savlaicīgu un pienācīgu izpildīšanu, un viņš nav tiesīgs 
nodot Pārvaldes uzdevuma izpildi trešajām personām. 

2.3. Patstāvīgi vai sadarbībā ar citiem sabiedriskās vides inspektoriem, valsts un 
pašvaldības institūcijām, piedaloties dienesta valsts vides inspektoru rīkotajos reidos, 
PilnVarnieKs regulāri plāno un organizē pārbaudes nolūkā kontrolēt Ventspils novada usmas 
pagasta teritorijā Zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu publiskajās ūdenstilpēs.

2.4. atbilstoši “Vides aizsardzības likumā”, “Zvejniecības likumā” un mK noteikumos 
noteiktajai kompetencei, tiesībām un kārtībai, PilnVarotās Personas – sabiedriskie vides 
inspektori administratīvo pārkāpumu lietās par konstatētajiem Zvejas un makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpumiem veic administratīvās lietvedības uzdevumus:

2.4.1. savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidro lietas apstākļus un pārkāpumu 
izdarījušo personu, nodrošinot administratīvo pārkāpumu izdarīšanas rīku, līdzekļu un 
nelikumīgi iegūto priekšmetu likumos paredzētajos gadījumos izņemšanu, saukšanu pie 
paredzētās atbildības; 

2.4.2. nosūtīt administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai pēc piekritības attiecīgajai 
kompetentajai institūcijai;

2.4.3. izzina un novērš administratīvo pārkāpumu izdarīšanu veicinošos cēloņus un 
apstākļus.

2.5. PilnVarotās Personas ūdenstilpēs, kas atrodas līguma 1.1. punktā minētajā 
teritorijā un to tiešā tuvumā, ir tiesīgas pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos rīkus, normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī izmantotos zvejas rīkus un 
līdzekļus.

2.6. PilnVarotās Personas, rīkojoties PilnVarnieKa vadībā un dienesta teritoriālās 
struktūrvienības uzraudzībā tās kompetencē ietilpstošajos gadījumos, savā darbībā 
ievēro latvijas republikā spēkā esošos normatīvos aktus vides aizsardzības jomā un citus 
likumdošanas aktus, tai skaitā nosakošus ierobežojumus interešu konfliktu situācijās, kā arī 
sabiedrisko vides inspektoru ētikas kodeksu. PilnVarnieKs nekavējoties informē PaŠValdīBu 
par iespējamām interešu konflikta situācijām, kas var rasties līguma izpildē.

2.7. “iesniegumu likumā” paredzētajā kārtībā un termiņā PilnVarnieKs ir tiesīgs izskatīt 
juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti 
ar Pārvaldes uzdevumu. saņemot ziņas par personas vai personu grupas nodomu veikt ar 
nelikumīgu zvejniecību vai makšķerēšanu saistītu likumpārkāpumu vai par jau izdarītu vai 
notiekošu nelikumīgu zveju un makšķerēšanu, nekavējoties nodrošināt informācijas nodošanu 
Valsts policijai vai citai attiecīgi kompetentai tiesiskās kārtības sargāšanas iestādei, kā arī 
patstāvīgi organizēt pārbaudes pasākumus to novēršanai un pārtraukšanai, tai skaitā iesaistot 
dienesta valsts vides inspektorus.

2.8. PilnVarnieKam ir tiesības iesniegt PaŠValdīBai priekšlikumus un ierosinājumus 
par nepieciešamajiem grozījumiem līgumā vai Ventspils novada domes ārējos normatīvajos 
aktos un pieprasīt jebkuru vajadzīgo informāciju no PaŠValdīBas un citām iestādēm saistībā 

ar Pārvaldes uzdevumu. attiecībā uz fizisko personu datu, kas izmantojami vienīgi Pārvaldes 
uzdevuma izpildes mērķiem, apstrādi PilnVarnieKs ievēro “Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma” prasības.

2.9. Zivju resursu pārraudzības, saglabāšanas un aizsardzības jomā, kā arī Zvejas un 
makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu novēršanai un atklāšanai, to iespējami radīto seku 
nepieļaušanai vai videi radītā kaitējumu samazināšanai, PilnVarnieKs organizē vispārējos 
preventīvos pasākumus:

2.9.1. nodrošina PilnVaroto Personu sistemātisku iesaistīšanu kontroles un uzraudzības 
darbībās;

2.9.2. sadarbojas ar masu medijiem, lai informētu sabiedrību par sasniegtajiem 
rezultātiem, t.sk. sagatavojot un izplatot informāciju par konstatētajiem administratīvajiem 
pārkāpumiem, aktuālākajām problēmām un pasākumiem to risināšanai, diskutējot un skaidrojot 
iedzīvotājiem par riskiem un prioritāri sasniedzamajiem mērķiem esošās situācijas uzlabošanai, 
katra individuālo un kopējo atbildību, ikvienas personas tiesiskās apziņas izaugsmes un 
ieguldījuma nozīmīgumu, uzaicinot aktīvi iesaistīties un sniegt iespējamo palīdzību vides 
aizsardzības procesā;

2.9.3. atbalsta un sekmē jebkādu aktivitāšu īstenošanu, kas tieši vai netieši veicina 
Pārvaldes uzdevuma efektīvu izpildi;

2.9.4. rīko un piedalās dažādās akcijās, semināros un informatīvi izglītojošās programmās, 
lai pievērstu sabiedrības uzmanību zivju resursu aizsardzības jautājumiem, aicinātu ievērot 
likumību un apmācītu pareizi rīkoties iespējamā kaitējuma videi prettiesisko apdraudējumu 
gadījumā, lai panāktu iedzīvotāju aktīvu līdzdarbību likumpārkāpumu profilakses procesā; 

2.9.5. sadarbojas ar tiesiskās kārtības sargāšanas iestādēm, valsts, pašvaldību institūcijām 
un nevalstiskām organizācijām, nodrošinot vispusīgu pieredzes un savstarpēju informācijas 
apmaiņu.

2.10. PilnVarnieKs pastāvīgi nodrošina PilnVaroto Personu apmācību, tai skaitā, bet 
ne tikai informējot par izmaiņām likumdošanā, sniedzot to darbībai nepieciešamo metodisko un 
praktisko palīdzību. ne retāk kā vienu reizi gadā PilnVarotās Personas, kurām ir sabiedrisko 
vides inspektoru statuss, apmeklē dienesta organizētos kvalifikācijas celšanas kursus, lai 
pilnveidotu savas prasmes un iemaņas.

2.11. savā darbībā PilnVarnieKs ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes 
principus un, komunicējot ar iedzīvotājiem, ir korekts un atsaucīgs, apņemoties nepieļaut 
Puses diskreditējošu rīcību un ētikas normu pārkāpumus. Katrā gadījumā, kad ir 
apstiprinājusies masu saziņas līdzekļos publiskotā vai savādāk atklātībā nonākušo negatīvo 
atsauksmju un kritikas par Pārvaldes uzdevuma izpildi pamatotība, PilnVarnieKs izvērtē 
notikušā apstākļus un veic visas nepieciešamās darbības Pārvaldes uzdevuma izpildes 
organizēšanas pilnveidei, trūkumu un nepilnību, kā arī iestājušos seku novēršanai.

2.12. PilnVarnieKam ir pienākums ievērot PaŠValdīBas norādījumus un ieteikumus, kas 
vērsti uz Pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 
un izpildīt PaŠValdīBas prasības, lai tiktu pārtraukta prettiesiska bezdarbība, mazinātu vai 
novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas.

2.13. PilnVarnieKs nekavējoties rakstveidā informē PaŠValdīBu, ja:
2.13.1. iestājušies apstākļi, kuru dēļ Pārvaldes uzdevuma izpilde tikusi pārtraukta vai nav 

iespējama tā turpmāka veikšana, vai kuri var neparedzēti ietekmēt līguma saistību savlaicīgu, 
pilnīgu vai pienācīgu izpildi;

2.13.2. prettiesiskas un vainojamas PilnVarnieKa vai PilnVaroto Personu rīcības 
rezultātā trešajai personai nodarīts kaitējums;

2.13.3. konstatēts likumpārkāpums (tai skaitā, bet ne tikai administratīvi vai krimināli 
sodāms nodarījums), ko izdarījusi PilnVarotā Persona saistībā ar veicamajiem 
pienākumiem.

2.14. regresa kārtībā PilnVarnieKam ir pienākums atlīdzināt PaŠValdīBai visus 
zaudējumus, kas radušies līguma neatbilstošas izpildes dēļ vai ja tie nodarīti PilnVaroto 
Personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā.

2.15. saskaņā ar līgumu PilnVarnieKs ir tiesīgs Pārvaldes uzdevuma izpildes 
nodrošināšanai noslēgt sadarbības līgumus, vienošanās ar fiziskām un juridiskām personām, 
ievērojot tiesību normās noteikto kārtību.

3. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
3.1. PaŠValdīBa nodrošina netraucētu līguma izpildi, PilnVarnieKam veicot Pārvaldes 

uzdevumu, sniedz iespējamo palīdzību un sekmē ar to saistīto darbību organizēšanu un 
pasākumu īstenošanu.

3.2. Pārvaldes uzdevuma izpildei PaŠValdīBa sniedz PilnVarnieKam nepieciešamo 
informāciju.

3.3. PaŠValdīBa kontrolē līguma izpildi, apkopo un izvērtē PilnVarnieKa sniegto 
informāciju u.c. ziņas par Pārvaldes uzdevuma veikšanas procesu un rezultātiem, pārbauda to 
patiesumu un atbilstību faktiskajiem apstākļiem. 

3.4. līguma nepienācīgas izpildes vai neatbilstības noteiktajiem novērtēšanas kritērijiem 
gadījumā PaŠValdīBa ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no šāda fakta konstatēšanas dienas par 
to rakstiski paziņo PilnVarnieKam, kuram uzdod iesniegt paskaidrojumu vai veikt noteiktas 
darbības. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no šajā līguma punktā minētā paziņojuma 
saņemšanas brīža PilnVarnieKs informē PaŠValdīBu par norādījumu izpildi.

3.5. PaŠValdīBa nodrošina līguma un citu dokumentu publisku pieejamību uz tiem 
attiecināmos normatīvos aktos paredzētajā kārtībā un termiņā. 

3.6. līgums neietekmē PaŠValdīBas tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus 
līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību.

4.  PILNVARNIEKA DARBĪBAS PĀRSKATI, UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA UN PĀRVALDES 
UZDEVUMA IZPILDES NOVĒRTĒŠANA

4.1. PaŠValdīBa uzrauga līgumā noteiktā Pārvaldes uzdevuma izpildes organizēšanu un 
norisi, par ko ir atbildīgs PilnVarnieKs. 

4.2. Par PilnVarnieKa uzraudzību, tai veicot Pārvaldes uzdevumu, un no līguma izrietošo 
PaŠValdīBas saistību izpildi ir atbildīgas Ventspils novada domes noteiktās PaŠValdīBas 
amatpersonas. 

4.3. attiecībā uz Pārvaldes uzdevuma izpildi PilnVarotās Personas, kurasi ir sabiedriskās 
vides inspektori, atrodas dienesta padotībā, kuras teritoriālā struktūrvienība koordinē un 
pārrauga atestēto sabiedriskās vides inspektoru darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.4. PilnVarnieKs reizi pusgadā līdz tam sekojošā nākamā kalendārā mēneša 20. datumam 
PaŠValdīBai nosūta ziņas par PilnVaroto Personu īstenoto zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumu rezultātiem, tai skaitā iesniedzamā dienestam vienotā pārskata par 
sabiedriskās vides inspektoru darbību kopiju un atskaiti, kurā norāda šajā atskaites periodā 
īstenotās pārējās aktivitātes Pārvaldes uzdevuma izpildei un sasniegtos mērķus.

4.5. līguma darbības laikā pēc PaŠValdīBas pieprasījuma PilnVarnieKs papildus līguma 
4.4. punktā paredzētajiem pārskatiem un atskaitēm sniedz jebkādu cita veida informāciju 
par Pārvaldes uzdevuma izpildes norisi un rezultātiem, kuru PilnVarnieKam ir pienākums 
iesniegt rakstiski PaŠValdīBai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šāda rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas.     > >
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Pabeigti Ventas krasta 
labiekārtošanas darbi 
Vārves ciema

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansētā 
projekta “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves 
pagastā” gaitā “Vārveniekos” Vārves ciemā, Vārves pagastā, 
ir noslēgušies Ventas krasta teritorijas labiekārtojuma darbi: 
ierīkots piebraucamais ceļš līdz Ventai, ko var izmantot arī VUGD 
tehnika kā ūdens ņemšanas vietu, ierīkota laivu piestātne ar 
pontona laipu, veikta krasta joslas attīrīšana aptuveni 80 metru 
garā teritorijā, atjaunoti un pārbūvēti piebraucamie ceļi ar kopējo 
garumu 220 m, ierīkots automašīnu stāvlaukums, labiekārtota 
atpūtas zona, ierīkots pludmales volejbola laukums, skatu 
laukums, pārģērbšanās kabīnes, uzstādītas tualetes. Likvidētas 
grodu akas no vecās sūkņu stacijas, divas neizmantojamas 
inženierbūves, kā arī pussagruvusī laipa upes krastā. Kopējā 
labiekārtojuma platība ir 2,2 ha. 

Darbus objektā pēc SIA “ADS Arhitektūras un dizaina 
studija” izstrādāta būvprojekta veica SIA “Marbella RN Group”. 
Būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “Akorda”.

Projekta kopējās izmaksas ir 194 365,09 eiro ar PVN. 
Attiecināmās izmaksas ir 81 021,01 eiro, EJZF līdzfinansējums ir 
72 911,62 eiro. Pašvaldība projektā ieguldījusi 121 453,47eiro. 

Evita Roģe 

<< 4.6. PilnVarnieKa darbību Pārvaldes uzdevuma izpildei PaŠValdīBa novērtē pēc šādiem 
kritērijiem:

4.6.1. atbilstība normatīvo aktu prasībām un līguma noteikumiem;
4.6.2. veikto pārbaužu, kontroles reidu u.c. pasākumu sistemātiskums un rezultāti;
4.6.3. valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisku organizāciju pārstāvju, kompetentu 

speciālistu un ekspertu novērtējumi, citu juridisku un fizisku personu ziņojumi un atsauksmes;
4.6.4. iedzīvotāju atbalsta un līdzdarbības pieaugums, sabiedrības ieinteresētības un 

izpratnes par zivju resursu aizsardzības jautājumiem Ventspils novadā izveide;
4.6.5. saņemtās sūdzības, kuru pamatotība ir apstiprinājusies, par PilnVarnieKa un 

PilnVaroto Personu pretlikumīgu vai diskreditējošu rīcību;
4.6.6. pēc PaŠValdīBas ieskatiem jebkāda cita informācija saistībā ar Pārvaldes uzdevuma 

izpildes savlaicīgumu, kvalitāti un efektivitāti.
 5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, DARBĪBAS TERMIŅS, NOTEIKUMU GROZĪJUMI UN 

IZBEIGŠANA
5.1. līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas Puses, un tā darbības termiņš ir 

pieci gadi līdz 2024. gada 31. decembrim. līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas 
noslēgts.

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

5.3. līgumu var izbeigt pirms līguma 5.1. punktā minētā termiņa, PusĒm vienojoties. 
Puse, kas vēlas izbeigt līgumu, rakstiski paziņo par to otrai Pusei ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms vienošanās noslēgšanas.

5.4. PaŠValdīBai ir tiesības vienpusēji nekavējoties izbeigt līgumu, iepriekš rakstiski 
brīdinot par to PilnVarnieKu, ja: 

5.4.1. PilnVarnieKs ir izdarījis rupju līguma noteikumu pārkāpumu, par kādu uzskatāma 
Pārvaldes uzdevuma nepildīšana, normatīvo aktu neievērošana, pārskatu un atskaišu 
neiesniegšana, PaŠValdīBu diskreditējoša rīcība u.tml., un PilnVarnieKs nav pārtraucis/
turpina savas/-u darbības/bezdarbību ilgāk par piecām dienām arī pēc rakstiskas PaŠValdīBas 
pretenzijas par saistību neizpildi vai pienācīgu nepildīšanu saņemšanas;

5.4.2. PilnVarnieKa darbības novērtējuma rezultātā PaŠValdīBa atzinusi, ka 
PilnVarnieKs nenodrošina kvalitatīvu un efektīvu Pārvaldes uzdevuma izpildi, tostarp līguma 
2.13. punktā norādīto iemeslu dēļ;

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

5.5. līguma darbības termiņa izbeigšanās vai laušanas gadījumā Puses nodrošina šajā 
pilnvarojuma līgumā paredzētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nepārtrauktību.

5.6. PuŠu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai 
vai darbības pārtraukšanai. Ja kāda no PusĒm tiek reorganizēta, līgums paliek spēkā, un 
tā noteikumi ir spēkā esoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. PaŠValdīBai ir tiesības 
vienpusēji uzteikt līgumu, PilnVarnieKa tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas 
procesā, brīdinot par to vienu mēnesi iepriekš, ja PilnVarnieKa reorganizācijas gadījumā vairs 
nepastāv pilnvarojuma pamatnoteikumi.

5.7. līgumu var papildināt vai grozīt, 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 noformētas rakstveidā, un Puses tos parakstījušas. 

5.8. 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.

6.  NEPĀRVARAMA VARA 
6.1. 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.

6.2. 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 viņa uzskata 
ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto attiecīgās Puses saistību izpilde, un, pēc 
pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un 
kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6.3. Puses vienojas par līguma saistību izpildes apturēšanu uz laiku, kurā darbojas 
nepārvarama vara, vai līguma pirmstermiņa izbeigšanas noteikumiem. Katra Puse apņemas 
veikt visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu uzdevuma neizpildes vai daļējas neizpildes 
sekas, kādas iestājušas vai paredzami būtu iestājušās laikā, kamēr turpinājās nepārvaramas 
varas apstākļi.

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. 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. 

7.2. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu un kuriem ir jābūt 
rakstiskiem, ja tā noteikumos nav noteikts savādāk, ir 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. līgums sastādīts latviešu valodā uz ______ lappusēm un divos eksemplāros, no kuriem 
viens eksemplārs glabājas pie PaŠValdīBas, bet otrs – pie PilnVarnieKa. abiem līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

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 – 636-29450
domes priekšsēdētājs:

_________________ / aivars mucenieks /

PilnVarnieKs: 
Biedrība “Usmas krasts”
reģ.nr.40008071891
Juridiskā adrese: “auseklīši”, usma,
usmas pag., Ventspils nov., lV-3619
Banka: as “seB banka”
sWiFt kods: unlalV2X
konta nr. lV20unla0050024132345
e-pasts: info@usmasezers.lv 
Kontakttālruņi – 25701744, 26103315
Valdes priekšsēdētāja: 
     

_________________ / iveta maldone /

Vārves ciemā veikti Ventas krasta labiekārtošanas darbi.  
eVitas roģes arhīVa Foto
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uGāle

Ziemassvētku laiks ir ticības, cerības un mīlestības laiks. Brīdis, kad pēc 
visgarākās un tumšākās nakts sākas ceļš uz gaismas pusi, uz pavasari, uz 
atdzimšanu. Ziemassvētki nāk ar mieru, paļāvību un gaišāku skatu uz 
rītdienu. Ikdiena bieži vien dara mūs steidzīgus, neiecietīgus, dusmīgus. 
Ziemassvētki mudina salīgt, piedot un pasmaidīt. Šis laiks stiprina ģimenes, 
vairo saticību un vēlmi iepriecināt vienam otru. Tas ir laiks, kad kļūstam 
sirsnīgāki, līdzcietīgāki, dāsnāki. Ziemassvētki atnes ticību labajam, cerību 
uz gaismu un vairāk mīlestības pret cilvēkiem. 
Paldies uzņēmējiem, iestāžu darbiniekiem, iedzīvotājiem, ikvienam par 
atbalstu, iesaistīšanos un ieguldīto darbu Ugāles pagasta un iedzīvotāju 
labklājības veicināšanā!
Novēlu, lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku gaisma, lai katram sirdī ielīst 
Ziemassvētku miers, lai jūs varētu izjust to dievišķo mīlestību, kuru mēs 
šajos svētkos pieminam! Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!

Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna mendrišora 

Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā Ziedoņa zālē 
pasniegtas Draudzīgā 
aicinājuma fonda “Skolu 
reitings 2019” balvas. Divas 
no tām saņēma arī Ventspils 
novada Ugāles vidusskola.  

Izvērtējot audzēkņu sasnie-
gumus centralizētajos eksāmenos 
latviešu valodā, matemātikā, angļu 
valodā, dabaszinībās (bioloģijā, fi -
zikā, ķīmijā) un vēsturē, šogad kon-
kursam bija nominētas 53 skolas 
četrās kategorijās – ģimnāzijas, pil-
sētu vidusskolas, lauku vidusskolas 
un specializētās skolas, tajā skaitā 
tehnikumi, arodvidusskolas un mū-
zikas skolas. Tāpat tika vērtēta arī 
skolu izaugsme mācību priekšme-
tos un kopvērtējumā. 

Ugāles vidusskola ieguva otro 
vietu lauku vidusskolu grupā un 
otro vietu nominācijā “Angļu valo-

da” lauku vidusskolu grupā. Lauku 
vidusskolu kategorijā pēdējo gadu 
laikā nemainīga ir trešdaļa skolu. 
Tas norāda, ka šajās izglītības ies-
tādēs strādā profesionāli pedagogi, 
ilgtermiņā nodrošinot augstus sa-
sniegumus. Šajā nominācijā līderi ir 
Daugavpils novada Vaboles vidus-
skola, Ugāles vidusskola un Druvas 
vidusskola.

Apsveicam Ugāles vidusskolas 
kolektīvu un profesionālos skolotā-
jus, kuri prot ieinteresēt un iedves-
mot audzēkņus un spēj saprotami 
paskaidrot arī sarežģītas lietas, sa-
gatavojot skolēnus sekmīgai eksā-
menu nokārtošanai.  

Ugāles vidusskolas pagājušā 
gada absolvente Nadīna Slaņķe at-
ceras: “Tad, kad mēs saņēmām sa-
vus eksāmenu rezultātus, neviens 
no mums negaidīja, ka, pateicoties 
mums, Ugāles vidusskola iegūs otro 

Mārtiņš brauca 
ziemas ceļu...
... tāds ir dabas ritms. Pavadām 
krāšņo, bagāto rudeni un gaidām 
balto ziemu. Pēc saules kalendāra 
Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu 
starp rudens saulgriežiem (Mi-
ķeļiem) un ziemas saulgriežiem 
(Ziemassvētkiem) un tiek svinēta 
novembra vidū.

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
“Šos svētkus svinēja arī mazie 

“Ezīšu”, “Zīļuku” un “Kukainīšu” 
grupas bērni,” stāsta skolotāja In-
grīda Ziemiņa, “viņus, pārģērbu-
šos par ķekatniekiem, zālē sagai-
dīja saimniece. Ciemojās arī pats 
Mārtiņš, vilks, kaza, lācis, gailis. 
Visi gāja latviešu rotaļās – dziedāja 
un dejoja. Nobeigumā saimniece 
visus Mārtiņbērnus cienāja ar pī-

vietu lauku vidusskolu kategorijā. 
Manuprāt, viens no labo rezultātu 
iemesliem varēja būt tas, ka katrs 
no mums zināja, ko viņš vēlas darīt 
pēc vidusskolas, tāpēc  sapratām, 
pie kādiem mācību priekšmetiem 
mums vajadzētu vairāk piestrādāt 
un kādiem eksāmeniem vajadzētu 
vairāk gatavoties, lai mēs tiktu uz-
ņemti augstskolās, kurās vēlamies 
mācīties. Noteikti liels paldies jā-
saka visiem skolotājiem, kuri mūs 

cītīgi sagatavoja eksāmeniem un 
arī individuāli palīdzēja tikt galā ar 
neskaidrajiem jautājumiem. Ugāles 
vidusskolā ir patiešām atsaucīgi un 
pretimnākoši pedagogi. Es lepojos 
arī ar saviem klasesbiedriem, jo, lai 
kā mums bija gājis, mēs eksāme-
nus tomēr nokārtojām ļoti labi, un 
prieks par to, ka mēs visi turpinām 
mācīties un izglītoties! Noslēgumā 
vēlējos pateikt, ka esmu priecīga par 
to, ka mēs savu 12 gadu garo pie-

dzīvojumu Ugāles vidusskolā esam 
pabeiguši uz tik pozitīvas nots, aiz 
sevis atstājot tikai to labāko!”

Nadīnas klasesbiedrene Linda 
Dauģe skolā nav bijusi kopš eksā-
menu rezultātu saņemšanas, bet 
cenšas uzzināt par visiem jaunu-
miem, kas saistīti ar Ugāles vidus-
skolu: “Ziņa par augsto vietu lauku 
skolu vidū, protams, bezgala ieprie-
cināja, vēl vairāk tādēļ, ka apbalvo-
jums skolai pasniegts manas klases 
eksāmenu rezultātu dēļ. Godīgi 
sakot, nebiju nemaz tik pārsteigta 
par šo, jo tagad universitātē manas 
sekmes varbūt nav tikpat sudrabai-
nas, cik Ugālē, bet es ar savu vidējo 
izglītību tīri labi turos virs ūdens 
turpat vienā barā ar visiem ģimnā-
zistiem un pilsētu vidusskolēniem. 
Galu galā nozīme jau ir kvalitātei, 
nevis kvantitātei. Draugi, novērtē-
jiet savu mazo skoliņu un beidziet 
nīdēt, kad skolotāja Aija Žogla liek 
matemātikā pildīt mājasdarbus! Un, 
tagadējie divpadsmitie, neviens no 
jums nav dzimis ar spaini galvas 
vietā, tā ka jums tagad uzdevums 
– pārsitiet  mūsu rezultātu, jo nā-
kamgad es gribēšu turpināt lielīties 
par to, ka Ugāles vidusskola ir lauku 
vidusskolu saraksta pašā augšgalā!”

Marlena Zvaigzne

Saņemtas Draudzīgā 
aicinājuma fonda balvas

Apbalvojumu saņemot – angļu valodas skolotāja Anita 
Skorodjonoka, pagājušā gada 12. klases audzinātāja 
Daiga Mačtama un Ugāles vidusskolas direktore Dana 
Šimpermane.  ugāles VidussKolas arhīVa Foto   

rāgiem. Svētkus skatīties bija sanā-
kuši arī vecāki.”

“Ar Mārtiņiem sākas jaukais 
maskošanās laiks, kas ilgst līdz pat 
Meteņiem,” saka skolotāja Guna 
Ūrmane. Grupu “Sprīdīši” un “Pū-
cītes” kolektīvi šos jautros svētkus 
sagaidīja kopā. Saimniece Ilze bija 
sacepusi pīrāgus, uzklājusi svētku 
galdu un uzņēma Mārtiņbērnus. 
Visi skandēja tautasdziesmas, un 

saimniece asprātīgi atbildēja. Mār-
tiņbērni palielījās ar labo pupu ražu, 
bet saimniecei savukārt šoruden 
varen lieli āboli padevušies. Arī či-
gānietei Gunai bija jārāda, ko prot. 
Nu ko gan citu, kā vien zīlēt. Gai-
dīsim, kādi šogad būs Ziemassvētki. 
Ja čigāniete nemānās, tiem jābūt 
aukstiem, jo Mārtiņi bija silti. Ja 
vēlaties atbrīvoties mājās no pelēm 
un žurkām, jāsit vecas pannas, lai 

ir pamatīgs troksnis. Notika arī ko-
pīgas rotaļas, dejas un mielošanās. 
Ceļamaizei Mārtiņbērni saņēma 
groziņu ar konfektēm.

Ej, Mārtiņ, nu uz Rīgu,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.

Svētkiem bagātais novembris Ugāles “Lācītī”
Ķekatnieki 
gaida ciemos 
Mārtiņu. 

dainas VisPoļsKas arhīVa Foto

Daudz laimes, Latvija!
Ilze Venškevica atceras: “Reiz, senos laikos, tapa maza valsts, kurai tika 

dots vārds – Latvija! Cilvēki, kuri šajā valstī dzīvoja, bija priecīgi un lepni, 
ka viņiem ir vieta, ko saukt par mājām. Ar prieka pilnām acīm un sirdīm 
svinējām mūsu mīļās Latvijas nu jau 101. dzimšanas dienu.” Šī nedēļa pirms-
skolā bija īpaša, jo bērnudārzā vecākus, viesus un pedagogus priecēja bērnu 
radošie zīmējumi un aplikācijas par Latviju. 13. novembrī bērnudārza zālē 
pulcējās visu grupu bērni un darbinieki, lai kopīgi atzīmētu valsts dzimšanas 
dienu. Sešgadīgo grupas bērni viņus sagaidīja ar paceltiem Latvijas valsts ka-
rodziņiem. Audzēkņi pastāstīja, ar ko viņiem saistās Latvija. “Ezīšu” grupas 
bērni un skolotājas sacīja, ka dzimtene sākas ar ģimeni, “Zīļuki” norādīja, ka  
dzimtene sākas ar bērnudārzu, ar savu dzimto pusi. “Kukainīši” sprieda, ka 
dzimtene sākas ar Kurzemes mežiem, bet “Sprīdīšu” grupa piesauca šalco-
šo jūru. Savukārt vislielākajiem, grupas “Pūcītes” apmeklētājiem, dzimtene 
sākas Rīgā – Dziesmu un deju svētkos! Audzēkņi godināja Latviju, runājot 
dzeju, skandējot dziesmas par dzimteni, veltot labas domas Latvijai. Pasā-
kuma noslēgumā visi vienojās kopdziesmā “Daudz laimes, Latvija!”. Bērni 
mūsu Latvijai dāvāja mierpilnu un gaišu svētku koncertu 101. dzimšanas 
dienā, kas lika apjaust, cik mūsu tēvzeme ir skaista, bagāta ar mežiem un 
šalcošo jūru, kā arī ar skanīgām dziesmām.

Skolotājas uzklausīja izglītības metodiķe Daina Vispoļska
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piltene

2019. gads lēnām, bet noteikti tuvojas savai izskaņai, lai jau nākamajā 
gadā mēs visi varētu iesoļot jaunā desmitgadē. 2020. gads, tāpat kā 
visi iepriekšējie gadi, būs patīkamiem pārsteigumiem un notikumiem 
bagāts – par to nav šaubu!
Gadu mija ir skaists laiks – mēs varam atskatīties uz to, kas bijis, 
un arī raudzīties uz to, kas mūs vēl tikai sagaida. Latvija ir jauna 
valsts – katrs gads ievieš kādas pārmaiņas, no kurām mēs kā šīs 
valsts iedzīvotāji varam mācīties, iegūt kādu labumu vai arī izdarīt 
secinājumus un darīt no jauna, kamēr izdodas.
Es aicinu ikvienu nevis tikai skaitīt pagājušos gadus kā stirnas, bet ar 
savu iesaisti, zinātkāri un zināšanām strādāt pie tā, lai katrs nākamais 
gads būtu tāds, kādu mēs to esam savos sapņos un domās iztēlojušies.  
Mēs esam mūsu ikdienas veidotāji savā pilsētā, savos pagastos! 
Uzlokām piedurknes un ļaujam lietām notikt ne tikai 2020. gadā, bet 
visās gaidāmajās desmitgadēs!
Saticīgus, sirdsmiera pilnus Ziemassvētkus un ražīgu 2020. gadu vēlot,

Piltenes pagasta un pilsētas pārvaldes vadītājs aigars kress

Rudens ir skaists 
gadalaiks. Rītos klusa migla 
zogas caur koku galotnēm, 
saule lec tālāk aiz pamales 
ap brokasta laiku. Līst, 
daudz un ilgi līst. Saka, 
ka pelēcis ienāk – būs 
drūmi, mitri, smaržos pēc 
trūdiem, bet tajā nedēļā silta 
pēcpusdienas saule silda, 
vēji mētā košās koku lapas. 
Priecīgs bērns našķojas ar 
pirmspēdējo saldējumu pēc 
skolas. Labo darbu nedēļa.  

Rudens bagātākais kungs ir 
Miķelis. Viņa vārdā nosaukta die-
na, viņam veltīti svētki, kuros cil-
vēki priecājas par bagātīgo ražu. 
Skolēni no dabas veltēm un ma-
terāliem veido paklājus. Tie prie-
cē mūs pie skolas vairāku nedēļu 
garumā. Kad beidzas paklāju iz-
stāde, 2. klases skolēni, čakli strā-
dājot, palīdz sētniecei tos novākt. 
Rokas netīras, bet acīs liels prieks. 
Labs darbs atsver visu. 

Krāšņais un mainīgais gada-
laiks ienācis arī ekoskolā, šī gada 
tēma – mežs. 4. klase naski  lasa 
zīles. Bērni zina, ka tās vajadzēs 
meža dzīvniekiem, tās viņiem zie-
mā būs kā gardas konfektes. Palī-
gus gaida arī mazākie Piltenes bēr-

ni PII “Taurenītis”. 7. klases skolēni, 
pavadot teju pusi dienas, palīdz 
pirmsskolas audzēkņiem nodarbī-
bās, iet jaunās rotaļās, rāda jaunus 
trikus. Lielie palīdz apgūt ciparus 
un burtus. Viens, divi, trīs, enik 
benik, un tu esi brīvs! Veiksmīgi 
sadarbojas bērni un pieaugušie. 
Laipni tiek gaidīti atkal ciemos. Lai 
labie darbi taptu vēlreiz.

Vējā šūpojas koku zari, nokrīt 
pēdējie āboli, zemi klāj raibais 
lapkritis. Ļoti daudz darba, domā 
sētnieks, bet 5. un 1.  klases sko-
lēni grib izdarīt labu darbu. Viņi 
dodas cīņā ar birstošajām lapām. 
Ņem grābekļus, velk cimdus. 
Darbs notiek, lapu čupu pie čupi-
ņas liekot. Priecīgi smejas. Zeme 
elpo un smaržo, pateicas. Tā var 
ieelpot un doties ziemas miegā. 
Skaists un tīrs paliek skolas iekš-
pagalms. Spēcīgs ir mazais palīgs, 
ja grābeklis lielāks par pašu palī-
gu. Labi darbi rada gandarījumu. 

Tikmēr aiz skolas logiem čak-
li darbojas 3.  klase. Berž, tīra un 
mazgā savu darba vidi – solus, 
krēslus. Pazūd lapas pagalmā, 
pazūd putekļi no plauktiem, pa-
lodzēm un puķu lapām. Pavisam 
cita telpa, cits gaiss un iekšējā sa-
jūta.

Pienācis brīnumjaukais, klusais Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas 
laiks. Ir teju gada beigas, un gribu pateikt paldies visiem par 
palīdzību, padomu un atbalstu. Nākamā gada skaitlis tāds dīvains – 
2020. Gads, protams, nesīs pārmaiņas, jaunas idejas un gan jau dos 
arī spēku tās realizēt. Mēs visu varam īstenot, ja darbojamies kopā. 
Vēlreiz gribu pateikt lielu paldies kultūras pasākumu sponsoriem 
par atbalstu un sapratni! Pašdarbniekiem gribu novēlēt nerimstošu 
degsmi un nepazaudēt savu aizraušanos, papildināt to ar ko jaunu 
un iesaistīt, uzaicināt savā pulkā draugus un kaimiņus – lai pulciņš 
vairojas! Nākamgad būs Piltenes 725. jubilejas gads. Sagaidīsim to 
ar interesantiem pasākumiem, jaunām idejām un labiem darbiem. 
Iedegsim krūtīs mīļumu, neslēgsim dvēseli ciet. Priecīgus visiem 
Ziemassvētkus un laimīgu 2020. gadu!

Piltenes kultūras nama vadītāja ārija Vīksne 

Latvijas ekoskolas ik gadu piedalās nedēļu ilgā 
starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, 
vērst tās uzmanību uz nozīmīgām vides problēmām 
un rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas 
mazināt. Nedēļas laikā tika organizēti dažādi izglītojoši 
pasākumi, kuru mērķis bija piedāvāt risinājumus, kā 
iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar 
vietējā mēroga rīcībām.

Šogad Rīcības dienas notika no 4. līdz 10. novembrim. Kopīgā 
2019. gada tēma – “Par nākotni bez klimata krīzēm”. Piltenes vidus-
skolas skolēni pilsētas iedzīvotājus aicināja ikdienā vairāk pārvieto-
ties ar kājām vai ar velosipēdu, mazāk izmantot automašīnas. Plakā-
ti ar aicinājumiem tika izvietoti daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, 
lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu iepazīties ar šo kampaņu. Pal-
dies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās kampaņā!

Vides korespondente Linda Lībe

Dažreiz mēs varam palīdzēt 
mājas darbos tiem, kas to vairs ne-
var izdarīt, domā 9. klases skolēni, 
dodoties pie pensionētās skolo-
tājas Ritas. Sakopj sētu un dārzu 
ziemas miegam. Lapu kaudzes, sa-
nesta malka, uzrakts dārzs, sakopti 
augi ziemošanai. Pēc darba klusi 
piesēž piesaulītē un padomā, cik 
liels spēks un cik daudz varam pa-
darīt, ja esam kā viens vesels. Silta 
tēja, pankūkas un dažādi ievārīju-
mi. Patīkams nogurums. Miers. 

Rudenī līst lietus, tas līst tik 
daudz un ilgi, ka rodas plūdi, 
ūdenstilpes pieplūst ar ūdeni, 
maina krasta līnijas. Līdz ar pie-
skaršanos krastiem, līdzi straumei 
plūst cilvēku atstāta draza – stik-

la un plastmasas pudeles, metā-
la skārdenes un pat sveicieni no 
kaimiņzemes Lietuvas. To visu 
mēs lasījām un vācām pusotra 
kilometra garumā, stāsta 8. klase. 
Tīra, sakārtota vide. Ventas kras-
ti ir skaisti un sakopti, tā mūsu 
upe, kas savos krastos ļauj bau-
dīt gan mieru, gan karstā vasaras 
dienā veldzē ar vēsu peldi, gan 
ļauj mierīgam makšķerniekam ar 
laivu klusi slīdēt tās dzīvajos ūde-
ņos. Skolēni pārsteigti – nebijām 
domājuši, ka atkritumu būs tik 
daudz. Ļoti labi pavadīts laiks – 
kopā, blakus, darot.

Nedēļa paskrien nemanot. 
Rudens turpina savu gaitu. Koki 
kļūst kailāki, zeme mitrāka, gaiss 

dzestrāks, rīti tumšāki, takas dub-
ļainākas. Bet tas netraucē 11. kla-
ses skolēniem doties uz Ugāli, uz 
dzīvnieku patversmi “Ar sirdi del-
nā”. Nelielas dāvanas, labas darba 
rokas, lai dzīvnieku ikdiena būtu 
mazliet ērtāka. Samīļot, izvest 
pastaigā, paņemt aiz ķepas un pa-
kasīt aiz auss. Pasmaidīt, izbaudīt, 
mazu daļu no sevis dot. Es palieku 
labs. Mēs brauksim ciemos vēl, 
11. klase atvadoties saka.

Latviešiem ikdiena turas uz 
trīs lieliem vaļiem – Dievs, daba 
un darbs. Paldies skolotājiem un 
vecākiem par atbalstu! Paldies ik-
vienam, kas labu darbu padara. Tu 
esi labs, un arī es palieku labāks. 

Skolotāja Ieva Zole

Labo darbu nedēļa 
Piltenes vidusskolā

3. klases audzēkņi tīrīja savu darba vidi.  ieVas Zoles arhīVa Foto

Rīcības dienas 
Piltenes vidusskolā

Piltenieku aicinājums izmantot 
videi draudzīgu pārvietošanās 
līdzekli. lindes līBes arhīVa Foto  

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

tārGale

Ziemassvētku vakarā jāskaita zvaigznes, lai labība labi augtu. 
(Latviešu tautas ticējums)

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu un veiksmes pilnu jauno gadu.
Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs mārcis laksbergs
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Pirms 90 gadiem Latvijā 
radās jauna organizācija, 
kas aktivizēja lauku 
jauniešu darbību. Kārlis 
Ulmanis iepazinās ar 
jauniešu 4H klubiem 
Amerikā un rosināja 
pēc līdzīga parauga arī 
Latvijā veidot organizāciju 
bērniem un jauniešiem, kas 
veicinātu viņu iesaistīšanos 
saimnieciskajā darbā un 
sabiedriskajās norisēs. 

Pirmo mazpulku nodibināja 
Ezerē 1929. gada 8. novembrī, un 
šo datumu pamatoti uzskata par 
Latvijas mazpulku dzimšanas die-
nu. Mazpulku darbību pārtrauca 
padomju iekārta, bet 1991.  gadā 
sākās mazpulku atjaunošana. Lat-
vijā darbojas ap 140 mazpulku, 
to vidū 808. Puzes mazpulks, kas 
atjaunots 2001.  gada 16.  martā. 

Savulaik Puzes pagastā bija divi 
mazpulki, izvēlējāmies atjaunot 
808. Puzes mazpulku, kas darbo-
jās Amelē, tā dēvētajā Pumpura 
skolā, jo 2001. gadā darbību maz-
pulkā uzsāka daudzi skolēni, kas 
dzīvoja Amelē. Pašlaik mazpulkā 
darbojas 15 dalībnieki.

Šajos gados mazpulcēni ir 
iesaistījušies daudzos projektos, 
audzējuši un pētījuši kartupeļus, 
burkānus, pupiņas un cūku pupas, 
kāpostus, sīpolus, ieguvuši galda 
kāļu sēklas. Ik gadu visi mazpul-
cēni no manis saņem saulespuķu 
sēklas, lai iegūtu barību putniem 
ziemā, un ķirbju sēklas cerībā, ka 
izdosies izaudzēt ķirbi rekordistu.

Šogad Stendes Selekcijas un 
izmēģinājumu stacijas darbinieki 
aicināja piedalīties sojas audzē-
šanas un pētīšanas projektā. Tajā 
iesaistījās mazpulcēni Natālija 

Žubure un Lelde Kraule. Vasarā 
meitenes piedalījās sojas audzē-
tāju seminārā Stendē un guva 
papildu zināšanas. Secinājām, ka 
šis gads nebija īpaši labvēlīgs sojas 
audzēšanai, arī sēklas materiāls 

Latvijas mazpulki 
svin 90 gadu jubileju

Daļa no rosīgajiem 808. Puzes mazpulka dalībniekiem.  māras Kraules Foto

piltene

Katru gadu mūsu pilsētā cenšamies 
realizēt projektus, kuri uzlabo ne tikai 
iedzīvotāju labklājību, bet ienes arī jaunas 
vēsmas pilsētas kopējā tēlā. Viens no šogad 
paveiktajiem darbiem ir Maija ielas 14 un 
14.a nama iekšpagalma labiekārtošana. Kā 
jau zinām, gadu iepriekš iekšpagalms tika 
pilnībā atjaunots, bet šogad ar Ventspils 
novada pašvaldības 100% fi nansējumu 
15 239,95 eiro vērtībā varējām to labiekārtot, 
izveidojot patīkamu satikšanās vietu ne tikai 
šajā adresē dzīvojošajiem, bet visiem pilsētas 
iedzīvotājiem.

Labiekārtošanas laikā tika domāts gan par pa-
galmā nepieciešamajām pamatfunkcijām, gan par 

dažādu paaudžu interesēm un veselīgu dzīvesveidu 
veicinošām aktivitātēm. Pagalmā ir uzstādītas divas 
šūpoles un smilšu kaste jaunākajiem pagalma iedzī-
votājiem, kā arī vingrošanas siena un divi veloturē-
tāji aktīvā dzīvesveida piekritējiem. Savukārt tiem 
iedzīvotājiem, kuri vēlas baudīt svaigu gaisu un no-
mierinošo Piltenes atmosfēru, pagalmā pieejami seši 
atpūtas soliņi un skaista lapene. Lai pagalms vienmēr 
būtu tīrs, padomāts arī par atkritumu urnām – tās 
pagalmā izvietotas vairākās vietās.

Vēlos savā un Piltenes iedzīvotāju vārdā izteikt pa-
teicību uzņēmumam SIA “MK Dizains” un Ventspils 
novada pašvaldībai, kas palīdzēja pagalma labiekārto-
šanā.

Aigars Kress

Labiekārto Piltenes māju pagalmus

Zlēkas

Klāt skaistais Ziemassvētku un jaunā gada gaidīšanas laiks, 
piparkūku un sveču laiks, kad esam steidzīgi, satraukti, jo jāpaspēj 
vēl izdarīt iecerētais, bet galvā jau rosās idejas, plāni nākamajam 
gadam. Ziemassvētki nāk ar īpašu noskaņu, kas mūs iedvesmo būt 
labākiem, nemīlēt tikai sevi, kā tagad māca dzīves eksperti, bet 
sagādāt prieka un laimes mirkļus arī cilvēkiem mums līdzās. Darot 
priecīgākus citus, arī mēs paši kļūstam priecīgāki. 
Lai jaunajā gadā laba veselība, labklājība, līdzcilvēku atbalsts, lai 
katra diena atnes mirkļus, par kuriem priecāties un pateikties.
Paldies Zlēku iedzīvotājiem par atbalstu, sadarbību un ieteikumiem 
pagasta dzīves veidošanā.

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja daiga Cekule

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS ZLĒKU BAZNĪCĀ 
NOTIKS 24. DECEMBRĪ PLKST. 16.   

izrādījās nekvalitatīvs, jo daudzas 
iedotās sojas pupiņas nesadīga, 
bet nu vismaz zinām, kā aug šis 
augs, kā zied un kā nogatavojas 
sojas pupiņas. Pārējie mazpulcē-
ni var priecāties par izaudzētiem 
kartupeļiem, burkāniem, pupi-
ņām, sīpoliem, ķirbjiem, saules-
puķēm un citiem kultūraugiem. 
Labus rezultātus sasniedz maz-
pulcēni, kuri saņem atbalstu no 
vecākiem, jo tikai kopīgā darbā 
ir iespējams gūt labu ražu. Īpaši 
vēlos pateikties Bergu ģimenei un 
Baibai Anševicai par atsaucību un 
sniegto atbalstu.

Jau vairākus gadus pužiņi 
draudzējas ar Valdemārpils un 
Upesgrīvas mazpulcēniem, kopā 
ar viņiem pavasarī bijām Ances 
muižā, vasarā seminārā Krotē, 
rudenī valdemārpilnieki aicināja 
viesos pie sevis – tad pužiņi varēja 
padižotos ar savu izaudzēto ražu. 
Novembrī Una, Anna un Aleksis 
piedalījās kopīgā seminārā “Dar-

bosimies – sadarbosimies” Upes-
grīvā. Jau daudzus gadus Puzes 
mazpulcēni piedalās Ventspils no-
vada sieviešu biedrības “Spārni” 
rīkotajā “Pagastu dienā”, ir tirgoju-
ši  izaudzētos dārzeņus, salasītās 
sēnes un ogas, izceptos gardumus 
vai pašu gatavotas rotas.

Mācību gada laikā top dažādi 
rokdarbi, dāvaniņas, apsveikumi, 
gardas piparkūkas un kopīgi tiek 
gatavotas maltītes. 14. novembrī 
mazpulcēni parasti piedalās leit-
nanta Rubeņa bataljona atceres 
pasākumā Usmas pagastā, jan-
vārī sadarbojas ar Puzes kultūras 
namu 1991. gada barikāžu atceres 
pasākumu organizēšanā.

Paldies visiem, kas palīdzējuši 
808. Puzes mazpulkam! Visus vārdā 
nosaukt nevaru, rit taču jau mūsu 
mazpulka deviņpadsmitais darba 
gads, un atbalstu esam saņēmuši no 
daudziem, baidos kādu piemirst, tā-
pēc visiem kopīgs paldies!

Māra Kraule

Ir soliņi, kur atpūsties, ir atkritumu 
tvertnes, ir, kur novietot velosipēdus. 

AIGARA KRESA FOTO
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laimīgāki par citiem ir 
tie, kas ir pateicīgi par to, 
kas viņiem ir! ja mēs esam 
laimīgi, tad mums veicas! 
savu laimi mēs veidojam paši 
– tu saņem tik, cik atdod. 
pasaule ir tik laba vai slikta, 
cik mēs paši to vēlamies. 
Vēloties vairāk laipnības, 
labestības un smaidu, mums 
pašiem tas jādod citiem.
jebkurā situācijā var saskatīt 
pozitīvo – arī šķietami 
pavisam sarežģītā. uz visām 
situācijām var paskatīties 
no gaišās puses, jo ikvienā 
peļķē var ieraudzīt debesis. 
Ziemassvētki ir ne tikai 
dāvanu saņemšanas, bet arī 
došanas laiks. atvērsim savas 
sirdis labdarībai un mācīsim 
to arī bērniem!
gaidītais lai sagaidīts, 
cerētais lai piepildīts! lai 
sirdsmiers, labklājība un 
prieks jūsu mājās! 
Puzes pagasta pārvaldes vārdā 

santa šēniņa

Praktisko prasmju 
un iemaņu pasākums 
“Sadarboties un 
līdzdarboties Stiklos” 
pašvaldības atbalstītā 
projektā “Jaunietis 
darbībā 2019” norisinājās 
4. novembrī. Piedalījās 28 
jaunieši, kuri pārstāvēja 
Ventspils novada septiņas 
pamatskolas – Užavas, 
Puzes, Popes, Ances, 
Tārgales, Zūru un Annahites 
mācību iestādi. Komandas 
dalībnieki startēja jauktās 
grupās. Grupā bija četri 
jaunieši. 

Projekta galvenais mērķis bija, 
iesaistot jauniešus radošajās darb-
nīcās, veicināt sadarbību starp 
Ventspils novada pamatskolām, 
sekmēt jaunrades procesu, veici-
nāt saskaņu un sadarbību starp 
dažādām vecuma grupām, snie-
dzot ieguldījumu jauniešu perso-
nīgajā attīstībā. Pasākumā “Sadar-
boties un līdzdarboties Stiklos” 
dalībniekiem bija septiņas radošās 
darbnīcas: “Vēja zvanu darbnīca”, 
“Ziepju darbnīca”, “Sveču darb-
nīca”, “Kārumu darbnīca”, “Sap-
ņu ķērāju darbnīca”,  “Floristikas 
darbnīca” un “Koka izstrādājumu 
darbnīca”. 

“Vēja zvanu darbnīcā” zvanu 
gatavošanā varēja izmantot visda-
žādākos materiālus – gliemežvā-
kus, sīkus kociņus, pērlītes, lentītes, 
auklas, stieples, rupju dziju. Vēja 
zvanu izveidei izvēlējāmies stikla 

Sadarbojās un līdzdarbojās Stiklos

ram uz sabiedrības izpratni par 
jauniešu integrāciju sabiedrībā. 
Pasākums Annahites pamatskolā 
ļāva jauniešiem saprast, ka viņi ir 
piederīgi Ventspils novadam. Da-
lībniekiem bija gandarījums par 
paveikto darbu.

Paldies vēlamies teikt visiem, 
kuri piedalījās un palīdzēja rea-
lizēt projektu: Annahites pamat-
skolas kolektīva pedagogiem un 
tehniskajiem darbiniekiem, Puzes 
pagasta kultūras nama vadītājai 
Līgai Galdiņai, meistarēm Karlī-
nai Butkevičai, Intai Osei, Puzes 
pamatskolai, Ances pamatskolai, 
Zūru pamatskolai, Tārgales pa-
matskolai, Popes pamatskolai, 
Užavas pamatskolai.

Una Bērente

Radošajā darbnīcā tapa vēja zvani.    unas BĒrentes arhīVa Foto

Projekta “Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma 
iegāde fi zisko aktivitāšu veicināšanai Piltenē” Nr. 
19-08-AL17-A019.2203-000004 gaitā Piltenes vi-
dusskolas telpās Piltenē, Lielajā ielā 13, ar atsevišķu 
ieeju, ir noslēgusies publiski pieejamās trenažieru 
zāles ar 17 trenažieru un vingrošanas rīku vienībām 
aprīkošana – visi trenažieri ir piegādāti un uzstādīti. 

Zāle ir piemērota plašas mērķa grupas intere-
sēm – gan sportistiem, gan dažādu vecuma grupu 

un fi ziskās sagatavotības līmeņu interesentiem, no 
iesācējiem līdz profesionāļiem, no bērniem līdz se-
nioriem. 

Trenažierus piegādāja UAB “Metausta” par 
kopējo summu 17 094,55 eiro, 9412,04 eiro līdz-
fi nansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku at-
tīstībai, bet 7682,51 eiro ir Ventspils novada paš-
valdības līdzekļi. 

Evita Roģe

informācija

Piltenē aprīkota trenažieru zāle

Trenažieru zālē uzstādīti 
17 trenažieri un 
vingrošanas rīki.  

eVitas roģes arhīVa Foto

Zvaigžņu lietus
nolīst klusi,
Visa zeme mirdzēt sāk.
Griežas gads uz otru pusi,
Balti Ziemassvētki nāk!

Visiem gaišus un priecīgus 
Ziemassvētkus!
laimīgu, veselīgu 
un panākumiem bagātu 
jauno 2020. gadu!

puzes pagasta invalīdu 
biedrība “labas pārmaiņas”

pudeli, kuras sagriešana nav nekas 
grūts vai sarežģīts, tomēr ne visi 
esam dzimuši meistari, kuriem 
tas ir vienkāršs un ikdienišķs uz-
devums. Skolēni ieguva priekšsta-
tu un sapratni par darba procesu 
un estētiskajām vērtībām. “Ziepju 
darbnīcā” katrs skolēns ar inte-
resi izgatavoja sev ziepju gabali-
ņu paša izvēlētā formā un krāsā, 
pievienojot patīkamāku ēterisko 
eļļu. Savu pagatavoto darbu varē-
ja iesaiņot kā dāvanu. Skolotājai, 
kura vadīja šo darbnīcu, viens no 
dalībniekiem, pajautāja, kāds ir 
viņas kā sievietes viedoklis par 
krāsu, formu un smaržu, jo šīs zie-
pes viņš vēlējās dāvināt mammai. 
Skolotāja teica, lai ņem sniegpār-
sliņas formu. Jaunietis atbildēja: 
“Jā, manu mammu sauc Pārsla.”       

“Sveču darbnīcā” jaunieši pār-
kausēja sveces. Šim darbam bija 
daudz dažādu variāciju, tika iz-
mantota krāsa un smaržai – ēte-
riskās eļļas. Iznākums bija intere-
sants, skaists, patīkams. “Kārumu 
darbnīcā” no Stiklos augušiem 
augļiem un ogām vārīja dažādus 
ievārījumus – zemeņu, ķiršu, ābo-
lu un brūkleņu, ābolu un dzērveņu, 
ābolu un kanēļa ievārījumu, bur-
kānu džemu ar apelsīniem, ķirbim 
pievienoja apelsīnus. Katra burci-
ņa tika gaumīgi noformēta. “Sapņu 
ķērāju darbnīcā” gatavoja sapņu 
ķērāju, lai katrs varētu notvert un 
paturēt labos sapnīšus, bet sliktie 
lai izspruktu ārā pa tīkliņa cauru-
miem, gluži kā caur sietu. Pagata-
vot sapņu ķērāju nebija sarežģīti. 
Galvenais nosacījums – ieguldīt 
šajā darbā savu dvēseli un ticēt 
sapņu ķērāja maģiskajām spējām, 
jo tikai tādā gadījumā tas patiešām 

darbosies. Paša gatavots sapņu 
ķērājs atspoguļo personīgos pār-
dzīvojumus un sajūtas. Skolēniem 
krāsu un kompozīcijas izpratne 
bija laba. “Floristikas darbnīcā” da-
lībnieki gatavoja jaukas, personī-
gas lietas. Meitenes darināja rokas-
sprādzes no mākslīgiem ziediem, 
lentēm, pērlītēm, zēni – galda 
dekorus ar sveci uz koka paliktņa 
ripas, noformējot to ar zaļajiem 
augiem un fl oristikas materiāliem. 
Skolēnu darboties prieks atspo-
guļojās darba gala rezultātā. Katrs 
zināja pateikt darbnīcas vadītājai, 
kur uzmatos savu izgatavoto dar-
bu. “Floristikas darbnīcas” vadītā-
jas vārdā saku paldies visiem sko-
lēniem par aktīvu, radošu dalību! 
Kopā ar bērniem darbojās Latvijas 
Amatniecības kameras meistare 
fl oristikā Inta Ose. “Koka izstrā-
dājumu” darbnīcā katrs dalībnieks 
uz fi niera plāksnes sagataves iz-
veidoja picas paliktni, iededzinot 
tajā dažādus etnogrāfi skos rakstus. 
Katrs darbs bija atšķirīgs un oriģi-
nāls. Skolēni darbu veica ar radošu 
pieeju, aizrautību un izpratni par 
to, kur izgatavoto paliktni pielietot 
praktiskajā dzīvē.

Projekts sniedza ieguldīju-
mu mūsu jaunatnes izglītošanā, 
kopības sajūtas radīšanā, savas 
tautas un novada apzināšanā. 
Tas bija piemērots, lai sadarbo-
tos un līdzdarbotos visas novada 
pamatskolas. Projektā radošās 
darbnīcas jauniešiem nodrošināja 
iespēju apgūt jaunas iemaņas un 
rosināja uz pašiniciatīvu. Viens 
no projekta mērķiem bija mainīt 
sabiedrības viedokli un attiek-
smi pret bērniem ar speciālām 
un īpašām vajadzībām, tādēļ ce-
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Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

8. kārtu eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (elFla) latvijas lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2019. gada 20. decembra līdz 2020. gada 20. janvārim.
Sludinājuma kopsumma: 369 763,81 eiro.
Projektu darbības teritorija: dundagas novads, Ventspils novads un talsu novada īves, lubes un Valdgales 

pagasts.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 

gads no lad lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

rīcība elFla1: uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
mērķis: veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

apbalsta lielums  369 763,81 eiro
atbilstošā mK 
noteikumu nr.590 
5. punktā minētā 
darbība 

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

rīcības apraksts rīcībā paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu 
un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. atbalsts esošiem mājražotājiem 
un jauniem darbības uzsākšanai. ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībai, iekārtu 
un aprīkojuma iegādei, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanai. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu 
izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot rīgu.

maksimālā 
attiecināmo izmaksu 
summa vienam 
projektam

50 000 eiro,
100 000 eiro – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no 
projekta attiecināmo izmaksu summas.

maksimālā atbalsta 
intensitāte

70%, 
80% – kopprojektiem.

ar Ziemeļkurzemes partnerības sVVa stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” birojā dundagā, Pils ielā 14 (dundagas pils 2. stāvā, pils administrācijas telpās), vai Ventspilī, 
Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības attīstības nodaļā).

elektroniski sVVa stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un lauku atbalsta dienesta 
(lad) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegums jāiesniedz elektroniski lad elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (ePs).
Kontaktpersonas:

Koordinatore gunta abaja – tālrunis 29172814, zba@dundaga.lv,
Konsultante evita roģe – tālrunis 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

informācija

Izsola nekustamo īpašumu 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 

īpašumu “Samīši”, kadastra Nr. 98660010179, adrese: “Samīši”, Oviši, Tārgales pagasts, Ventspils novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Sko-

las ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms dar-
badienās līdz 2020. gada 28. janvārim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju 
pa tālruni 26491057.

Izsoles sākumcena – 11 900 eiro, nodrošinājums – 1190 eiro, izsoles solis – 300 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swed-

bank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 28. janvārim plkst. 17, izsoles sākums 2020. gada 29. jan-

vārī plkst. 13 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.
l Usmas ezera (daļas) nomas tiesību konkurss
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, saskaņā ar domes 28.11.2019. sēdes lēmumu, protokols 

Nr.53, 13.§, izsludina rakstisku konkursu par publiskās ūdenstilpes “Usmas ezers”, kadastra Nr. 98740060005, 
zemesgabala daļas ar platību 121 m2 nomas tiesībām izmantošanai peldbūves būvniecībai un uzturēšanai. Iz-
nomāšanai paredzētā zemesgabala daļa izvietota Bērzragdangas ziemeļu daļā, pretī nekustamam īpašumam  
“Jaunpumpuri”, kadastra Nr. 98740050188. 

Ar konkursa noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Skolas ielā 4, Ventspilā, Usmas pagasta pārvaldē, “Auseklīšos”, Usmā, Usmas pag., un Ventspils novada pašval-
dības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv.

Zemesgabala daļas nomas tiesību konkursa sākumcena – 1,80 eiro/m2 gadā, nomas tiesību termiņš – uz 
12 gadiem. Pieteikumi nomas konkursam iesniedzami līdz 2020. gada 7.  janvārim Ventspils novada pašval-
dības kancelejā Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601. Izziņas par konkursu – Nekustamo īpašumu nodaļā, tālrunis 
63629418, 29478380, vai Usmas pagasta pārvaldē, tālrunis 29287631.

usma

Dabas spēkiem nepavēlēsi, un tie mums šogad piedāvā 
pelēko vai zaļo ziemu – kā nu kurā zemes stūrī. Lai saskatītu 
kupenas un apsnigušus kokus, Usmas tautas namā iekārtota 
Ventspils fotokluba “Kaktuss” dalībnieku darbu izstāde.  

Usmas tautas nama vadītāja Elana Jurgena, domājot, kā uzburt zie-
mu, atcerējās par fotoklubu “Kaktuss”, kurā apvienojušies seši enerģiski 
fotomākslinieki: Krists Kūla, Laura Roze, Gints Dreifogels, Ilze Ozola, 
Agnese Pastare un Santa Atte. Viņi katrs Ventspils novadā rāda trīs fo-
togrāfijas, tātad kopā var aplūkot 18 attēlus, kuros rotaļājas ziema. Elana 
ir pateicīga ventspilniekiem par atsaucību un operativitāti, jo saruna par 
iespējamo sadarbību notikusi novembra beigās, bet decembra pirmajā 
nedēļā usmenieki jau tika aicināti apskatīt fotogrāfijas. 

Usmas tautas nama vadītājai Elanai ir tālejoši izstāžu darbības plā-
ni. Viņa atgādina, ka vēl nesen kultūras iestādē savas fotogrāfijas rādīja 
Taņa Udoda. Usma ir viņas dzimtais pagasts, tāpēc pirmā personālizstā-
de sarīkota Ventspils novadā. Elanai ir gandarījums, ka usmeniekiem ir 
interese par izstādēm. Tās tiek apskatītas gan atklāšanās dienā, gan tad, 
kas tautas namā notiek pasākumi, gan arī citās dienās. Piemēram, inte-
resi par Taņas fotogrāfijām izrādīja viņas bijušie Ugāles vidusskolas pe-
dagogi, kuri speciāli atbrauca uz Usmu. “Kad atklājām “Kaktusa” izstādi 
“Ziema”, bija sapulcējušies ap 30 cilvēku, un tas nav maz. Man pašai šis 
gadalaiks saistās ar mieru sevī un apkārt. Vairāk gan patīk baltā ziema, 
jo pelēkās krāsas rada rudens iespaidu.”

Nākamā fotoizstāde Usmas tautas namā ļaus iepazīt kādas Liepājas 
fotogrāfes skatījumu uz attiecībām, februārī ir domāts parādīt darbus, 
kas veltīti mīlestībai un sveču gaismai, bet aprīlī pagastā sola atgriezties 
“Kaktusa” fotomākslinieki, lai izteiktu savu versiju par emocijām. 

Marlena Zvaigzne

Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, kad gribas dalīties priekā ar 
līdzcilvēkiem, lai piedzīvotu lielus un mazus brīnumus. Sagaidīsim 
svētkus kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem, jo nav tik svarīgi, ko mēs 
darām, bet galvenais, ka vienkārši esam cits citam blakus. Parunā-
simies, uzsmaidīsim un samīļosim viens otru, bet darīsim to no vi-
sas sirds. Atcerēsimies par kaimiņiem, kuriem varbūt arī vajag kādu 
gaišu vārdu šajā drūmajā laikā. Iedegsim svecītes, lai katrā mājā un 
ģimenē ienāk gaišums, lai logos deg uguntiņa, kas sasilda mūs visus.

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt lie-
lus un mazus sapņus, jo tikai kopā mēs spējam īstenot savus mērķus. 
Veselību, izturību un mīlestību jaunajā 2020. gadā.

Gendrihs Šķesters

Fotogrāfi uzbur ziemu

Viens no 18 fotokluba “Kaktuss” dalībnieku darbiem.
FotoKluBa “KaKtuss” Foto 

Cienījamie Usmas pagasta 
un novada iedzīvotāji!
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vārve

Brigita un Ainars Liepiņi 
dzīvo Ventavā, “Zemgaļi” ir 
senču īpašums, kuru cēlis 
saimnieka vecvectēvs Gustavs. 
Šajā namā vienmēr dzīvojuši 
strādīgi cilvēki – izņēmums 
nav arī mūsdienās.

Dzīvesbiedri nāk no Ventavas, 
tas ir viņu dzimtais ciems, tāpēc mīļš 
un tuvs. Liepiņu ceļi ir krustojušies 
jau bērnībā, kad Brigita ar kaimiņu 
bērniem ziemā spēlējusi hokeju, bet 
vasarā devusies peldēties. “Zemga-
ļos” ģimene dzīvo teju 30 gadu, sa-
vulaik te ir turēti lopi, bet tagad 50 
hektāros audzē kviešus un piecus 
aizņem kartupeļi. Zemē tiek dēstīti 
arī sīpoli un ķiploki, un Brigita no 
tiem prot darināt skaistas virtenes. 
“Teorētiski dārzeņus varētu stādīt 
vēl vairāk, bet kam to vajag. Darām 
tik daudz, cik spējam. Bērni jau iz-
skoloti, nu varam dzīvot mierīgāk. 
Meita Lelde Ventspilī strādā pirms-
skolas izglītības iestādē “Vāverīte”, 
dēls Mārtiņš ir ugunsdzēsējs,” stāsta 
“Zemgaļu” saimniece. Brigitai ir liela 
pieredze, pārdodot kartupeļus tirgū, 
tādēļ viņa zina teikt, ka ir samazinā-
jies iedzīvotāju skaits un mainījušies 
ēšanas paradumi. Pircēju interese 
par tupeņiem ir atkarīga arī no rek-
lāmas. Ja kaut kur izskanējis viedok-
lis, ka labāk uzturā lietot sarkanos 
kartupeļus, pēc tiem uzreiz ir lielāks 
pieprasījums, savukārt citreiz prasa 
garenos bumbuļus. Ainars un Brigi-
ta jau kopš bērnības ir pieraduši pie 
darba, tādēļ viņi nesūkstās par dzī-
ves grūtumu, bet bauda katru mir-
kli, turklāt mūsdienās zemnieki var 
izmantot tehniku, piemēram, kartu-
peļu šķirotāju, kas atvieglo ikdienas 
gaitas. Tirgū Brigita bieži ada, tas jau 
daudzus gadus ir viņas vaļasprieks, 
liekot lietā pašas vērpto suņu vilnas 
dziju. Vērpt ventavniece iemācījās 
pati – nedēļu mēģināja, un amats 
bija rokā. Interesanti ir stāsti, kā 

rokdarbniece tiek pie suņu vilnas. 
Viņa to ne tikai pērk, bet arī iemai-
na, piemēram, pret ķiplokiem, bet 
reiz, kad Liepiņi atgriezušies mājās, 
viņi atraduši pagalmā atstātu vilnas 
maisu. Brigita ar savu vērpjamo ra-
tiņu labprāt dodas uz dažādiem pa-
sākumiem un rāda, kā no vilnas top 
dzija. Ar īpašu interesi šajā procesā 
noraugās bērni un seniori, kuri ar 
asarām acīs atceras savus jaunības 
gadus. Reiz svešs cilvēks uzdāvinā-
jis Brigitai elektrisko ratiņu, bet tas 
tikpat kā netiek lietots, rokdarbnie-
ce labprātāk izmanto no senčiem 
mantoto senlaiku priekšmetu. Savu 
vērpšanas prasmi viņa ir demons-
trējusi sieviešu biedrības “Spārni” 
rīkotajās “Pagastu dienās”, Ventavas 
gadatirgū un Hercoga Jēkaba gada-
tirgū, pasākumā “Lido zivis” Kul-
dīgā, Emīla gadatirgū Ēdolē, šogad 
bijusi arī Cēsīs. 

Ainars un Brigita ir to uzņēmēju 
skaitā, kuri atbalsta Vārves pagastā 
organizētos pasākumus. Kādreiz 
tiek ziedota nauda, citreiz – kartu-
peļi zupas vārīšanai, ja vajag, palīdz 
arī praktiski. Dzīvesbiedri sava pa-
gasta atbalstīšanu uzskata par goda 
lietu: “Kurš tad, ja ne mēs? Paši 
veidojam svētkus un piedalāmies 
procesā.” Ainars aizdomājas, kad 
uzdodu jautājumu par piedāvāto 
administratīvi teritoriālas reformas 
modeli. Viņš baiļojas, ka lauku ie-
dzīvotāji būs zaudētāji – vai kāds 
var garantēt, ka neslēgs Zūru skolu, 
kurā var iegūt labu izglītību, vai pa-
gastā pēc reformas tiks organizētas 
kultūras aktivitātes?

Ziemassvētkus “Zemgaļu” mā-
jās gaida ar gaišām domām, vien 
ļoti gribētos, lai uzsnieg, – tad būtu 
vēl līksmāks prāts. Pavisam drīz 
namiņā smaržos piparkūkas, būs 
ienesta eglīte, pie kuras pulcēsies 
tuvie un mīļie.         

Marlena Zvaigzne

Eglīšu rotājumi īsto 
spozmi iegūst gadu gaitā, 
kļūdami arvien vērtīgāki. 
Jau kuro reizi izņemti no 
skapja, tie ar katru gadu 
mazliet vairāk nobružājas, 
bet zaudēto mirdzumu 
atsver atmiņas.

Ar mums ir gluži tāpat – jo 
vairāk gadu šai pasaulē aizvadīts, 
jo vairāk skaistu atmiņu, inte-

resantu piedzīvojumu, vērtīgu 
atziņu un iepazītu cilvēku. Zie-
massvētku jaukums būs tad, ja 
ļausieties svētku gaidīšanas prie-
kam pie klātiem galdiem kopā ar 
sen vai tikko iepazītiem cilvēkiem, 
ja ļausieties dziesmām un Sala-
vectēva pārsteigumiem. Baudīsim 
kopā būšanas prieku 21. decembrī 
pulksten 12 Ventavas Sabiedriska-
jā centrā. Autobuss no Dzirnavām 

pulksten 11.30 (ja transports ne-
pieciešams citā maršrutā, lūgums 
zvanīt pa tālruni 22002942).

Visiem tiem, kam veselība ne-
ļaus būt kopā ar mums, novēlam 
izturību un paļāvību, jo mēs zi-
nām, ka tumsu vienmēr nomaina 
gaisma.

Vārves pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Berga un 

senioru kopa “Vīgriezes”

Jau agrā septembra rītā ar košiem 
puķu pušķiem rokās uz “Bitīšu” grupu 
devās mazie ķipari. Šogad jaunais mācību 
gads, kurš solās būt izaicinājumu pilns, 
būs interesants arī audzinātājām Dacei 
Jančukai un Kristīnai Štraubei. Viņas 
īsteno jauno izglītības programmu 
“Pašapkalpošanās”, bet neaizmirst arī par 
bērnu emocionālo stāvokli.

Kā katru gadu, atcerējāmies mūsu supertētus, 
kuriem septembrī ir svētki. Audzinātājas sarīkoja 
pārsteigumu Užavas piekrastē, tā bija pirātu ballīte. 
Pārliecinājāmies, cik visi ir veikli, stipri un asprātīgi. 
Īsta jautrība valdīja, mielojoties ar “pirātu” sagata-
votajām uzkodām un “dārgumu lādi”. Redzēt bērnu 
smaidus un prieku – audzinātājām tā ir pati lielākā 
balva par paveikto darbu. 

Cik ātri steidzas laiks! Klāt jau oktobris, un 
“Bitītes” čakli strādā. Jau otro gadu “Bitīšu” grupā, 
audzinātāju rosinātas, notiek atklātās nodarbības. 
Pārmaiņas pēc tās vada vecāki. Vecāki varēja izvē-
lēties tēmu, kas kuram tuvāka, un piedāvāt bērniem 
darboties. Ja jūs zinātu, cik mums radoši un izdomas 
bagāti vecāki! Cepām picas, gatavojām kokteiļus, 
sportojām, gatavojām Halovīna spociņu dekorus. 
Lielākais prieks un gods ir pašiem bērniem: “Redz, 

Ticību labajam, sev 
un savam darbam, 

sagaidot Ziemassvētkus 
un jauno 2020. 

gadu, Vārves 
pagasta pašdarbības 

kolektīviem, 
pasākumu 

atbalstītājiem un 
apmeklētājiem novēl 

Vārves pagasta 
kultūras darba 

organizatore 
inga Berga. 

Vārves pagasta pārvaldes vārdā vēlos pateikt mīļu paldies 
visiem pagasta uzņēmējiem, iestādēm un struktūrvienībām, 
amatierkolektīviem un visiem pagasta ļaudīm par sadarbību un 
ieguldīto darbu pagasta attīstībā. 
Centīsimies arī turpmāk vairot prieku un mīlestību savā ģimenē, savā 
darbā, savā pagastā. Atbalstīsim viens otru, uzmundrināsim, sūtīsim 
labas domas, un mūsu dzīve kļūs labāka!
Lai svētīts un labiem darbiem piepildīts šis Ziemassvētku laiks! 
Lai jaunais gads mums radošs, veselīgs un skaistiem mirkļiem 
piepildīts!

Vārves pagasta pārvaldes 
vadītāja gunita ansone

Noliksim bēdu zem egles zariem,
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim spēku, ko svētvakars dod!
Sveicu Ziemassvētkos un novēlu 
visiem dzīvesprieku un daudz skaistu 
draugu pulkā vadītu dzīves mirkļu! Lai 
veiksmīgs 2020. gads!

Senioru padomes priekšsēdētāja 
māra kraule

Paši veido svētkus

Valsts svētkos Brigita un Ainars saņēma pašvaldības 
Atzinības rakstu par ieguldījumu Vārves pagasta un 
Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un 
pozitīva tēla veidošanā.  daiņa Veidemaņa Foto

Nodarbības vadīja arī vecāki

Ar bērniem darbojās arī tēti. 
daces JančuKas arhīVa Foto

šodien mana mamma ir audzinātāja!” Mums, audzinā-
tājām, liels prieks, ka atbalstījāt mūsu ieceri. Lielu, lielu 
paldies gribam teikt Klaparu, Dēnavu, Štraubu, Kalniņu, 
Jaroslavsku, Mizovsku, Stepanovu un Jorniņu ģimenei.

Dace Jančuka un Kristīna Štraube

Cienījamie Vārves pagasta pensionāri!

Ziras

Šis ir tas laiks, kad gaismas loki liecas
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdīs redz…

es novēlu visiem, lai šie svētki nestu jums 
to dvēseles pārdzīvojumu, ko nesniedz 
ikdiena, un lai Ziemassvētku miers, gaisma un 
mīlestība mājo jūsu sirdīs un dod jums spēku 
ikdienas gaitās. novēlu visiem ļoti priecīgus, 
gaišus Ziemassvētkus!

Ziru pagasta pārvaldes vadītāja 
dzidra Ceriņa

seniori
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užava

 laika rats ir apgājis savu apli un pavisam drīz būs atgriezies sākumpunktā. gaidot Ziemassvētkus, 
katram gribas izvērtēt savus labos un sliktos darbus, uzstādīt jaunus mērķus. katram labam, 
gaišam vārdam, ko veltām otram, šajā tumšajā laikā ir gluži cita, lielāka vērtība nekā saulainajās 
dienās. gaismai piemīt īpašība atstaroties, un tādēļ katrs labs vārds un katra laba doma atstarojas. 
Cik dosim, tik gūsim! ar tādu moto mēs varētu dzīvot visu cauru gadu, nevis tikai adventes laikā. 
tad būs vieglāk paveikt darbus, un ikdienā būs vairāk prieka. 
Ziemas saulgriežu laiks simboliski ir gaismas uzvara pār tumsu, un tieši tādēļ mūsu senči tos 
svinēja skaļi un līksmi, jo, beidzoties klusajam pārdomu laikam, var nodoties svinībām. un es 
ticu, ka, tāpat kā katru gadu, atnāks Ziemassvētku brīnums. tas ir mirklis, kad satiekas trīs labas 
lietas – pagātne, tagadne un nākotne, vecāki, bērni un mazbērni un iededz eglē svecītes, sirdī 
atstarojas to mirdzums, telpā kopā ar piparkūku smaržu ieplūst siltums, var sajust, kā smaržo 
laime un svētki. novēlu būt iecietīgiem, neatlaidīgiem, saprotošiem un izpalīdzīgiem! novērtējiet 
to labo un skaisto, ko dzīve sniedz! gaišus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu jauno gadu!

užavas pagasta pārvaldes vadītāja laima erliha-štranka

19. novembrī daļa 9. klases un 7. klases 
skolēnu devās pieredzes braucienā uz 
Rucavu un Grobiņu iepazīt uzņēmējdarbību. 

Rucavā bijām viesu namā “Alejas”, kur atrodas arī 
maizes ceptuve. Saimniece iepazīstināja ar ceptuves 
darbību – kā un kāda maize tiek cepta, kur tiek iegā-
dāti cepšanai nepieciešamie produkti un kur maize 
tiek realizēta. Pēc tam cepām rudzu maizi, katram 
bija iespēja izveidot savu kukulīti. Kamēr maize ce-
pās, baudījām saimnieces gatavotās pusdienas. Tad, 
saņēmuši savu silto, smaržīgo kukulīti, devāmies tā-
lāk. Mūsu ceļš veda uz Grobiņu, uz “Lavendervillu”, 
kur tiek audzētas lavandas. Uzzinājām par lavandu  

audzēšanas īpatnībām un to izmantošanu. Saimnie-
cībā šuj rotaļlietas, kas pildītas ar lavandas ziediņiem, 
destilē eļļu un žāvē tēju. Šeit katram bija iespēja iz-
šūt auduma maisiņu un piepildīt to ar lavandas zie-
diņiem. Pēc tam varēja glazēt saimnieces sarūpētās 
piparkūkas un apēst tās, padzeroties nomierinošo 
lavandas tēju. Paldies Ventspils novada pašvaldības 
administrācijas Attīstības nodaļas vadītājai Gintai 
Rodertei un uzņēmējdarbības atbalsta konsultantei 
Īrisai Rozei-Posumai par pasākuma organizēšanu un 
iespēju piedalīties izzinošajā braucienā. 

Skolotāja Laila Krafta

Sirsnīgi svinēja svētkus 
Novembrī pirmsskolas grupā gan lieli, gan mazi darbojās 

un gatavojās svētkiem. Darba bija gana – vispirms sagaidīja 
Mārtiņdienu. 

Bērni svinēja svētkus – pieminēja rudens darbus, minēja mīklas, godi-
nāja Mārtiņgaili, arī to, kas redzams Rīgā, baznīcas tornī. To varēja izda-
rīt, praktiski darbojoties, – izkrāsojot Mārtiņgaili un Mārtiņzīmi. Visi bija 
simboliskās maskās un kļuva par Mārtiņbērniem. Bērni un audzinātājas 
apciemoja bibliotekāri, devās masku gājienā uz skolas ēdnīcu. Dziedāja, 
grabināja skaņu rīkus, piedalījās rotaļās, kā jau Mārtiņos. Novembrī Lat-
vijai ir dzimšanas diena. Dzimtenes mīlestība dzīvo sirdī. “Par ko tu vēlies 
būt, kad izaugsi liels?” jautāju sava pagalma piecgadīgajam puikam. “Par 
labu latvieti!” puika atbildēja. Šie ir Maijas Laukmanes vārdi. Un par to, cik 
tie ir patiesi, pārliecinājāmies, grupā atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu. 
Svētku pasākumā bērni nodziedāja Latvijas valsts himnu, dziesmu “Mana 
Latvija”. Visi gribēja darboties – salikt Latvijas vārdu un karogu. Par godu 
Latvijas dzimšanas dienai gan mazākie, gan lielākie grupas bērni kopā ar 
audzinātājām cepa maizi. Visi sēdās pie krāšņi klāta svētku galda. Maizīte 
bija ļoti garda – klātesošie ēda un slavēja. Ar neviltotu lepnumu un prieku 
mazo priekšnesums skanēja skolas koncertā Užavas tautas namā. Novem-
brī pirmsskolas audzēkņi Zūru pamatskolā noskatījās leļļu teātra izrādi.

Ilze Geste

11. novembra vakarā 
užavnieki pulcējās 
Užavas pamatskolas 
pagalmā, lai, skanot 
patriotiskām dziesmām 
un tautasdziesmām, 
lāpu gājienā dotos pie 
pieminekļa “Melnā 
saule”. Tur ar svecītēm 
izlikām Auseklīša zīmi, un 
pasākums turpinājās tautas 
namā. 

Dzērām liepziedu tēju, sie-
viešu vokālais ansamblis “Saiva” 
dziedāja leģionāru dziesmas, ak-
tieri lasīja dzeju. Kopīgi noska-
tījāmies Sandra Jūras fi lmu par 
Ventspils novadu “Smelies spēku 
dabā”. Pārrunājām redzēto un iz-

teicām savas domas par katra pa-
gasta attēlojumu.

15. novembrī pulcējāmies 
“Tautas dārzā” pasākumā “Dzim-
tās zemes spēks”. Godinājām paš-
darbniekus Guntru Cīruli, Laimu 
Erlihu-Štranku un Bruno Grunti, 
kas ar lielu atdevi savā brīvajā lai-
kā daudzus gadus darbojas Uža-
vas amatierkolektīvos. Liels pal-
dies pašdarbniekiem! Godinājām 
arī Užavas pamatskolas direktori 
Guntru Magonīti, kas saņēma 
Ventspils novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības procesa 
dažādošanā. Koncertā baudījām 
Zanes Dombrovskas un Raimon-
da Macata koncertu “Uz klavie-

rēm tavām un manām”. Svētku 
turpinājumā notika balle kopā ar 
grupu “Tomēr jāpadomā”. 

1. decembrī ar “Ventiņu”, “Sai-
vas” un “Masku” dziesmām, ro-
taļām un ķekatām iededzām pa-
gasta svētku egli un pirmo svecīti 
Adventes vainagā. Šogad pirmo 
gadu svētku egles gods uzticēts 
pie Užavas tautas nama iestādīta-
jai eglītei. Lai arī tās garums ir ti-
kai trīs metri, turpmāk, saudzējot 
dabu, šī būs mūsu lielā egle.

6. un 7. decembrī Užavā noti-
ka  zolītes turnīrs. Pirmo vietu ie-
guva Agris Magonīte, otro – Zig-
munds Gailišs, trešo – Guntars 
Vilguts.

Gita Vilgute

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI UŽAVAS BAZNĪCĀS:
l evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24. decembrī plkst. 15.30,
l baptistu baznīcā – 25. decembrī plkst. 11.

Mārtiņbērni nepagāja 
garām arī skolas ēdnīcai. 
Vitas dāVes Foto 

Dzimtās zemes spēks

Laima Erliha-Štranka, Bruno Grunte, Guntra Cīrule un Guntra Magonīte svētku 
pasākumā.  gitas Vilgutes arhīVa Foto

Pieredzes brauciens uz Rucavu un Grobiņu

Mēs esam nebeidzamā kustībā. Gads aiziet. Un šajā brīnumu 
gaidīšanas laikā mums gribas nedaudz piebremzēt, 
lai varbūt izvairītos no kādas kļūdas,
lai rūpīgāk izvēlētos vārdus, ko pateikt tuvākajiem,
lai biežāk pasmaidītu nīgruma un dusmu vietā. 
Iedegsim gaismu lukturī, lai to pamana tuvākie, lai arī viņi 
iededzina liesmiņu, kuru redzēs citi – un tā uz priekšu. 

Laba doma un  labs vārds ir spēks, kas stiprina un silda. 
Gaišām domām caurvītus Ziemassvētkus un veiksmi jaunajā 
gadā!

gita Vilgute
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Novembris – Latvijas 
mēnesis. Tas caur 
Mārtiņdienas tradīcijām  
aizvijās līdz Latvijas 
dzimšanas dienas 
sagaidīšanai. Svētku noskaņu 
skolā radīja izdekorētie 
logi, rosība, gatavojoties un 
piedaloties svētku tapšanā. 

Katrs piederību savai zemei ap-
liecināja, iesaistoties nodarbībās ār-
pus skolas. 4.–6. klašu skolēni kopā 
ar skolotājām Aivu Celu un Sanitu 
Gūtmani apmeklēja muzeja nodar-
bību Kuldīgā. Skolotājas Anitas Pā-
velsones pamudināti, skolēni iesais-
tījās fotogrāfiju konkursā “Mana 
zeme skaistā”. 7.–9. klašu audzēkņi 
pabija Grobiņā un Rucavā. Kopā 
ar viņiem darbojās skolotāja Laila 
Krafta. Projektā “Skolas soma” de-
vāmies uz koncertzāli “Lielais dzin-
tars” Liepājā, lai klātienē izbaudītu 
latviešu mūsdienu tautas mūzikas 
apvienības “Raxtu Raxti” koncert-
uzvedumu – latviešu tautas brīnu-
mu pasaku “Trīs labas lietas”. Sko-
lēni caur vizualizāciju, deju, grupas 
izpildītajām tautasdziesmām, kā arī 
pašu mūziķu  un Imanta Kalniņa 
melodijām varēja iepazīt dažādus 
mūzikas instrumentus, dzīvot līdzi 
pasakas  mūsdienīgajam uzvedu-
mam.  

Ap Mārtiņiem, iestājoties mie-
rīgākam laikam dabā, bija laiks pul-
cēties Mārtiņdienas tirdziņā. Tam 
cītīgi bija gatavojušies 1.–6. klašu 
skolēni, klašu audzinātāji  un viņu 
vecāki. Pie mazajiem pārdevējiem 
varēja iegādāties mājās gatavotus 
kārumus, rudens veltes un citus 
darinājumus. Iestājoties tumšajam 
laikam, jāpadomā arī par drošību. 
Skolēni un  skolotāja M. Jaunze-
me-Apše ir iesaistījušies projektā 
“Mācies un iegūsti velosipēda vadī-
tāja apliecību savā skolā”. Novembrī 

turpinājās slidošanas nodarbības 
Ventspils Olimpiskajā centrā. 

Latvijas dzimšanas dienai vel-
tītos pasākumus ievadīja Lāčplēša 
dienas svinīgais brīdis skolā. Ie-
klausījāmies skatuves runas pul-
ciņa dalībnieku runātajā dzejā, 
kopā dziedājām J.  Norviļa dzies-
mu “Mūsu zeme”. Par patriotismu 
atgādināja latviskās lentītes pie 
skolēnu un skolotāju apģērba. Va-
karā kopā ar pagasta tautas nama 
vadītāju Gitu Vilguti pulcējāmies 
pie skolas un devāmies lāpu gājie-
nā pie pieminekļa “Melnā saule”. 
Tautas namā piedalījāmies pasā-
kumā “Sargāj savu tēvu zemi” un 
noskatījāmies Sandra Jūras uz-
ņemto filmu “Smelies spēku dabā” 
par Ventspils novadu. Šajā Latvijas 
svētku nedēļā skolā viesojās stāst-
niece ārija Klēvere un Valsts ro-
bežsardzes Ventspils pārvaldes Jū-
ras operāciju koordinācijas centra 
galvenā inspektore kapteine Krista 
Landmane. Skolēni bija priecīgi 
par tikšanos un ar interesi klausījās 
stāstītajā, iesaistījās sarunā. Paldies 
par interesantajām nodarbībām. 
Svētku nedēļas izskaņā Latvijas 
stāstu un piederību savai zemei iz-
teicām koncertā. Skolotāju un bēr-
nu priekšnesumi aizkustināja ik-
viena klausītāja sirdi. Bijām lepni, 
ka mūsu skolas direktore Guntra 
Magonīte valsts svētkos saņēma 
Ventspils novada pašvaldības At-
zinības rakstu. Paldies visiem, kas 
gatavojās, nāca uz mēģinājumiem, 
dejoja, dziedāja, runāja dzeju, 
mācījās vārdus, rokdarbu pulci-
ņā gatavoja Latvijas piespraudes. 
Paldies vecākiem par atsaucību. 
Varbūt tieši novembrī izjūtam, kā 
koncertā dziedāja paši mazākie, ka 
mūsu mīļā zemīte, mūsu pasaule – 
tā ir mūsu Latvija. 

Ilze Geste

Otrajos Ziemassvētkos 
pulksten 12 koncertā 
“Pasaule kļūst par 
gaismu” Popes luterāņu 
baznīcā klausītājus gaidīs 
dziesminiece Kristīne Locika. 
Reiz muzicējusi “Turaidas 
rozes” sastāvā, iedvesmojusies 
no Austras Pumpures, Imanta 
Kalniņa un Valda Atāla, 
Kristīne Locika arī pati ir 
ražīga dziesmu autore, bet 
savu komponistu satikusi 
pavisam nesen – par tādu 
kļuvis poļu skaņradis Pāvels 
Bembeneks. Kristīne saka: 
“Lielajos mākslas gaņģos man 
kaut kā nesanāk, es piedalos 
zemstrāvās, un man tur 
patīk!” 

– Kas jums ir Ziemassvētki?
– Ziemassvētki ir Kristus pie-

dzimšanas laiks. Ir piedzimis Jēzus 
– lielais, varenais, milzīgais Dievs 
ir atnācis, kļuvis par  cilvēku, par 
tādu, kā mēs. Tā ir liela nokāpšana. 
Tas ir pamats, bet, protams, tie ir arī 
ģimenes svētki, kuros gribas visus 
mīļos iepriecināt.

– Kas skanēs Popes koncertā?
– Būs mazliet manas un manu 

draugu dziesmas, būs tradicionālas, 
vispārzināmas Ziemassvētku dzies-
mas un būs arī manis atdzejotas 
poļu tautas dziesmas – kolendas.

– Pastāstiet, lūdzu, mazliet 
par sevi!

– Ikdienā muzicēju savā Do-
minika baznīcā Liepājā, mans 
sirdsdarbs ir liturģiskās mūzikas 
darbnīcas, kuras nu jau izaugušas 
līdz daudzbalsīga kora formātam. 
Iesaistījušies ap 70 cilvēku no visas 
Latvijas – no Gulbenes, Madonas, 
Siguldas, Bruknas, Tukuma, Liepā-
jas, Kalupes, Balviem, Kuldīgas... Pa 
drusciņai arī kaut ko pati radu. Ik pa 
laikam ar Austrasbērniem nodzie-
du kaut ko jaunu. Pērn saskaitīju ap 
16 jaunu, pašas radītu dziesmu, arī 
šogad nav maz – kādas 11, šķiet.

– Kā sākās jūsu ceļš mūzikā?
– Pirmo dziesmiņu uzrakstīju 

četru gadu vecumā par zvirbulī-
ti. Mēs bijām liela ģimene, un gan 
mūzikas skola, gan klavieres mak-
sāja naudu. Pie klavierēm tiku tikai 
pusaudzes gados, kad mainījām 

dzīvesvietu un radi atdeva manam 
tētim klavieres. Gāju bērnu māks-
las skolā, bet mūzikas skolā iestājos 
vokālistos vakara nodaļā tikai tad, 
kad man jau bija divi bērni. Pēdējo 
pusotru gadu mācījos dienas no-
daļā, un mums bija kolosāls kurss 
– Baiba Bartkeviča, Kristaps Kup-
lais, Karīna Tatarinova… Tas man 
ļoti daudz deva! Paralēli kopš 1982. 
gada es dziedāju un spēlēju ģitāru 
pie Austras Pumpures. Un Austras 
skola – tā ir nepārvērtējama. Jaunie 
Austrasbērni iepazina viņu jau tādu 
mierīgāku, bet viņa varēja būt arī 
ļoti prasīga. Austra mācīja atbildī-
bu par to, ko dari. Teica, ja nezini, 
par ko tu dziedi, ko gribi pateikt, 
tad nekāp uz skatuves. Savukārt no 
Valda Atāla bagātinājos, pieņemot 
viņa pieeju – pašam gūt baudījumu 
no tā, ko dziedi. 90.  gadu sākumā 
Liepājā piecus gadus organizēju 
folkfestivālus, un sākās tas sadar-
bībā ar Metalurgu kultūras pili, tās 
vadītāju Austru Grodumu. Viņa 
uzņēmās visas materiālās lietas, 
es – mākslinieciskās. Arī Liepājas 
pašvaldība bija atbalstoša. Sīmaņa 
koncerti, Ņurbulis, Juris Vilcāns… 
Cēsīs folkfestivāli notika vasarā, bet 
Liepājā – ap Ziemassvētkiem.

– Esat muzicējusi arī “Turai-
das rozes” sastāvā.

– Jā, bija man arī “Turaidas 
rozes” laiks, kas sākās gadu pirms 
barikādēm un gadu pēc beidzās. 
Imants Kalniņš mani uzaicināja, 
kad mēs ar Austru tolaik braucām 
par Tautas fronti aģitēt. Pusi reper-
tuāra dziedājām angliski, pusi – lat-
viski. “Es atradu tautasdziesmu”, 
“Man vēl ir dzimtene”… Angliskā 
repertuāra vārdu autors bija Viks, 
kurš vēlāk pats sevi atdzejoja, un 
dziesmu latviskās versijas savā re-
pertuārā iekļāva “Autobuss debe-
sīs” u.c. Man gan joprojām angliskā 
versija ir tuvāka. Kopā nospēlējām 
septiņpadsmit koncertus. Ar gru-
pas biedru Vilni Kazāku 1994. gadā 
atjaunojām Imantdienu tradīciju 
– tās izskanēja skaistajā Alauksta 
estrādē gadu pirms oficiālās atjau-
nošanas. 

– Ar Popes kalnu esat pazīs-
tama nu jau gadus trīs – kopš tur 
notiek festivāls “Vārti”.

– Pope ir viena forša, skaista 
vieta. Interesanti, kā viss vijas un sa-
vijas. Pirmajos “Vārtos” bija skaista 
un ražīga Olafa Gūtmaņa tēma, 
man radās vairākas dziesmas. Pērn 
vadīju Austrasbērnu nometni Popē, 
kas man bija liels notikums. Es 
esmu, ja tā var teikt, Austrasbērnu 
dinozaurs, kura uzdevums ir nodot 
pieredzi, lai jaunie var darīt, lai viņi 
var gūt radošus spārnus. Kā Austra 
Pumpure teica, ir svarīgi, lai cilvēks 
iet savu ceļu. Viņa ļoti priecājās par 
Arni Miltiņu un Ievu Akurateri, 
kuriem pašiem ir savas program-
mas, un es priecājos par jaunajiem 
Austrasbērniem, kuri ir ļoti aktīvi 
visas Latvijas mērogā. Ir ļoti svarīgi 
iesaistīties, uzņemties atbildību un 
dot no sevis. Tas ir miljons. Katrs 
personīgi var mainīt uz labu to vidi, 
kurā viņš atrodas, mainīt ar savu 
attieksmi, ar savu iesaistīšanos. Ar 
atbildības uzņemšanos. Redz, Popē 
arī – cilvēki uzņēmās atbildību, ie-
saistījās, un viss notiek. Vieta mazi-
ņa, cilvēku nav daudz, bet var, visu 
var – tikai jāiesaistās!

– Arī savā koncertā Popē ai-
cināsiet klātesošos iesaistīties – 
dziedāt līdzi? 

– Man patīk šī kopība, dziedā-
šana, kad katrs savai dvēselei atrod 
skaņu, kurā ieskanēties. Tas man 
patīk. Var, protams, dziedāt arī iek-
šēji – klausoties, bet es ceru arī uz 
šo iesaistīšanās momentu. 

Ilze Meiere

Ziemassvētku gaidīšanas laiks – pārdomu un cerību laiks, kad pierimst ikdienas steiga, laiks, kad 
esam kopā ar mīļajiem, kas ir mūsu dzīves pamats, dod mums spēku un ticību nākotnei. tuvojoties 
gada nogalei, parasti atskatos uz iepriekšējā gadā paveikto, uz veiksmēm un neveiksmēm, uz cilvēku 
teikto. mums katram ir sava mēraukla, tomēr ir lietas un darbi, kuros esam saistīti un vienoti. tās 
ir ikdienas rūpes par savu ģimeni, zemi, vietu, kurā dzīvojam, kur aug mūsu bērni, kur piepildām 
savus ikdienas sapņus un cerības. tās ir vērtības, kas ir mūžīgas, tās ir cerības, kuras nevaram pievilt. 
Vēlos, lai nākamajā gadā nezūd apņēmība piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot mērķus, saglabāt 
ticību, ka kopā mēs spējam būt! gaišas domas, gaišus svētkus visiem Ventspils novada iedzīvotājiem! 
laimīgu un veiksmīgu jauno 2020. gadu!

Popes pagasta pārvaldes vadītājs mārtiņš libkovskis 

pope

Atrast savas dvēseles skaņuPozitīvi iespaidi un jaunas zināšanas

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras 
operāciju koordinācijas centra galvenā inspektore  
kapteine Krista Landmane (pa kreisi) sarunā ar skolas 
direktori Guntru Magonīti.   sanitas gŪtmanes Foto
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adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: Ventspils novada dome
redaktore: marlena Zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
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 – 
ceturtdien, 2. janvārī. 
Nākamais numurs iznāks 
14. janvārī.

2019. gada novembrī  
Ventspils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti  
divi jaundzimušie –  
Piltenē un Popes pagastā. 

Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas divas laulības.

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī reģistrēti  
miršanas gadījumi: 

Jūrkalnes pagastā daina tīdemane (25.12.1930.–2.11.2019.)
Usmas pagastā ivans lapiris (2.07.1951.–11.11.2019.)
 Juris mertens (20.02.1950.–21.11.2019.)
Ances pagastā rita damberga (24.03.1931.–20.11.2019.)
 uldis cinovskis (24.12.1963.–19.11.2019.)
Ziru pagastā Velta maiga aina Jurgensone (7.08.1935.–23.11.2019.)

jūrkalne

Šis ir laiks, lai pārdomātu paveikto, laiks, lai sacītu paldies ikvienam, 
kurš mūs ir atbalstījis un palīdzējis īstenot visus labos darbus. Šis ir 

laiks, kad mēs varam rast jaunas idejas nākamajam gadam. Ar labām 
domām un darbiem mēs varam dot atbalstu ikvienam, 
kam tas ir nepieciešams, – mūsu ģimenēm, draugiem,

 līdzcilvēkiem un mūsu zemītei. Lai Ziemassvētki 
nes dvēseles mieru! Lai prieka, veselības, 

mīlestības un veiksmes pilns jaunais gads!   

Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs guntars reķis 

Pelēkais, drēgnais 
novembris, bet mūsu tautai 
– brīvības, patriotisma, mūsu 
tautas likteņa mēnesis. 
Pelēks, vējains, reizēm 
lietains, ar retiem saules 
stariem. Varbūt tas arī ir 
mūsu tautas kods, kuru 
atpazīstam. Nekas mums 
nav nācis viegli un arī nebūs 
viegli. Viss panākams darbā 
un atbildībā.

Tradicionāli 17.  novembra 
vakarā jūrkalnieki pulcējās tau-
tas namā uz valsts svētku svinīgo 
pasākumu. Tas sākās ar Kristīnes 
Skrulles aicinājumu godināt Latvi-
ju, pasakot, kas katram ir Latvija. 
Zālē cits aiz cita cēlās kājās bērni 
un pieaugušie, lai pateiktu, kā izjūt 
Latviju. Pēc tam pagasta pārvald-
nieks Guntars Reķis teica uzrunu 
un godināja apbalvotos. Šogad pa-
gasta Atzinības rakstu saņēma trīs 
jaunieši – Jānis Kalniņš un Mārtiņš 
Lastovskis par 1. vietu starptautis-
kās ugunsdzēsības sacensībās un 
Alvis Siliņš par 3.  vietu Pasaules 

kausa posmā galda hokejā. Sveicam 
un lepojamies! Jānis un Mārtiņš bija 
arī pieņemšanā pie Valsts preziden-
ta Egila Levita un noskatījās svētku 
koncertu Nacionālajā teātrī – vi-
ņus pamanījām skatītāju pirmajā 
rindā. Lai kur dzīves ceļš jauniešus 
aizvedīs, nemainīgi paliks atziņa, 
ka viņi dzimuši un auguši Jūrkalnē. 
Šī vienmēr būs vieta, kur atgriez-
ties, kur viņi būs gaidīti. Jauniešu 
panākumi liecina, ka ar labu gribu 
un uzņēmību var sasniegt izvēlētos 
mērķus. Pilsētā, protams, to izdarīt 
vieglāk, laukos vairāk jāiesaistās ģi-
menei, bet tā jau ir investīcija bērnu 
nākotnei.    

Mūsu pagastā ir daudz ģime-
ņu, kam ģimenes kods ir atbildība, 
pienākuma apziņa, dzīvesgudrība 
un strādīgums. Šogad svētkos bija 
pirmais gadījums, kad sumināti tiek 
vecāki un dēls, šoreiz Lastovski. 
Novada Atzinības rakstu saņēma 
vecāki Inga un Juris Lastovski, bet 
dēls Mārtiņš – pagasta Atzinības 
rakstu. Svētku sajūta ir ne tikai ap-
balvotajiem, bet visai ģimenei. Ome 

Leontīne ir palīdzējusi jaunajiem 
katrā solī. Prieks un gandarījuma 
izjūta par to, ka pēc slimības brī-
žiem var zālē būt klāt, kad tiek go-
dināta dēla ģimene. Meitiņas Mairi-
tas mazās rociņas arī ir klāt darbos, 
ģimenes gods tiek tālāk nests.

Mūsu tautas koda atslēga lai-
kam gan ir tautasdziesmās. Svēt-
ku koncertā “Maza tautu istabiņa” 
mākslinieces Ieva Malteniece un 
Aija Bērziņa dainās izdziedāja 
Latvijas likteņgaitas vecmāmiņas 
Austras mūža gājumā. Sirsnīgi, ar 
aizkustinošām klusuma sekundēm 
pirms aplausiem. 

Sarīkojumā visu zāli vienoja trīs 
spēka dziesmas: sākumā – valsts 
himna “Dievs, svētī Latviju”, kon-
certa laikā – “Pie dieviņa gari galdi” 
un noslēgumā – mūsu pašu likteņ-
dziesma “Laimes kalna burinieks”. 
Trīs galvenās mūsu spēka dziesmas. 
Lai Dievs dod spēku mūsu Latvijai 
pārdzīvot visus pašlabuma meklētā-
ju kašķus un atrast spēka kodu attīs-
tībai un tautas labuma stiprināšanai! 

Marija Janvāre

Jau gandrīz pusgadu 
Jūrkalnē tiek būvēts Vējturu 
nams – vieta kultūrai un 
atpūtai. Tas dos iespēju 
organizēt dažāda mēroga un 
rakstura pasākumus brīvā 
dabā, sargājot notikuma 
dalībniekus no lietiem un 
vējiem.

20. novembrī topošais Vējtu-
ru nams pulcēja mūziķus, pro-
ducentus, tūrisma uzņēmējus un 
pašvaldības pārstāvjus, kuri kopā 
sprieda par dabas koncertzāles 
iespējām un plāniem. Kultūras 
un tūrisma jomas profesionāļi ar 
būvniekiem pārrunāja celtnie-
cības darbu pēdējās detaļas, lai 
koncertzāle būtu iespējami funk-
cionāla un pārdomāta.

Vējturu namu varēs izmantot 
ne tikai pašvaldība, bet arī plašāka 
sabiedrība un uzņēmēji, organizē-

jot gan publiskus, gan slēgtus pa-
sākumus. Vējturu nams būs pielā-
gojams akadēmiskās un populārās 
mūzikas koncertiem, festivāliem, 
kā arī te varēs rīkot kāzas, korpo-
ratīvus pasākumus un citu veidu 
sarīkojumus. Ikvienam interesen-
tam būs iespēja realizēt savas ide-
jas unikālā vides objektā.

Vējturu nams netop tukšā 
vietā. Tā pirmsākumi meklēja-
mi 2003.  gadā, kad mūziķis un 
mākslinieks Igo organizēja pirmo 
Jūrkalnes talku. Pirmajos gados 
tika kopta pludmale, bet kopš 
2006.  gada veidots Jūrkalnes da-
bas un atpūtas parks. Igo domu-
biedri un Jūrkalnes draugi ieceres 
īstenošanā katru gadu ir ieguldī-
juši savu personīgo naudu, laiku 
un darbu. Projektā iesaistījusies 
arī pašvaldība. Tagad vietā, kas 
pirms 13 gadiem bija aizaugusi 

Ints Teterovskis un Guntars Reķis diriģē būvdarbus.  uģa dadža Foto

Ugunspļavā slejas 
Vējturu nams

pļava, tiek svinēti vasaras saul-
grieži ar vairākiem tūkstošiem 
apmeklētāju. Šeit notiek dažādi 
svētki, cilvēki atpūšas arī ikdie-
nā. Un tieši Vējturu nams ļaus vēl 
vairāk paplašināt notikumu klāstu 
un vērienu, iezīmējot Jūrkalni par 
mūzikas un mākslas epicentru.

Pirmajai Vējturu nama skicei, 

ko radīja Igo, ir vairāk nekā 10 
gadu. Jau sākotnēji bija skaidrs, 
ka šis nestandarta objekts nebūs 
viegls uzdevums ne pašvaldībai, ne 
arhitektiem un būvniekiem. Arī ne 
lēts. Šo gadu laikā netrūka brīžu, 
kad Vējturu nams šķita vien utopi-
ja. Tomēr pašvaldība spēja piesais-
tīt ievērojamu Eiropas Savienības 

finansējumu, īstenot projektu, un 
celtniecība jau šogad būs galā. Vēj-
turu nams, tāpat kā Ugunspļava, ir 
sabiedrības iniciatīva, ko pašvaldī-
ba ir palīdzējusi realizēt. Idejas un 
darbs, ko ieguldīja Jūrkalnes iedzī-
votāji, draugi un domubiedri, būs 
rezultējies Vējturu namā.

Uģis Dadzis

Tautas spēka kodu meklējot


