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Viņu raksturo 
enerģiskums un dzīvesprieks, 
prasme īstajā brīdī pasacīt 
uzmundrinošus vārdus un 
drosme pateikt savu viedokli 
pat tad, ja kāds domā citādi. 
18. novembrī Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane pamše 
saņēma pašvaldības augstāko 
apbalvojumu – Goda 
rakstu. Tas bija aizkustinošs 
mirklis, jo publiska atzinība 
vienmēr nedaudz samulsina, 
vienlaikus sniedzot atziņu, 
ka izvēlētais virziens bijis 
pareizs. 

– Vai tu jau bērnībā biji ak-
tīva?

– Jā, savu raksturu izrādīju, vēl 
būdama maza. Šķiet, biju diezgan 
šerpa pret saviem smilšu kastes 
biedriem. Reiz pavasarī bija uzzie-
dējušas purenes, un es iztēlojos, 
ka tas ir mans dārzs. Vienaudzis 
Guntars, gribēdams mani ieprie-
cināt, saplūca dzeltenās puķes un 
nesa tās man, bet es izrāvu pure-
nes viņam no rokām un pārmetu, 
ka noplūcis manas puķes. Atceros, 
ka vienmēr gribēju grozīties pa 
priekšu. Kultūras namā bija bērnu 
ansamblītis, un es dziedāju un de-
joju, iestudējām ludziņas. Mamma 

taisīja maskas, un es labprāt pieda-
lījos dažādos priekšnesumos. 

– Tava agrīnā vilkme iesaistī-
ties kultūras pasākumos ir man-
tota no māmiņas?

– Domāju, ka jā, jo viņa vien-
mēr ir spēlējusi teātri. Mana bēr-
nība pagāja Gārzdes skolā, cilvēki 
tajā nodarbojās ar pašdarbību. 
Kādā izrādē bijušas iekļautas diez-
gan agresīvas ainas, un es esot sau-
kusi: “Nenošauj manu mammiņu!” 
Kad pārcēlāmies uz Pilteni, mam-
ma turpināja spēlēt teātri un bieži 
apmeklēja bibliotēku, jo bija liela 
lasītāja. Palielinoties rocībai, mēs 
arī pašas pirkām grāmatas un abo-
nējām dažādus žurnālus. Mamma 
bija liela rokdarbniece, viņa pat 
auda, tādēļ radošā dzirksts manī 
laikam ir no mammas. Arī tētis 
vienmēr bijis sabiedrisks cilvēks, 
spēlējis mūzikas instrumentus. 
Esmu no vecākiem mantojusi pras-
mi nebaidīties runāt ar publiku.

– Tu mācījies Piltenes vidus-
skolā. Kādas atmiņas saistās ar 
šo mācību iestādi?

– Es nemaz nebiju tik atspe-
rīga, kā gribētos. Ar lasīšanu sā-
kumā arī lāgā negāja, nevarēju 
sasaukt burtus. 

Kultūra ir visu lietu un parādību pamatvērtība

pašvaldība lepojas ar 
visiem novada uzņēmējiem, 
jo, pateicoties viņiem, 
tiek radītas darba vietas 
un maksāti nodokļi. 
Šoreiz vēlos pastāstīt par 
sia “Miesnieks” darbību, 
jo šis uzņēmums jau 27 
gadus Vārves pagastā 
ražo gaļas produktus 
un iekarojis stabilu 
vietu tirgū. pašvaldība 
uzņēmuma ilggadējo 
darbību un devumu novada 
popularizēšanā novērtējusi, 
piešķirot “Miesniekam” 
Goda rakstu.

Uzņēmuma valdes locek-
lis Dainis Reinsons atgādina, ka 
“Miesnieks” ir vecākais gaļas pār-
strādes uzņēmums kopš Latvijas 

neatkarības atgūšanas laika. Tas 
reģistrēts 1992.  gada rudenī, bet 
ražošana uzsākta 1994. gada febru-
ārī. “Uzņēmums radās tukšā vietā. 
Mēs ar līdzīpašnieku Aigo Gūtma-
ni pēc vācu projekta uzbūvējām ra-
žotni, un tā visu šo laiku strādājam. 
Sākums bija diezgan grūts, jo bija 
jāizprot visas ražošanas un pārdo-
šanas nianses, jāveic darbinieku 
apmācība, bet kopumā varu teikt, 
ka darbs vedas sekmīgi. Kadru 
mainība mums ir maza, un tas ir 
labs rādītājs, bet bija arī darbinieki, 
kas nevarēja izturēt gaļas smaržu, 
kāds neprata veikli rīkoties ar gaļu 
vai neizjuta to. Ne katrs var kļūt 
par labu pavāru, ne katrs par labu 
miesnieku, no kura darba prasmes 
ir atkarīga gaļas produkta kvalitāte. 

rēķinās ar pirktspēju un konkurenci

“Miesnieka” produkcijas klāstā ir ap 70 dažādu vienību. Te redzama pastēte, kūpināta 
karbonāde un “Užavas cepamdesiņas”.   Līgas Rūdes foto 

Zane labi jūtas tautastērpā – tas rada piederības sajūtu savai tautai un zemei. 
daiņa Veidemaņa foto
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no Domes sĒDes

“Kad sabata diena bija pagāju-
si, Marija Magdalēna un Marija, 
Jēkaba māte, un Salome nopirka 
smaržīgas zāles, lai ietu un svaidī-
tu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta 
agrumā, saulei lecot, tās nāca pie 
kapa   un sarunājās savā starpā: 
“Kas mums novels akmeni no kapa 
ieejas?” Pacēlušas acis, tās redzēja 
– akmens jau novelts.” (Mk. ev. 16. 
nod.)

Tieši ar šo tekstu iesākas mums 
tik ierastie Lieldienu dievkalpo-
jumi katru gadu... Katru gadu gan 
lielāku uzsvaru liekam uz to, kas 
seko pēc šiem vārdiem – kaps ir 
tukšs, tajā ir eņģelis, kurš jautā 
atnākušajām sievām: “Ko jūs mek-
lējat dzīvo pie mirušajiem?” Un ik-
viens kristietis Lieldienās sveicina 
viens otru ar vārdiem: “Kristus ir 
augšāmcēlies! Patiesi augšāmcē-
lies!” Savukārt Apustulis Pāvils, 
kurš ir bijis diezgan kolorīta sava 
laika personība un dedzīgs kris-
tietis, savos rakstos provokatoriski 
uzdod jautājumu: “Nāve, kur tavs 
dzelonis?”, tādējādi nepārprota-
mi pasakot tā laika klausītājam 
un vēlāka laika lasītājam – mums 
ir pravietis, kurš ir uzvarējis nāvi! 
Caur viņu arī mums ir cerība un 
ceļš ārā no nāves gūsta. Tik ierasts 
un pierasts ir šis Lieldienu stāsts, 
ka palēnām arī tas mūs iemidzina. 
Garīgi laižamies patīkamā snaudā 
– par ko gan satraukties? Viss jau 
izdarīts. 

Šogad nekas nerit ierasto gaitu. 
Bez skaņas, bet ar divkāršu spēku 
mūs pamodinājis no snaudas vī-
russ, kurš ir tik niecīgs savos iz-
mēros, ka marles gabals pie mutes 
tam ir kā atvērts logs... Bet mēs 
taču zinām sakāmvārdu “Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu”. Lielais 
pasaules skrējiena vezums ir apgā-
zies. Ierastais dzīves ritms apstā-
jies. Svētki aizritēs bez ierastajām 
kopā sanākšanām. Iepriekš pat ne-
spējām iztēloties, ka tā varētu būt. 

Kas mums paliek?
Paliek noveltais akmens... Cik 

daudz dažādu akmeņu mēs bi-
jām aizvēluši priekšā sev pašiem? 
Kādus akmeņus mēs esam jau 
novēluši? Kādus akmeņus mēs 
negribam novelt? Aiz kādiem ak-
meņiem ikdienā slēpjamies? Šogad 
mums iedots laiks un iespēja uz to 
paskatīties citādāk, nekā ierasts. Es 
aicinu tieši to arī darīt. Izmantot 
laiku gudri. Šajā brīdī, kad nekas 
īsti nav skaidrs, kad mēs nezinām, 
kas notiks mums apkārt, mēs va-
ram sākt ar būtiskāko – ar sevi. Sa-
kārtot sevi. Iemīlēt sevi. Ieraudzīt 
sevi.

Bieži dzirdu skaļus vārdus – 
kā lai sevi sakārtoju, ja nezinu, 
vai man būs darbs, nezinu, vai 
man būs, ko ēst, nezinu, nezinu, 
nezinu... Bet pagaidiet, lūdzu. Vai 
tad mēs varam mīlēt tikai tad, kad 
mums ir darbs, nauda un ēdiens? 
Nē, taču. Tas gan ir daudz grūtāk 
un izaicinošāk, bet mēs zinām, ka 
varam. Protams, nedrošība mūs 
visus cenšas satriekt. Bet mēs ne-
esam paredzēti satriekšanai. Mēs 
esam aicināti mīlestībai. Mēs va-
ram būt tikpat pārdroši kā apustu-
lis Pāvils un stāvēt pretī visam, kas 
pār mums nāk, jo mums ir Aizstā-
vis, kurš nāvi ir uzvarējis. To taču 
mēs katru gadu esam svinējuši! 
Ja nāve ir uzvarēta, tad nav nekas 
neuzvarams...

Es aicinu ikvienu, gan Kristū 
ticīgo, gan neticīgo – izmantojiet 
iespējas, ko dod šis laiks! Atrodiet 
svarīgās lietas savā dzīvē. Atrodiet 
sevi. Atrodiet savu draugu. Atro-
diet savu vīru, sievu. Atrodiet sa-
vus bērnus. Atrodiet un iemīliet. 
Un noveltos akmeņus metiet ūde-
nī, nevis viens otram. Lai mums 
visiem kopā pēc iespējas mierī-
gāks un bagātāks šis laiks, kad 
ejam neierasto ceļu.

Ar mīļiem sveicieniem 
Mg. theol. Elana Jurgena

Sakārtot sevi. 
Iemīlēt sevi. 
Ieraudzīt sevi

l Deputāti atzina par lietde-
rīgiem un atbalstīja vairākus pro-
jektus iesniegšanai biedrībai “Zie-
meļkurzemes biznesa asociācija” 
atklātam projektu iesniegumu kon-
kursam. Projektam “Mēs par veselī-
gu Ugāli!” piešķīra līdzfi nansējumu 
projekta ieviešanas nodrošināšanai 
5394,10 eiro no projekta kopējām 
izmaksām, kas ir 21 054,41 eiro. 
Projektam “Daudzdzīvokļu māju 
pagalmu labiekārtošana Užavas 
ciemā” piešķīra līdzfi nansējumu 
projekta ieviešanas nodrošināša-
nai 9088,71 eiro no projekta ko-
pējām izmaksām, kas ir 35 47 5,27 
eiro. Projektam “Brīvdabas sporta 
aktivitāšu laukuma izveide Ziru 
pagasta iedzīvotājiem” piešķīra 
līdzfi nansējumu projekta ievieša-
nas nodrošināšanai 5596,53 eiro no 
projekta kopējām izmaksām, kas ir 
32 246,68 eiro. Projektam “Zūras – 
bērniem un jauniešiem!” piešķīra 
līdzfi nansējumu projekta ievieša-
nas nodrošināšanai 20 662,02 eiro 
no projekta kopējām izmaksām, 
kas ir 47 662,02. Projektam “Doku-
pes ciema labiekārtošana” piešķīra 
līdzfi nansējumu projekta ievieša-
nas nodrošināšanai 7153,48 eiro no 
projekta kopējām izmaksām, kas ir 
27 921,65 eiro.

l Sēdē noteica, ka nekustamā 
īpašuma nodoklis par Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā 
esošajiem nekustamiem īpašu-
miem šogad maksājams reizi ce-
turksnī:

3 1. ceturkšņa maksājums – 
ne vēlāk kā 15. jūnijā;

3 2. ceturkšņa maksājums – 
ne vēlāk kā 15. augustā;

3 3. ceturkšņa maksājums – 
ne vēlāk kā 15. oktobrī;

3 4. ceturkšņa maksājums – 
ne vēlāk kā 15. decembrī.

l Apstiprināja Ventspils no-
vada attīstības programmu 2020.–
2026. gadam, kas sastāv no šādām 
daļām: “Pašreizējās situācijas 
raksturojums”; “Stratēģiskā daļa”; 
“Rīcības plāns”; “Investīciju plāns”; 
“Īstenošanas uzraudzības un novēr-
tēšanas kārtība”; “Pārskats par sa-
biedrības līdzdalības pasākumiem”. 

l Pamatojoties uz saņemta-
jiem priekšlikumiem publiskās ap-
spriešanas laikā, nolēma izstrādāt 
šādus dokumentus:

3 Ventspils novada kultūrvides 
attīstības programma (stratēģija), 
izstrādes termiņš līdz 31.03.2021., 
atbildīgā persona – Kultūras noda-
ļas vadītāja Zane Pamše;

3 Ventspils novada ceļu, ielu, 
laukumu atjaunošanas prioritā-
rais plāns, izstrādes termiņš līdz 
01.11.2020., atbildīgā persona – 
Komunālās nodaļas ceļu būvinže-
nieris Aivars Mincenbergs;

3 Ventspils novada bērnu 
rotaļu laukumu jaunbūves, pār-
būves prioritārais plāns, izstrādes 
termiņš līdz 01.11.2020., atbildīgā 
persona – Komunālās nodaļas va-
dītājs Andris Šlangens;

3 Ventspils novada pašval-
dības zemju meliorācijas sistēmu 
atjaunošanas plāns, izstrādes ter-
miņš līdz 01.11.2020., atbildīgā 
persona – Komunālās nodaļas va-
dītājs Andris Šlangens;

3 Plāns Ventspils novada paš-
valdībai piederošo ēku pieejamī-
bas nodrošināšanai cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem (pandusi, 
pacēlāji), izstrādes termiņš līdz 
01.11.2020., atbildīgā persona – 
Komunālās nodaļas vadītājs An-
dris Šlangens;

3 Ventspils novada Baltijas 
jūras piekrastes apsaimniekoša-
nas plāns, izstrādes termiņš līdz 
01.03.2021., atbildīgā persona – te-
ritorijas plānotāja Iveta Straume;

3 Pētījums “Ventspils novada 
ainavas un to vērtības”, izstrādes 
termiņš līdz 20.09.2020., atbildīgā 
persona – teritorijas plānotāja Ive-
ta Straume.

l Deputāti nolēma uzsākt 
Ventspils novada teritorijas plā-
nojuma grozījumu izstrādi un ap-
stiprināja izstrādes darba uzdevu-
mu (skatīt 9. lpp.). Par teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes 
vadītāju apstiprināja pašvaldības 
attīstības plānotāju Ivetu Straumi.

l Nolēma nodot SIA “VNK 
serviss” 752,508 kubikmetrus mal-
kas siltumapgādes organizēšanai 
Stiklu ciema administratīvajā te-
ritorijā saskaņā ar deleģēšanas lī-
gumu un noteica šīs atsavināmās 
mantas kopējo vērtību 25  494,94 
eiro, kā arī uzdeva pašvaldības iz-
pilddirektoram slēgt vienošanos 
ar SIA “VNK serviss” par pirkuma 
samaksas kārtību.

l Atzina dzīvojamo māju Rī-
gas šosejā 15, Ugālē, kadastra ap-
zīmējums 98700110036001, par 
neatbilstošu “Būvniecības likuma” 
9. panta nosacījumiem par būvei 
izvirzītām prasībām un bīstamu 
turpmākai lietošanai. 

l Deputāti piekrita noslēgt 
pirkuma līgumu par zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
98740060309, platība 0,1163 ha, 
Usmas pagastā, zemes kadastrālā 
vērtība 65 eiro, iegādi pašvaldības 
autonomās funkcijas veikšanai – 
pašvaldības ceļa “Ceļš Us-47 Eži” 
uzturēšanai. 

l Noteica starpgabala statusu 
zemes vienībām (*pirms kadastrā-
lās uzmērīšanas; uzmērot zemi, 
platība var tikt precizēta) Ances 
pagastā:

3 ar kadastra apzīmējumu 

98440050075, platība 2,67 ha;
3 ar kadastra apzīmējumu 

98440060045, platība 1,9* ha;
3 ar kadastra apzīmējumu 

98440070233, platība 1,4* ha;
3 ar kadastra apzīmējumu 

98440100202, platība 1,37* ha.
l Noteica starpgabala statusu 

zemes vienībām Puzes pagastā:
3 ar kadastra apzīmējumu 

98600050323, platība 0,15* ha;
3 ar kadastra apzīmējumu 

98600050336, platība 0,44* ha;
3 ar kadastra apzīmējumu 

98600060048, platība 0,48* ha,
3 ar kadastra apzīmējumu 

98600100038, platība 3,44* ha.
l Noteica starpgabala statusu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 98740050031, platība 8,97* 
ha, Usmas pagastā.

l Noteica starpgabala statusu 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 98130030002, platība 0,0352 
ha, Piltenes pilsētā.

l Nolēma nodot atsavinā-
šanai atklātā izsolē nekustamos 
īpašumus – zemesgabalus īpašu-
mā “Elzas” un “Upenieki” Piltenes 
pagastā, Smilšu ielā 1, Piltenē, kā 
arī īpašumā “Priedes  1” Tārgales 
pagastā (skatīt 4. lpp.).

l Deputāti lēma par grozīju-
miem ar SIA “VNK serviss” no-
slēgtajā deleģēšanas līgumā un 
uzdeva organizēt Ventspils novada 
pašvaldības funkcijās ietilpstošo 
valsts pārvaldes uzdevuma izpil-
di – siltumapgādes, ūdensapgā-
des, kanalizācijas pakalpojumu 
organizēšanu un dzīvojamo māju 
apsaimniekošanu un pārvaldību 
Ventspils novada Piltenes pilsētas 
un pagasta administratīvajā terito-
rijā, kā arī siltumapgādes pakalpo-
jumu organizēšanu Jūrkalnes pa-
gasta administratīvajā teritorijā no 
2020. gada 1. augusta (deleģēšanas 
līguma projekti 11. lpp.).

l Deputāti nolēma apturēt no 
2020. gada 13. marta līdz ārkārtē-
jās situācijas beigām un izglītības 
iestādēs mācību procesa klātienē 
atsākšanai skolēnu ēdināšanas 
pakalpojumu līgumus, t. sk. nom-
nieku pienākumu maksāt telpu 
nomas maksu, ar SIA “Audora” un 
SIA “OSKO”.

l Vēl deputāti apstiprināja 
grozījumus Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas nolikumā, lēma par 
piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa 
īpašumā zemesgabalus Tārgales 
un Ugāles pagastā, par dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu Ances un 
Vārves pagastā.

Detalizēta informācija 
www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis 

Dainis Veidemanis

Marta domes sēdēs
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Kultūra ir visu lietu un parādību pamatvērtība
Kad paaugos, iesaistījos dažādās 

aktivitātēs, kas tolaik bija saistītas ar 
pionieru un komjauniešu kustību. 
Es visur piedalījos, arī izteiksmīgās 
runas konkursos, un mans pirmais 
lielais scenārijs tapa, kad mūsu kla-
sei bija žetonu vakars. Secināju, ka 
tas man patīk.

– Kādēļ nolēmi studēt Latvi-
jas Valsts konservatorijā?

– Uzzināju, ka tiek atvērta Kul-
tūras izglītības darbinieku nodaļa. 
Mani šis jaunums ieinteresēja, no-
lēmu pamēģināt, jo sapratu, ka šajā 
augstskolā varētu attīstīt radošumu. 
Neslēpšu, ka vienu brīdi sapņoju 
par aktrises karjeru, tomēr neno-
ticēju saviem spēkiem un izvēlējos 
citu specialitāti. Bija diezgan liels 
konkurss, bet es tiku konservatori-
jā, un tas bija liels piedzīvojums. Es, 
lauku bērns, nonācu Rīgā ar visām 
galvaspilsētas iespējām. Apmeklēju 
teātrus, koncertus, izstādes. Tvēru 
visu, ko varēju, tādējādi bagātinot 
sevi. Diplomdarbu izstrādāju Ieca-
vā. Tad jau biju precējusies, gaidīju 
meitiņu Annu. Atgriezos Piltenē. 
Saņēmu piedāvājumu strādāt vie-
tējā kultūras namā, arī rajona Kul-
tūras nodaļā, bet šos piedāvājumus 
atraidīju. Savu darba karjeru sāku 
prozaiski – Piltenes vidusskolā biju 
laborante ķīmijas stundās. 

– Tas gan ir negaidīti! 
– Šo pienākumu veicu īsu brī-

tiņu. Rudenī man piedāvāja strā-
dāt sagatavošanas klasē un mācīt 
sešgadīgos. Sāku no baltas lapas, 
protams, apmeklēju kursus, pati 
gatavoju uzskates materiālus. Biju 
aktīva, tādēļ pēc kāda laika sāku 
strādāt par ārpusklases darba orga-
nizatori, rīkoju un vadīju pasāku-
mus. Tolaik valstī virmoja brīvības 
gars, tādēļ nodibināju Piltenē hu-
manitāro skolu. Vēlējos atbrīvoties 
no spaidiem, ļaujot kolēģiem un au-
dzēkņiem izpausties radoši, neliekot 
šķēršļus bērnu vispusīgai attīstībai. 
Humanitārajā skolā bija ļoti jauks 
kolektīvs – vecuma pieredze mijās 

ar jaunības brāzmainumu. Īsteno-
jām tam laikam trakas idejas. Pie-
mēram, Lieldienu rītā, saulei austot, 
visa skola gāja pie Ventas mazgāt 
muti, rīkojām dārza svētkus, ziemā 
devāmies uz mežu, lai pie greznas 
egles sagaidītu Ziemassvētku vecīti. 
Pēc sešiem gadiem objektīvu iemes-
lu dēļ skolu slēdzām, jo bija mazs 
audzēkņu skaits un pagasts nevarēja 
uzturēt divas skolas. Toreiz pie do-
mes notika pikets, sarīkojām skolas 
bēres. Pēc tam atgriezos Piltenes 
vidusskolā un strādāju, līdz mani 
uzrunāja kļūt par Ventspils rajona 
kultūras inspektori.                        

– Jauns izaicinājums. 
– Tolaik biju Kultūras ministri-

jas pakļautībā. Mana darbavieta bija 
Piltenes skola, kur aizvien strādāju 
par ārpusklases darba organizatori 
un mācīju kultūras vēsturi. Pama-
zām iegāju rajona kultūras apritē, 
iepazinu lieliskus kolēģus no visas 
Latvijas. Mēs, inspektori, cits citu 
atbalstījām, visi bijām līderi. 

Kad notika novadu reforma, 
bija skaidrs, ka ir nepieciešama Kul-
tūras nodaļa. 

– Tev patīk tas, ko dari?
– Jā! Vadītāja amats disciplinē, 

nevaru tikai lidot pa gaisu. Te rado-
šais savijas ar administratīviem un 
racionāliem pienākumiem, bet tie 
visi man tīk. Vienmēr esmu cilvē-
kos, jo vēroju, kā kolēģi ir organizē-
juši pasākumus, bet neaizmirstu arī 
papīru darbu – ir gana daudz doku-
mentu, ar kuriem jātiek galā. Manā 
darbā ir liela dažādība – vienu brīdi 
runāju ar pašdarbniekiem, bet jau 
pēc mirkļa ar Kultūras ministrijas 
pārstāvjiem vai producentiem. Arī 
uz ielas raisās sarunas, jo iedzīvo-
tājiem ir viedoklis par to, kā noticis 
viens vai otrs pasākums. Tad jāprot 
diplomātiski atbildēt, jo skaidrs, 
ka visiem nevar patikt viss – gau-
mes atšķiras. Vienmēr jāatceras, ka 
mēs, kultūras darbinieki, audzinām 
skatītāju un palīdzam izkopt gau-
mi, tādēļ lēts un bezgaumīgs pie-
dāvājums nebūs īsti vietā. Ir svarīgi 

radīt emocionālu pārdzīvojumu un 
gandarījumu, neļaujoties seklam iz-
aicinājumam. Visam jābūt līdzsvarā. 
Protams, to ir gūti noturēt, vienkār-
šāk ir izdabāt publikas gaumei, bet 
tas nav īstais risinājums.  

– Tu esi priekšniece 12 nova-
da kultūras darbiniecēm. Ko teik-
si par viņām?

– Kolektīvs mainās, un cilvēki ir 
ļoti dažādi. Katram ir sava izpratne 
par to, kas jādod klausītājiem un ska-
tītājiem. Jebkurā gadījumā kultūras 
darbinieces zina sava pagasta iedzī-
votāju ieradumus un gaumi. Viņām 
ir vēlme pierādīt sevi un piedāvāt 
pasākumu apmeklētājiem dažādu 
repertuāru. Kultūras darbiniekam 
ir jābūt profesionālim, un var just, ja 
viņš tāds ir. Esmu priecīga, ka manas 
kolēģes ir izdomas bagātas – ja ir jā-
organizē kopīgs novada pasākums, 
ātri atrodam kopsaucēju. Kultūras 
darbinieku ikdiena nav viegla, jo 
vienmēr atradīsies kāds, kam kaut 
kas nav paticis, un viņš būs gatavs asi 
kritizēt paveikto, lai gan pretim var 
likt daudz labu atsauksmju. Ir būtis-
ki, lai kultūras darbinieks, būdams 
labs profesionālis un līderis, nerosī-
tos viens, bet viņam būtu komanda, 
uz kuru var paļauties.   

Novadā, kā tu jau minēji, no-
tiek tradicionāli pasākumi. Vai 
kāds no tiem ir sirdij tuvāks?

– Es iedibināju Vasarsvētku 
koncertu, kurš katru pavasari notiek 
citā vietā un kurā var parādīt paš-
darbnieku daudzveidīgo veikumu. 
Tas man ir tuvs. Tāpat arī sieviešu 
biedrības “Spārni” rīkotā Pagas-
tu diena, kurā izjūtu lepnumu par 
savu novadu. Zini, kopš izveidots 
novads, arī kultūras darbinieces ir 
sapratušas, kas darbojamies kopā, 
nevis savrup, ka nav jāvelk deķītis uz 
savu pagastu, bet jādomā par kopai-
nu un veselumu. Mūsu lielā bagā-
tība ir sui ti, ventiņi un lībieši, un ar 
to ir jālepojas. Reizēm ir tā, ka kādā 
pagastā rīkotais pasākums iegūst 
vērienu un tam ir plašāks apmeklē-
jums, kā, piemēram, velobrauciens 

“Sudraba spieķis” Zlēkās. Protams, 
ļoti labi jūtos ikgadējā saulgriežu pa-
sākumā Jūrkalnē. Tad aizmirstas or-
ganizatoriskās rūpes, un es uzņemu 
enerģiju visam gadam. 

– Tu esi atbildīga arī par 
Dziesmu un deju svētku sekmīgu 
norisi, tas ir, lai novada pārstāvji 
tajos justos gaidīti. 

– Nu jau esmu bijusi klāt piecos 
svētkos, un tas dod pieredzi. Katru 
reizi ir kādi jauninājumi, organi-
zatoriskajā darbā tiek izmantotas 
mūsdienu tehnoloģijas – neviens 
vairs neiesniedz ar roku rakstītus 
sarakstus. Svētku dalībnieki ir emo-
cionāli piepildīti ar gaidāmo notiku-
mu, man ir laba atbalsta komanda 
– kultūras darbinieces, pārvalžu 
vadītāji un novada vadība. Neviens, 
nokļuvis Rīgā, nesūkstās par neērtu 
guļvietu, bet uztver notiekošo kā 
piedzīvojumu. Dziesmu svētku da-
lībnieki mani ir iesaukuši par lielo 
mammu – tā arī jūtos.

– Viens no taviem vaļasprie-
kiem ir lugu rakstīšana.  

– Piltenieki mani uzrunāja vadīt 
amatierteātri, un es piekritu pamē-
ģināt. Sākumā iestudējām zināmu 
autoru lugas, bet ar laiku sapratu, 
ka manai aktieru trupai trūkt pie-
mērota materiāla, lai visi varētu 
izspēlēties. Tā nu nodomāju, ka es 
pati varētu kaut ko uzrakstīt. Sāku-
mā tapa skečiņi, bet tad pensionētā 
literatūras skolotāja Zenta Daudze 
atnesa Ērika Hānberga īsstāstu “Dū-
dotāji”. Es to dramatizēju, visiem 
patika, pēc tam papildināju sižetu 
ar saviem dialogiem. Ēriks ir Zentas 
studiju biedrs, viņš izlasīja manu pa-
pildinājumu viņa sižetam un atzina 
to par labu esam. Pēc tam manus 
“Dūdotājus” iestudēja Limbažu 
Tautas teātrī, bet vēlāk pārtulkoja 
lietuviski. Tad es sevi iedrošināju, ka 
nav nemaz tik slikti un varu mēģināt 
rakstīt vēl. Bieži vien tas notiek pē-
dējā brīdī, kad jau skaidri jāzina, ko 
rādīsim skatē, bet parasti ideja manī 
ir virmojusi jau labu laiku. Esmu 
uzrakstījusi 12 viencēlienus, un tos 

iestudē arī citviet Latvijā. 
– Kā tu definētu kultūras jē-

dzienu?
– Tas man ir visa pamats. Sēžot 

pie skaisti saklāta galda, es varbūt ne-
teikšu, ka tā ir kultūra, bet dziļākajā 
būtībā tā ir. Tās ir skaņas, krāsas, vēr-
tīgas lietas. Lai nedomātu, ka esam 
materiālisti, kam pirmajā vietā ir 
nauda, es arī sev palaikam atgādinu, 
cik svarīga mums visiem ir kultūra. 
Tās ir saknes, tā ir piederības izjūta 
tautai un zemei, no kuras nākam. Es 
domāju, ka katrā no mums ir latvis-
kais gēns, tikai vienam tas izpaužas 
spēcīgāk, otram – vājāk. Kultūra nav 
pievienotā vērtība, bet pamatvērtība 
visām lietām un parādībām. 

– Tavs vīratēvs bija leģendā-
rais režisors Kārlis Pamše. 

– Opis bija cilvēks ar ļoti plašu 
sirdi un dvēseli, viņš bija zinošs da-
žādās mākslas jomās. Esmu no Kār-
ļa aizguvusi garīgo inteliģenci un 
kultūras slāni. Kādu laiku dzīvojām 
kopā, pie viņa ciemos nāca daudzi 
inteliģences pārstāvji, un es uzsūcu 
sevī viņu stāstīto un pieredzēto. Tā 
ir liela bagātība!  

Kas tevi dzīvē iepriecina?
– Mazdēliņš, mans lielais dēls, 

kuram 7.  martā palika trīs gadi. 
Protams, esmu pateicīga arī par to, 
ka man dota meitiņa un znots Rai-
monds, bet pašlaik lielāka sajūsma 
ir par augošo Tomu. Mazais vīriņš ir 
mans acuraugs un sirdsprieks. Esmu 
laimīga vērojot, kā viņš iepazīst pa-
sauli. Esam kopā apmeklējuši teātri 
un muzejus. Šāds piedāvājums ir 
vajadzīgs jau mazotnē, jo tas nekur 
nepazūd – cilvēks to sevī uzslāņo. Ja 
tu man vaicā, kas vēl mani ieprieci-
na, tad jāatzīst, ka labprāt gatavoju. 
Neesmu liela eksperimentētāja, bet 
labprāt vāru zupas, cepu gaļu, šmo-
rēju kāpostus un lieku galdā cepeti. 
Vēl mani gandarī iknedēļas sarunas 
ar kursa biedreni Daci un pabūšana 
vienatnē, kad esmu ar savām do-
mām. Tas uzlādē un dod enerģiju 
atkal būt kopā ar cilvēkiem.                     

Marlena Zvaigzne

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Usmas, Ugāles un Tārgales 
pagastu un piltenes lauku teritoriju 
šķērso sia “latrosTrans” piederošie 
maģistrālie naftas un naftas 
produktu vadi, kuriem saskaņā ar 
“aizsargjoslu likumu” ir noteikta 
drošības aizsargjosla – minimālais 
platums 25 metri no cauruļvada ass.

Vispārīgie ierobežojumi aizsargjoslās ir 
noteikti “Aizsargjoslu likuma” 35. pantā. Pa-
pildu ierobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņ-
ražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu 
un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cau-
ruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes 
un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas 
uzpildes stacijām ir noteikti “Aizsargjoslu li-
kuma” 57. pantā, tajā skaitā:

1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāša-
nas poligonus;

2) aizliegts nomest smagumus, izmest 
vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraiso-
šas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;

3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļva-
du pārejām;

4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar ze-
mes applūdināšanu;

5) aizliegts audzēt kokus un krūmus pla-
tībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikša-
nas metodikā.

Ja nav noslēgta rakstveida vienošanās 
ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas 
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un pro-
duktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrā-
des un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas 

uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt 

jebkuras ēkas un inženierbūves,
b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, 

bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokma-
teriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli 
uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu 
glabātavas,

c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celt-

ņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt 

pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks 
par 5000 kilogramiem, un triecienmehānis-
mus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,

f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 met-
riem, bet aramzemēs – dziļāk par 0,45 met-

riem, kā arī meliorācijas un grunts planēša-
nas darbus,

g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un ci-
tus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbu-
mu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu 
(izņemot augsnes paraugus),

h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes 
smelšanas darbus,

i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņ-
ražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu 
un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cau-
ruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pār-
kraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes 
staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu 
apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.

“LatRosTrans” biznesa attīstības 
direktors Renārs Zelčs

piesardzība naftas vadu tuvumā
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piltenē
Ventspils novada pašvaldība, 

NMK 90000052035, mutiskā izso-
lē ar augšupejošu soli pārdod ne-
kustamo īpašumu – zemesgabalu 
“Elzas”, kadastra Nr.  98330010166, 
Piltenes pagastā, Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums ap-
skatāms darbadienās līdz 26. maijam, 
iepriekš saskaņojot apskates laiku ar 
Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju 
(tālrunis – 26820888).

Izsoles sākumcena – 7000 
eiro, nodrošinājums – 700 eiro, iz-
soles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 26. maijam plkst. 
17.00, izsoles sākums 2020. gada 
27. maijā plkst. 13.30 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Ventspils novada pašvaldība, 
NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekus-
tamo īpašumu – zemesgabalu Smil-
šu ielā 1, kadastra Nr. 98130020118, 
Piltenē, Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums ap-
skatāms darbadienās līdz 26. maijam, 
iepriekš saskaņojot apskates laiku ar 
Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju 
(tālrunis – 26820888).

Izsoles sākumcena – 6000 
eiro, nodrošinājums – 600 eiro, iz-
soles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 26. maijam plkst. 
17.00, izsoles sākums 2020. gada 
27. maijā plkst. 13.15 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Ventspils novada pašvaldība, 

NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekusta-
mo īpašumu – zemesgabalu “Upe-
nieki”, kadastra Nr.  98330040166, 
Piltenes pagastā, Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums ap-
skatāms darbadienās līdz 26. maijam, 
iepriekš saskaņojot apskates laiku ar 
Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju 
(tālrunis – 26820888).

Izsoles sākumcena – 2700 
eiro, nodrošinājums – 270 eiro, iz-
soles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 26. maijam plkst. 
17.00, izsoles sākums 2020. gada 
27. maijā plkst. 13.45 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Tārgalē 
Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pār-
dod nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu “Priedes  1”, kadastra 
Nr. 98660081501, adrese: “Priedes 
1”, Akmeņdziras, Tārgales pag., 
Ventspils nov., LV-3621.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums ap-
skatāms darbadienās līdz 26. maijam, 
iepriekš saskaņojot apskates laiku ar 
Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju 
(tālrunis – 26491057).

Izsoles sākumcena – 1200 
eiro, nodrošinājums – 120 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 26. maijam plkst. 
17.00, izsoles sākums 2020. gada 27. 
maijā plkst. 13.00 Ventspils novada 
pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

Varēs atvest produktus 
iedzīvotāji interesējas, ko darīt, ja koronavīrusa dēļ jāpaliek 

mājās un nevar doties iepirkties. Šādā situācijā var palīdzēt 
pašvaldības sociālā dienesta darbinieces, skaidro dienesta 
vadītāja inta rudbaha.

Sociālais dienests lūdz personas, kuras nonākušas krīzes situācijā un 
atrodas pašizolācijā savā dzīvesvietā un kurām nav nekādu citu iespēju, kā 
nodrošināt sevi ar pirmās nepieciešamības precēm un pārtiku, sazināties ar 
sociālā darba speciālisti savā pagasta pārvaldē.

Sociālā darba speciālistes izvērtēs katru gadījumu un, ja būs nepiecie-
šams, palīdzēs Ventspils novada iedzīvotājiem, atvedot pirmās nepieciešamī-
bas preces un pārtiku. Tas netiks darīts bez maksas, cilvēkam būs jānorēķinās 
par piegādātajām precēm un produktiem, tādēļ mājās jābūt skaidrai naudai.

Marlena Zvaigzne 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM 
”GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014. GADA 12. JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.9 

”PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 
41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu, grozījumi 
Ventspils novada domes 2014. gada 12. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.9 ”Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem” 
izdarāmi, lai precizētu pabalstu saņemšanas nosacījumus.

2. īss projekta satura izklāsts Noteikumos tiek precizēts 22. un 22.1 punkts, nosakot kritēriju, 
ka pabalstu var saņemt vecāki, kuri ir deklarēti Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus. tiek grozīts 
noteikumu 25.4 punkts, nosakot kritērijus pabalsta saņemšanai 
jauna elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai personas 
vienīgajam mājoklim, kura īpašnieks vai valdītājs ir pabalsta 
pieprasītājs, kurš ir deklarēts mājoklī, par kuru  tiek pieprasīts 
pabalsts.

3. informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

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

Nav attiecināms.

5. informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada pašvaldības iestāde 
“Ventspils novada sociālais dienests”.

6. informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.
saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv, sadaļā “Normatīvie dokumenti”.

domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju 26. martā notikušajā Ventspils 
novada domes sēdē pieņemts lēmums 
Nr.61, 1.§ “par nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņiem 2020. gadā”, pārceļot 
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņu uz vēlāku laiku bez kavējuma 
naudas uzrēķina. 

Tādējādi nekustamā īpašuma nodoklis par 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā esoša-
jiem nekustamajiem īpašumiem maksājams reizi 
ceturksnī, 1. ceturkšņa maksājumu veicot ne vēlāk 
kā 15. jūnijā, 2. ceturkšņa maksājumu veicot ne vē-
lāk kā 15. augustā, 3. ceturkšņa maksājumu veicot 
ne vēlāk kā 15. oktobrī, bet 4. ceturkšņa maksājumu 
veicot ne vēlāk kā 15. decembrī vienas ceturtās da-
ļas apmērā no nodokļa gada summas. 

Atgādinām, ka droši un ērti nekustamā īpašuma 
nodokli var samaksāt portālos  www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv. Abās interneta vietnēs pieejami 
pašvaldības banku konti nodokļa samaksai, turklāt 
automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija 
maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.
lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai 
juridiskas personas īpašumiem.

Lai nerastos pārpratumi ar nodokļa apmaksas 
termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams 
pieteikties atgādinājuma saņemšanai e-pastā vai īszi-
ņas veidā uz mobilo tālruni par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādināju-
ma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas 
dienas pirms maksāšanas termiņa, bet īsziņas veidā 
– maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Marlena Zvaigzne 

pagarina nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņu

informācija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4                                                                                                
2020. gada 27. februārī                                                                                                                     

(protokols Nr.59, 19.§)

”GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA 
DOMES 2014. GADA 12. JŪNIJA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 
NR.9 ”PAR VENTSPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”” 

  Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
 43. panta trešo daļu.

 
 izdarīt Ventspils novada domes 2014. gada 

12. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Ventspils 
novada pašvaldības pabalstiem” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 

200,00 euro (divi simti euro 00 centi) apmērā par katru 
bērnu piešķir vienam no vecākiem, kura deklarētā 

dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus bijusi Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā un bērns ir deklarēts 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā.”

2. izteikt 22.1 punktu šādā redakcijā: 
“22.1 Ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta vismaz 

12 mēnešus bijusi Ventspils novada administratīvā 
teritorija un viņa nepilngadīgie bērni arī deklarēti 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā, tad 
pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir:”

3. izteikt 25.4 punktu šādā redakcijā:
“25.4 tiesības saņemt vienreizēju pabalstu jauna 

elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai 
vienīgajam mājoklim ir personai, kuras deklarētā 
dzīvesvieta Ventspils novada administratīvajā teritorijā 
ir ne mazāk kā 10 gadu un kura savu dzīvesvietu 
deklarējusi tās īpašumā vai valdījumā esošajā mājoklī, 
par kuru ir pieprasīts pabalsts. Pabalsts jauna 
elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai ir 
vienreizējs, un tā apmērs nepārsniedz 600,00 euro. 
Pabalstu jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma 
ierīkošanai izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta 
pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.”

domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

Izsola nekustamo īpašumu
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Izmantojam tikai un vienīgi 
Latvijā ražotu gaļu – to piegādā 
Aigo saimniecība “Stepnieki 2” un 
Raita Krūmiņa “Oši”, kas atrodas 
Vārves pagastā. Izņēmuma gadī-
jumos iepērkam gaļu no z/s “Lā-
ses” Kuldīgas pusē. Ražojot pro-
dukciju, neizmantojam mehāniski 
atdalītu gaļu.” 

Būvējot ražošanas ēkas, bija 
paredzēts dienā saražot 800 kg 
dažādu gaļas izstrādājumu, bet ta-
gad tās ir trīs tonnas – pagaidām 
maksimālā jauda. Modernizējot 
ražotni, ir īstenoti pieci Eiropas 
Savienības atbalstītie projekti un 
iepirktas jaunas iekārtas. 

“Miesnieks” ne tikai ražo, bet 
arī tirgo savu produkciju, uzņē-
mums sniedz ēdināšanas pakal-
pojumus pansionātā “Selga” un 
slimnīcā. Vairāki produkti ir saņē-
muši nacionālās pārtikas kvalitā-
tes shēmas apliecinājumu – “Zaļo 
karotīti”. “Miesnieks” regulāri pie-
dalās iepirkumu konkursos par 
iespēju piegādāt savus izstrādāju-
mus skolām un pirmsskolas izglī-
tības iestādēm ne tikai Ventspilī 
un novadā, bet arī Talsos. “Varu 
palielīties, ka apgādājam daudzus 
Rīgas restorānus. Viņi gan neiz-
manto masveida produkciju, tādēļ 
katram vajadzīga sava pieeja, un 
mēs to varam nodrošināt. Sadar-
bojamies ar lielveikalu tīklu “Sky”, 
bet mūsu uzticamākie klienti, 
protams, dzīvo novadā un Vents-
pilī. Viņiem piedāvājam ap 70 
dažādu produkcijas vienību, kas 
mainās atkarībā no sezonas. Pie-
mēram, šašliks ziemā nav piepra-
sīts, savukārt vasarā to pērk labi. 

rēķinās ar pirktspēju un konkurenci

“Uzņēmuma gada apgrozījums ir četri miljoni eiro, nodokļos samaksājam 
ap pusmiljonu,” saka SIA “Miesnieks” valdes loceklis Dainis Reinsons.  Līgas Rūdes foto 

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Ir produkti, kas izkrīt no aprites, 
bet vietā nāk jauni, jo, lai pircē-
jiem būtu interesanti, ir jāpiedāvā 
plašs produktu klāsts, nodrošinot 
izvēles iespējas. Jaunos produktus 
vispirms piegādājam savām tirdz-
niecības vietām, tā var notestēt, 
vai cilvēkiem tie garšo. Nereti ir 
tā, ka pirmajā mēnesī pircēji lab-
prāt iegādājas kaut ko jaunu, bet 
pēc tam tomēr atgriežas pie pār-
baudītām vērtībām. Mums visu 
laiku jāseko līdzi tirgū notiekoša-
jam, lai izdarītu pareizo izvēli un 
nekļūdītos, jo pakausī elpo kon-
kurenti.”

Dainis labprāt nobauda “Mies-
nieka” produkciju, un šādi rīkojas 
arī viņa kolēģi. Un ir novērots – ja 

garšo pašiem, garšo arī pircējiem. 
“Mums nav zema cena, jo piedā-
vājam kvalitatīvu produktu. Pēc 
būtības tam vajadzētu maksāt vēl 
vairāk, tomēr mēs neceļam cenu, 
jo jārēķinās ar pirktspēju un kon-
kurenci.”

Kā uzņēmējs Dainis ir nobažī-
jies par darbaspēka lielo nodokli, 
ir nesaprotama pēdējo divu gadu 
laikā ieviestā algas aprēķina sis-
tēma, tāpat ir bažas par atsevišķu 
darbinieku, piemēram, labu pa-
vāru un pārdevēju, piesaistīšanu, 
turklāt reizēm gadās, ka darbi-
nieks, iepriekš nebrīdinājis, kādu 
dienu vienkārši neierodas darbā, 
un uzņēmējam tad operatīvi jāiz-
domā, ko darīt. Dainis saka, ka sa-

skarsmē ar darbiniekiem viņš drī-
zāk ir demokrāts, nevis despots. 
Dažreiz gan jāpasaka kāds skar-
bāks vārds, bet kopumā uzņēmējs 
ir gandarīts par “Miesnieka” labo 
komandu, kura strādā saskaņoti 
un uz kuru var paļauties, ka viss 
tiks izdarīts labi. “Esmu no sirds 
priecīgs, ka varu dzīvot un strādāt 
Latvijā, un man negribas no še-
jienes braukt prom. Kā uzņēmējs 
varu labus vārdus teikt par sa-
darbību ar novada pašvaldību. Ja 
man prasa, labprāt palīdzu Zūru 
pamatskolai un atbalstu Vārves 
pagastā rīkotās sporta un kultūras 
aktivitātes. Nedomāju, ka pilsē-
tu vajadzētu apvienot ar novadu, 
jo Ventspils vienmēr vēsturiski 

pastāvējusi atsevišķi. Gaidāmā 
apvienošana ir politisko cīņu re-
zultāts, un tas ir muļķīgi! Es gan 
vēl ceru, ka novadu neapvienos ar 
pilsētu – tāda maza cerība ir.”               

Marlena Zvaigzne

recepte

CŪKGAļAS KOTLETES, 
SAUTēTAS KRēMĪGā 
PURAVU MēRCē
Sastāvdaļas:
l ap 700 g “Miesnieka” maltās 
cūkgaļas;
l 2 ēdamkarotes mannas + 
kotlešu apviļāšanai;
l 1 sīpols;
l 2 olas;
l garšvielas (sāls, pipari un ci-
tas garšvielas (pēc gaumes), ko 
pievieno kotletēm);
l ap 150 ml saldā krējuma;
l 1 liels puravs.
Pagatavošana: 

Sajauc malto gaļu ar garš-
vielām un smalki sagrieztu sī-
polu, pievieno olas un mannu. 
Visu samaisa. Uzkarsētā pannā 
liek paliela izmēra kotletes, 
kas apviļātas mannā, un apcep 
brūnas. Citā pannā apcep pu-
ravus. Kad tie palikuši mīksti, 
pievieno saldo krējumu, sāli un 
piparus pēc garšas. Mērcei pie-
lej ūdeni un ļauj uzvārīties, tad 
nedaudz iebiezina.

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 
200 grādiem. Cepšanas traukā 
liek kotletes un pārlej ar pura-
vu mērci. Liek cepeškrāsnī sau-
tēties. Pēc 10 minūtēm kotletes 
apgriež uz otru pusi un turpina 
sautēt vēl 10 minūtes.

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” biedru 
kopsapulcē, kas 6. martā notika vēl 
klātienē Dundagas pilī, par savu 
pieredzi stāstīja divi čakli projektu 
rakstītāji, un šo rindiņu autors 
īpaši lūkoja saklausīt, kuras lietas 
nodrošina veiksmi, kas var radīt 
šķēršļus un kā rīkoties, ja projektu 
izbrāķē.

Mūsu pusē jau labi zināmais tūrisma 
uzņēmējs Reinis Pižiks, SIA “DabaLaba” 
saimnieks, ir uzrakstījis vairākus LEADER 
projektus, no tiem divus īstenojis, viens ir 
vērtēšanas stadijā Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) Talsu nodaļā un viens atteikts. Lūk, 
Reiņa galvenās atziņas: “Pamatā jābūt pārdo-
mātai biznesa idejai, lai tā dotu naudu. Mans 
bizness ir vizināt cilvēkus ar kanoe laivām un 

piedāvāt šaut ar loku. Sāku ar dažām laivām 
un dažiem lokiem. Pārliecinājos, ka cilvēkiem 
patīk abas nodarbes. Vajadzētu vairāk laivu 
un loku... Tāpēc rakstīju pirmo projektu, kas 
ļāva nopirkt desmit laivas. Tas savukārt no-
zīmēja to, ka sētā iebrauks par 20 cilvēkiem 
vairāk.” Reinis ir pārliecināts, ka ir pareizi 
rīkojies, sākdams ar mazumu, jo pakāpenība 
ir svarīga teju visās jomās. Ančiņš arī atklāja, 
kādu kļūdu pieļāvis, rakstīdams nākamo pro-
jektu, lai izvērstu loka šaušanu savā teritorijā: 
“Rakstīju no biedrības, gribēdams iegūt lie-
lāku finansiālo atbalstu, bet šo projektu man 
atteica, jo es no vienas puses it kā pārstāvēju 
SIA “Reinis”, no otras puses – biedrību “Rei-
nis”, un LAD Talsu nodaļa saskatīja zināmu 
interešu konfliktu. Tātad, ja raksta biedrība, ir 
jāuzmanās un šīs lietas jānodala.” 

Atzīdams, ka projektu rakstīšana ir pa-

pīru lieta, Reinis atklāj vēl kādus veiksmes 
formulas saskaitāmos: “Sākumā bija grūti, 
bet, kad nomainīju grāmatvedi, viss pavir-
zījās uz labo pusi. Un vēl liels pluss ir tāda 
pagasta pārvaldes vadītāja, kāda Ancē ir Aira 
Kajaka. Bet projekti tiešām palīdz attīstīties. 
Nebūtu to, tā arī būtu palicis ar savām da-
žām laivām.”

Pieredzē dalījās arī jātnieku sporta kluba 
(JSK) “Demora” saimnieces – valdes priekš-
sēdētāja Gelinta Apse un viņas meita Unda 
Egendorfa. Gelinta un Unda Tārgales pagas-
ta “Laimiņās” audzē zirgus, piedāvā tūrisma 
pakalpojumus, piedalās sacensībās un trenē 
jaunos jātniekus. Kā sacīja Gelinta, “mēs esam 
biedrība, zemnieku saimniecība “Demoras 
staļļi” un ģimenes uzņēmums – viss kopā”. Jau 
vairāk nekā 20 gadu Gelinta piepilda savu seno 
sapni – darboties ar zirgiem. LEADER projek-

tos gūtais atbalsts ir izmantots, lai izveidotu 
mājaslapu, iegādātos piekabi zirgu pārvadāša-
nai, nopirktu treniņu šķēršļus, konkūra seglus 
un izveidotu izjāžu laukumu. Arī Gelinta uz-
sver, ka jebkurā projektā ir svarīgi pēc iespējas 
saprotami izklāstīt savu ideju. Mazliet paverot 
priekškaru uz atteiktajiem projektiem, Gelinta 
atzina: “Tajā brīdī, kad atsaka, ir bēdīgi, bet es 
uzreiz mēģinu izdibināt, kāpēc ir atteikts. Man 
ļoti gribas savu ideju īstenot, bet, lai to izdarī-
tu, jāsaprot neveiksmes iemesli.” Reiz atteiku-
ma iemesls, līdzīgi kā Reinim, bijis konflikts 
starp biedrību un zemnieku saimniecību. No 
kļūdām ir jāmācās, un to, ka tas notiek sekmī-
gi, apliecina JSK “Demora” attīstība un nu jau 
reālais lielais sapnis uzbūvēt jāšanas manēžu. 

SIA “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” sabiedrisko attiecību 

speciālists Alnis Auziņš 

Praktiķu ieteikumi: sākt ar mazumu, izdibināt neveiksmju iemeslus
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Martā sociālā dienesta 
vadītāja inta rudbaha bija 
iecerējusi katrā pagastā 
rīkot atvērto durvju dienas, 
lai iedzīvotāji uzzinātu par 
dienesta darbinieku ikdienu 
un varētu uzdot jautājumus. 
Koronavīrusa izplatības 
dēļ pasākums bija jāatceļ. 
pirms ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas paguvu 
nointervēt vairākas sociālās 
darbinieces. lūk, saruna ar 
viņām.   

Diskusijā piedalījās dienesta 
vadītāja Inta Rudbaha, Zlēku so-
ciālā darbiniece Liesma Viļum-
sone, kura strādā ar ģimenēm un 
bērniem Vārvē, Užavā, Jūrkalnē 
un Zirās, kā arī Popes pagasta so-
ciālā darbiniece Sandra Citoviča 
un Rūta Erliha-Štranka, kura arī 
strādā ar ģimenēm un bērniem 
Tārgalē, Ancē un Piltenē. 

Sociālā darbinieka misija, 
uzsver Inta, ir sniegt palīdzī-
bu grūtībās nonākušiem cilvē-
kiem, kuri nespēj atrisināt savas 
problēmas. Pagastos darbojas 
arī sociālās palīdzības organi-
zatori, un, kā jau noprotams no 
iepriekš teiktā, īpašs atbalsts ir 
pieejams arī ģimenēm ar bēr-
niem. “Mēs esam palīdzoša pro-
fesija, un man prieks par savu 
profesionālo komandu, kurā ir 
reta kadru mainība. Tas nozīmē, 
ka sociālie darbinieki zina savu 
pagastu iedzīvotāju problēmas 
un vajadzības un var palīdzēt, ja 
nepieciešams atbalsts. Darbinie-
ki visu laiku izglītojas dažādos 
semināros, konferencēs, regulāri 
tiek nodrošinātas supervīzijas, 
lai paaugstinātu darbinieku pro-
fesionālo efektivitāti. Ir jāsaprot, 
ka sociālais darbinieks ne tikai 
strādā ar pabalstiem, bet ir gatavs 
iesaistīties konkrētu gadījumu ri-
sināšanā, kas visbiežāk ir saistīti 
ar cilvēku savstarpējām attiecī-
bām. Mūsu dienests sadarbojas 
ar skolām, bāriņtiesu, policiju un 
daudzām citām institūcijām. Rei-
zēm sociālajam darbiniekam jā-
palīdz cilvēkiem risināt veselības 
problēmas, jānodrošina aprūpe 
mājās vai ilgstoša aprūpe sociā-
lajos centros. Personas ar īpašām 
vajadzībām var saņemt asistentu 
pakalpojumus, organizējam arī 
palīdzību personām, kas paliku-
šas bez dzīvesvietas – kā redzat, 
palīdzības klāsts ir plašs. Sociā-
lais darbinieks ne vienmēr būs 
tas, kurš atrisinās neskaidro jau-
tājumu, bet viņš iedos virzienu, 
kas darāms, lai klients nejustos 
atstumts, bet būtu pieņemts un 
saprasts. Tas jāsaka arī par dzī-
vokļu jautājumu – palīdzam arī 
šādā situācijā,” uzsver Inta.

Sandra pirms darba uzsākša-
nas Sociālajā dienestā bija sko-
lotāja un karjeras konsultante, 

Jebkurš cilvēks var mainīt savu dzīvi

bet viņai gribējās palīdzēt citiem, 
tādēļ arī kļuva par sociālo dar-
binieci. “Tas ir mans sirdsdarbs. 
Man patīk tas, ko daru. Ir prieks, 
ja redzu, ka cilvēks no manis aiz-
iet ar smaidu sejā, lai gan atnāca 
ar grūtu sirdi, jo šķita, ka problē-
mu mākonis ir ļoti liels un melns. 
Es vienmēr aicinu klientu izteikt 
viņa domas, uzmanīgi ieklausos 
teiktajā un tikai pēc tam snie-
dzu padomu. Bieži vien izrādās, 
ka problēma nav nemaz tik liela 
un nav neatrisināma. Visbiežāk 
manu to, ka daudzi cilvēki jūtas 
vientuļi un viņiem nav, ar ko pa-
runāties. Mūsdienās ir labi pazīs-
tama situācija, ka viens no ģime-
nes strādā ārzemēs, bet Latvijā 
palikušajam jātiek galā ne tikai ar 
praktiskiem, bet arī psiholoģis-
kiem jautājumiem.            

Esmu ievērojusi, ka senio-
riem galvenais ir ļaut izrunāties, 
jo tad viņiem šķiet, ka daļa sma-
guma jau novelta no pleciem. Pie 
tiem gados vecajiem pagasta ie-
dzīvotājiem, kas dzīvo nomaļāk, 
aizbraucu pati – varu organizēt 
darbu tā, lai visiem ir ērtāk. Es 
jau smejos, ka esmu gan psiho-
loģe, gan juriste un advokāte. 
Jāpārzina daudzas lietas, lai va-

rētu palīdzēt lauku iedzīvotājam,” 
skaidro Sandra, kuru silda klien-
tu labie vārdi, kad viņi pateicas 
par iesaistīšanos problēmsituāci-
ju risināšanā. 

Inta ir ievērojusi, ka dažkārt 
Sociālajā dienestā ienākušie cil-
vēki ir agresīvi, bet, mierīgi ap-
runājoties, kļūst skaidrs, kāpēc 
ir šāds dusmu izvirdums. Proti, 
iedzīvotājs kādā iestādē nav sa-
dzirdēts, tāpēc sociālajam dar-
biniekam jāuzklausa pārmetumu 
lavīna. Speciālisti pie tā ir piera-
duši un zina, kā tikt ar šādu stre-
su galā. Piemēram, Sandrai, ja bi-
jis grūts gadījums, palīdz fizisks 
darbs – tad aizmirstas stress un 
galva ir atpūtināta, lai varētu 
strādāt tālāk, savukārt Rūta ir 
gandarīta par iespēju piedalīties 
supervīzijās, kur gūst jaunu re-
dzējumu un saņem pamatīgu uz-
mundrinājuma devu.   

Liesma stāsta, ka viņa so-
ciālajā darbā nonākusi tad, kad 
visi apstākļi bijuši īpaši labvēlīgi. 
“Iepriekš par šo jomu nezināju 
pilnīgi neko. Bet, kad beidzu ap-
mācības, man bija pārliecība, ka 
jebkurš cilvēks pats var mainīt 
savu dzīvi un viņam ir iekšējie 
resursi, lai atspertos. Biju pārlie-

cināta, ka es kā sociālā darbiniece 
palīdzēšu cilvēkiem ieraudzīt ceļu 
pretim gaismai un sajust katra 
iekšējo varēšanu. Rakstot maģis-
tra darbu, nevarēju saprast, kā no 
paaudzes paaudzē pāriet tie, kas 
lūdz palīdzību un nevar atrast 
darbu. Kad sāku strādāt, man šķi-
ta, ka cilvēki nav tik bezspēcīgi, 
lai nevarētu manīt savu dzīvi. Pa-
mazām sapratu, kā cilvēki rīkojas 
un domā, iepazinu viņu stereoti-
pus, secināju, ka man vajag jaunas 
zināšanās, un es atkal sāku mācī-
ties. Uzskatu, ka katrs cilvēks var 
mainīt savu dzīvi. Man gandarī-
jums ir tajā brīdī, kad esmu ilgsto-
ši strādājusi ar ģimeni un beidzot 
redzu izmaiņas. Varbūt rezultāts 
ir pavisam niecīgs, bet es esmu 
ļoti priecīga, ka ģimene ir kaut ko 
izmainījusi savā sistēmā.”

Konfidencialitāte Liesmai 
liedz izpaust konkrētus gadīju-
mus, bet viņa piemin kādu si-
tuāciju, kurā sieviete jutusies ļoti 
apspiesta, nesadzirdēta un neno-
vērtēta. Ģimenē neviens ar viņu 
nerēķinājās, un sievietei šķita, ka 
viņai nekas neizdodas. “Mēs pa-
mazītiņām lobījām un lobījām to 
sīpolu, un sieviete pēkšņi saredzē-
ja, ka viņa tomēr kaut ko var, un 
šajā vietā ir resursi, ko var izman-
tot. Savukārt, runājot par ilgsto-
šajiem bezdarbniekiem, esmu se-
cinājusi, ka viņi bieži vien izdomā 
dažādas atrunas, lai tikai neko ne-
darītu. Te alga par mazu, te darba 
apstākļi nav piemēroti. Cilvēkam 
piedāvā sešas darbavietas, bet 
viņš pastrādā nedēļu, divas un ir 
prom. Atrunas atrunu galā.”

Zlēkās nu jau labu laiku nav 
GMI pabalstu saņēmēju, un par 
to Liesmai liels prieks. Viņai ļoti 
patīk mācīties, tādēļ tagad Rīgā 
tiek apgūta smilšu spēļu terapija, 
kas īpaši bērniem, kuri dažkārt 

nevēlas runāt par savām izjūtām, 
palīdz izpaust emocijas. Sociāla-
jai darbiniecei šķiet svarīgi izprast 
savu misiju un tās virzību, lai vēl 
kvalitatīvāk varētu konsultēt sa-
vus klientus. “Man šķiet, ka mēs 
paaugstinām sociālā darba pres-
tižu tieši tādēļ, ka ievērojam kon-
fidencialitāti. Ja kāds būs atnācis 
pie manis vai kolēģes kaimiņpa-
gastā, sarunas tēma nebūs zinā-
ma citiem iedzīvotājiem. Prasme 
glabāt noslēpumus ir mūsu darba 
specifika,” norāda Liesma. 

Rūta Sociālajā dienestā strā-
dā tikai otro mēnesi, bet šī joma 
viņai nav sveša, jo četrus gadus 
bijusi krīzes centra “Paspārne” so-
ciālā darbiniece, gūstot pamatīgu 
rūdījumu, kā rīkoties sarežģītās 
situācijās. “Pirms “Pāsparnes” 
neilgu laiku pastrādāju Vents-
pils novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā. Nu esmu atpakaļ, par 
ko ļoti priecājos. Kā brīvprātīgā 
esmu darbojusies atbalsta centrā 
“Cimdiņš”, tādēļ man ir redzējums 
un pieredze, kā strādāt ar dažā-
dām sociālā riska grupām. Esmu 
apņēmības pilna strādāt, man ir 
brīnišķīgi kolēģi. Arī ar ģimenēm 
pamazām veidojas veiksmīga sa-
darbība. Ģimeņu ir daudz, un kat-
rai  vajadzīgs atšķirīgs atbalsts. Kā 
jau Liesma pareizi minēja, man ir 
jāparāda tie resursi, kas ir katrā 
ģimenē, jo ne jau institūciju dar-
binieki risinās problēmas. Viņi var 
tikai palīdzēt pieaugušajiem, kas 
ir gatavi manīties un dzīvot labāk 
un citādāk, nevainojot kādu par 
savām neveiksmēm, bet meklējot 
ceļu, kā augt un attīstīties. Diem-
žēl daļa sabiedrības aizvien uzska-
ta – ja pie apvāršņa parādās Sociā-
lais dienests, nebūs labi, bet tas ir 
mīts. Mēs neiejaucamies, bet palī-
dzam un atbalstām,” skaidro Rūta. 
Viņas kolēģe Andra Auza arī 
strādā ar ģimenēm un bērniem, 
pievēršoties vasaras nometņu rī-
košanai. Tās ir ļoti interesantas, 
jo dalībnieki gūst daudzveidīgu 
pieredzi un apgūst jaunas sociālās 
iemaņas.   

Sociālā dienesta vadītāja un 
viņas kolēģes joprojām nespēj 
aizmirst daudzo novada bērnu 
prieku, saņemot Ziemassvētku 
dāvanas projektā ““Laimas” lab-
darības namiņš”.  Bērnu zīmētās 
kartītes pastāstīja par viņu sap-
ņiem, un tajos bija gan ikdienā 
nepieciešamas lietas, kā apģērbs, 
apavi, gultas veļa, sporta tērpi 
un skolas somas, gan lietas, kas 
noderīgas kvalitatīvai brīvā laika 
pavadīšanai un dažādu talantu iz-
kopšanai, piemēram, slidas, flor-
bola nūjas, velosipēdi un mūzikas 
instrumenti. Sava sapņa piepildī-
jumu Ziemassvētkos saņēma 228 
Ventspils novada bērni.

Marlena Zvaigzne

Daļa darbīgās Sociālā dienesta komandas – Inta (pa kreisi), Sandra, Rūta un Liesma. 
maRLeNas ZVaigZNes foto

Reizēm sociālajam darbiniekam jāpalīdz cilvēkiem 
risināt veselības problēmas, jānodrošina aprūpe 
mājās vai ilgstoša aprūpe sociālajos centros. 
Personas ar īpašām vajadzībām var saņemt 
asistentu pakalpojumus, organizējam arī palīdzību 
personām, kas palikuša bez dzīvesvietas – kā redzat, 
palīdzības klāsts ir plašs.

Runājot par ilgstošajiem bezdarbniekiem, esmu 
secinājusi, ka viņi bieži vien izdomā dažādas atrunas, 
lai tikai neko nedarītu. Te alga par mazu, te darba 
apstākļi nav piemēroti. Cilvēkam piedāvā sešas 
darbavietas, bet viņš pastrādā nedēļu, divas un ir 
prom. Atrunas atrunu galā. 
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ar latvijas Universitātes 
(lU) fonda atbalstu ik 
gadu ap 100 talantīgāko 
studentu saņem stipendijas, 
kas palīdz jauniešiem 
doties pretim jauniem 
panākumiem. Jau vairākus 
gadus atbalstu saņēmusi arī 
lU studente no Ventspils 
puses – Marija samoviča. 

2015. gadā Marija pabeidza 
Ventspils 1. ģimnāziju, tagad jau-
niete LU turpina studijas maģis-
trantūrā.

Mērķtiecīga, aizrautīga, zi-
nātkāra un ambicioza – tā var 
raksturot četrkārtējo LU fonda 
stipendiāti Mariju Samoviču  no 
Vārves pagasta Zūrām. Viņa studē 
LU Bioloģijas fakultātē un uzska-

ta, ka jebkurā nozarē un pozīcijā 
izcils darbinieks būs tāds, kurš 
godprātīgi izturēsies pret saviem 
pienākumiem un apkārtējiem. 
Marija ir viena no četriem studen-
tiem, kas šajā studiju gadā pirmo-
reiz saņēmusi Izcilības stipendiju 
bioinformātikā. Kopš 2019. gada 
mecenāts uzņēmums “Mikro-
tīkls” sniedz ieguldījumu topošo 
bioinformātikas speciālistu aka-
dēmiskajā izaugsmē un nozares 
attīstībā Latvijā.

“Stipendijas iegūšana galve-
nokārt ir atzinība par jau sasnieg-
to un padarīto, kā arī ticība ma-
nam nākotnes potenciālam, par 
ko man ir liels gandarījums, un es 
esmu ļoti pateicīga LU fondam,” 
komentē Marija Samoviča. Sti-

pendiāte akcentē, ka novērtējums 
no universitātes puses ir papildu 
motivācija sasniegt vairāk un 
mērķtiecīgi veidot savu nākotni 
zinātnē. “Stipendija, protams, ir 
milzīgs atbalsts, kas ļauj ne vien 
nodrošināt savas ikdienas vaja-
dzības, bet arī papildus izglītoties 
un īstenot vienreizīgas iespējas – 
doties uz kursiem, konferencēm 
un apmaiņas braucienos,” norāda 
molekulārbioloģe Marija.

Marlena Zvaigzne 

Priecājamies, ka Ventspils 
novads var lepoties ar 

šādu jauno talantu – 
molekulārbioloģi Mariju.  

maRiJas samoVičas aRhīVa foto

Talantīgā molekulārbioloģe 
no Vārves pagasta

užava
pavasaris. saules stari, 

putnu balsis, krokusi, 
sniegpulkstenītes – viss kā 
katru pavasari, bet tomēr...

6. martā Užavas tautas namā 
ar skanīgām dziesmām izskanēja 
Ventspils novada vokālo ansam-
bļu skate. Šogad mūsu novads var 
lepoties, jo mūsu dziedošajiem 
kolektīviem ir piepulcējies jauns 
sieviešu vokālais ansamblis no 
Vārves. Lai visiem kolektīviem arī 
turpmāk skanīgas balsis!

7. martā Užavas tautas namā 
ikviens varēja noskatīties Anitas 
Grīnieces lugas “Reiz notika tā” 
pirmizrādi amatierteātra “Mas-
kas” sniegumā, režisore Linda 
Sāmīte. Abās galvenajās lomās 
iejutās Linda Trabša un Larisa 
Graudiņa, donžuāna loma bija uz-
ticēta Uldim Zemem, viņš šoreiz 
bija ietērpts brunčos, aizskatuves 
balsis piederēja Ievai Birziņai un 
Rūtai Erlihai-Štrankai. Paldies par 
pašdarbnieku ieguldīto darbu iz-
rādes tapšanā.

Un tad – šis dīvainais pavasa-
ris, kurā mums visiem ir jāpieņem 
jaunais pasaules izaicinājums. 
Būsim atbildīgi un ievērosim ie-
teiktos drošības pasākumus, lai 
mēs ātrāk varētu atgriezties pie 

saviem ikdienas darbiem, pie sa-
vas iepriekšējās dzīves. Bet varbūt 
tomēr pie citas?

Šobrīd, kad mums ir daudz 
vairāk laika sev, savai ģimenei, 
mājām, ir laiks arī palasīt kādu 
grāmatu un, protams, lasīt dažādu 
informāciju internetā. 

To daru arī es.  Mani sevišķi 
piesaistījuši Daces Priedes raksti 
un pārdomas, kas man un, domā-
ju, arī citiem liek ieskatīties sevī – 
savā dzīvē.

Pārdomas raisoša ir 21.  mar-
ta pasaciņa “Kā naglai uz galvas” 
un 18.  martā ieliktie senās suitu 
dziesmas vārdi:

Vij, Dieviņ, zelta viju
Visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna
Šai zemē ziedu raut.
Vij, Dieviņ, zelta viju
Visgarām tēvu zemi,
Lai nenāca sveša salna
Šai zemē ziedu raut.
Vij, Dieviņ, zelta viju
Visgarām manu sētu,
Lai nenāca sveša salna
Manā sētā ziedu raut.
Tiksimies nākamajos pasāku-

mos, jo ikviens laiks paiet...

Gita Vilgute

savādais pavasaris

Aktieri ar režisori Lindu Sāmīti (trešā pa kreisi) pēc pirmizrādes. gitas ViLgutes aRhīVa foto 

Ventspils novada dome paziņo, ka 
26. marta domes sēdē (protokols Nr. 61., 
3.§.) apstiprināta Ventspils novada attīstības 
programma 2020.–2026. gadam. 

Ventspils novada attīstības programmas  
2020.–2026. gadam izstrādātājs ir Ventspils novada 
pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, 
tālr. 63629450, www.ventspilsnovads.lv. 

Ar apstiprināto Ventspils novada attīstības 
programmu, vides pārskatu un informatīvo  
ziņojumu par Ventspils novada attīstības programmā  
2020.–2026. gadam integrētajiem vides  
apsvērumiem un institūciju sniegtajiem priekšlikumiem, 
informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma 
iesniegšanai un atzinumu par vides pārskatu var 
iepazīties:

l Ventspils novada pašvaldības administrācijā 
(Skolas ielā 4, Ventspilī) pašvaldības darba laikā;

l pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv, 
sadaļā “Publikācijas / Attīstības plānošana”; 

l valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, 
sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ginta Roderte

apstiprināta novada attīstības programma
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Tā kā valstī ir izsludināta ārkārtējā 
situācija “Covid-19” vīrusa izplatības 
ierobežošanai, Ventspils novada 
pašvaldība paziņo, ka līdz 14. aprīlim 
tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana 
klātienē, izņemot Dzimtsarakstu 
nodaļu. Aicinām izmantot 
e-pakalpojumus un saziņu pa tālruni. 
No 18. marta pie domes ēkas  
Skolas ielā 4 ir novietota īpaša 
pastkastīte, kurā ielikt dokumentus. 
Kastīti iztukšo divas reizes dienā. 
Ventspils novada domes  
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
pateicas visiem iedzīvotājam par 
izpratni un pacietību, vienlaikus 
paziņojot, ka pašvaldība arī turpmāk 
ievēros valdības rīkojumus, tādēļ, ja 
ārkārtējo stāvokli pagarinās,  
arī Ventspils novada pašvaldība 
pielāgosies jaunajai situācijai.  
Par visiem jaunumiem uzzināsiet, 
apmeklējot pašvaldības mājaslapu  
www.ventspilsnovads.lv.  

l Klientu apkalpošanas centrs līdz 
14. aprīlim apmeklētājus nepieņems.

Sazināties ar Ventspils novada pašval-
dības Klientu apkalpošanas centru iespē-
jams pa tālruni 63629450, 26645977 vai 
225721101. Var rakstīt e-pastu info@vents-
pilsnd.lv.

Aicinām izmantot e-pakalpojumus 
portālā www.latvija.lv, bet Valsts ieņēmu-
ma dienesta sniegtos pakalpojumus pieteikt 
EDS elektroniskajā sistēmā www.eds.gov.lv.

l Ventspils novada pašvaldības Dzimt-
sarakstu nodaļa informē, ka saistībā ar 
ārkārtas situāciju, kas izsludināta Latvijā, 
apmeklētājus klātienē pieņems tikai ap-
meklētāju pieņemšanas laikos:

pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 
no plkst. 13.00 līdz 17.00,

trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00,
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.
l Ventspils novada bāriņtiesa līdz 

14. aprīlim saziņu un konsultācijas ar iedzī-
votājiem nodrošinās attālināti, izņemot ga-
dījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz 
vietas ārkārtējās situācijās, ja būs apdrau-
dēta bērna veselība, dzīvība un drošība. 
Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt do-
kumentus, nosūtot tos elektroniski e-pastā 
sandra.jurcika@ventspilsnd.lv vai pa pastu 
uz adresi: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601. 
Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos 
pakalpojumus saņemt pēc 14. aprīļa.

Ar bāriņtiesas darbiniecēm var sazinā-
ties, zvanot:

Sandra Jurcika – 63620507, 28675879,
Kitija Goldmane – 26693829,
Ingrīda Jansone – 27805995,
Kristīne Krilovska – 26480352,
Ingrīda Girvaite – 26488971,
Una Teibe – 27867120,
Laima Erliha-Štranka – 28371752.
l Būvvalde līdz 14. aprīlim pārtrauc 

klientu apkalpošanu klātienē.
Iedzīvotāji visus pakalpojumus var 

saņemt elektroniski Būvniecības infor-
mācijas sistēmā (BIS), zvanot uz spe-
ciālistu tālruņiem, kā arī uzdodot savu 
jautājumu rakstiski e-pastā info@vents-
pilsnd.lv. Kontaktinformācija atroda-
ma novada pašvaldības mājaslapā www.
ventspilsnovads.lv.

l Kultūras nodaļa informē, ka Vents-
pils novada kultūras un tautas nami līdz 14. 
aprīlim atceļ visu publisko pasākumu, mē-
ģinājumu un nodarbību norisi neatkarīgi 
no apmeklētāju skaita.

l Ventspils novada bibliotēkas strādā 
pēc parastā darba laika grafika (skatīt www.
biblioteka.ventspils.lv) ar šādiem nosacīju-
miem:

l veic tikai grāmatu apmaiņu,
l nodrošina datoru pieejamību saziņai 

ar valsts un pašvaldības iestādēm,
l nodrošina datoru pieejamību maksā-

jumu veikšanai internetā.
Novadpētniecības ekspozīcijas ap-

meklētājiem slēgtas līdz 14. aprīlim.
Piltenes Mūzikas skolā un Ugāles 

Mūzikas un mākslas skolā pēc skolēnu 
brīvlaika līdz 14. aprīlim mācības organizē 
attālināti.

l Nekustamo īpašumu nodaļa ap-
meklētājus klātienē nepieņems. Pakalpo-
jumu sniegšana un konsultācijas tiks no-
drošinātas attālināti, izmantojot norādītos 
tālruņus un e-pastu. Rakstiskus iesniegu-
mus, pievienojamos dokumentus lūdzam 
ievietot pastkastē pie domes ēkas.

Zemes nomas jautājumi, telpu noma, 
pirmpirkuma tiesību izmantošana: tālr. 
63629454, 29115691, 27334202 vai e-pastā 
ausma.zeidmane@ventspilsnd.lv vai inga.
berzina@ventspilsnd.lv.

Dzīvokļu īres jautājumi, palīdzība mā-
jokļa jautājuma risināšanā: tālr. 63629465, 
29347755 vai e-pastā evita.slanke@vents-
pilsnd.lv.

Nekustamo īpašumu sadale, zemes ierī-
cības projekti, adreses, nosaukuma piešķir-
šana, zemes lietošanas mērķa noteikšana, 
maiņa: tālr. 63629418, 26499010, 29478380 
vai e-pastā taiga.dadze@ventspilsnd.lv.

Dzīvokļa, zemesgabala atsavināšana, 
nekustamo īpašumu izsoles: tālr. 63629418, 
25749170, 29478380 vai e-pastā gita.
horste@ventspilsnd.lv, gatis.landmanis@
ventspilsnd.lv.

Pakalpojumu pieteikuma veidlapas pie-
ejamas šeit: http://ventspilsnovads.lv/pa-
kalpojumi/nekustamie-ipasumi/.

l Iepirkumu nodaļā kontakti jautā-
jumu gadījumā par iepirkumiem: nodaļas 
vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261, e-
pasts alfreds.paulans@ventspilsnd.lv.

Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, 
tālr. 25703900, e-pasts martins.sturis@
ventspilsnd.lv.

Iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa, 
tālr. 20010652, e-pasts guna.punkstina@
ventspilsnd.lv.

l Nodokļu nodaļa informē – jautāju-
mos par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 
lūgums sazināties telefoniski 26180529, 
29295376 vai 27861900. Droši un ērti NĪN 
ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv 
vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami 
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā 
arī nodokļa maksātājam automātiski uzrā-
dās visa nepieciešamā informācija maksāju-
ma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams veikt nomaksu arī par citas fizis-
kas vai juridiskas personas īpašumiem.

l Komunālā nodaļa līdz 14. aprīlim 
apmeklētājus klātienē nepieņems. Pakal-
pojumu sniegšana un konsultācijas tiks no-
drošinātas attālināti, izmantojot norādītos 

saziņas kontaktus.
Nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tāl-

runis 26439539, e-pasts andris.slangens@
ventspilsnd.lv.

Vecākais speciālists Raivis Millers, tāl-
runis 26632883, e-pasts raivis.millers@
ventspilsnd.lv.

Ceļu būvinženieris Aivars Mincen-
bergs, tālrunis 29187310, e-pasts aivars.
mincenbergs@ventspilsnd.lv.

l Izglītības pārvalde līdz 14. aprīlim 
saziņu un konsultācijas ar izglītības ies-
tāžu darbiniekiem, izglītojamo vecākiem, 
izglītojamiem un iedzīvotājiem nodrošinās 
attālināti, izņemot ārkārtas situācijas, kad 
apdraudēta bērnu drošība.

Izglītības pārvalde aicina iedzīvotājus 
iesniegt dokumentus, nosūtot tos elektro-
niski e-pastā vai zvanot pa tālruni.

Par mācību procesa organizāciju un vis-
pārīgās informācijas saņemšanu: 29167302 
vai aina.klimovica@ventspilsnd.lv. 

Par saimnieciska rakstura jautājumiem: 
22002755 vai skaidrite.diebele@ventspil-
snd.lv.

Dokumentus lūdzam atstāt pastkastē 
Skolas ielā 4, Ventspilī.

Ugāles vidusskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprī-

lim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 28806603 vai elektro-

niski ugalesvsk@ventspilsnd.lv
Piltenes vidusskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprī-

lim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 22400786 vai elektro-

niski piltenesvsk@ventspilsnd.lv
Ances pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprī-

lim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 26124913 vai elektro-

niski ancespsk@ventspilsnd.lv
Popes pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprī-

lim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 26018423 vai elektro-

niski popespsk@ventspilsnd.lv
Puzes pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprī-

lim, mācības notiek attālināti.
Strādā pirmsskolas dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 29458014 vai elektro-

niski puzespsk@ventspilsnd.lv
Tārgales pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprī-

lim, mācības notiek attālināti.
Strādā pirmsskolas dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 25411196 vai elektro-

niski targalespsk@ventspilsnd.lv
Užavas pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprī-

lim, mācības notiek attālināti.
Strādā pirmsskolas dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 26331028 vai elektro-

niski uzavasspsk@ventspilsnd.lv
Zūru pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz 14. aprī-

lim, mācības notiek attālināti.
Strādā pirmsskolas dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 26664060 vai elektro-

niski zurupsk@ventspilsnd.lv
Annahites pamatskola:
Pārtraukts mācību process līdz. 14. ap-

rīlim, apmācībai dežūrklases netiek veido-
tas.

Saziņai tālrunis: 20018165 vai elektro-
niski stikli@ventspilsnd.lv

Ances PII “Vālodzīte” strādā dežūr-
grupa.

Saziņai tālrunis: 27867120 vai elektro-
niski valodzite@ventspilsnd.lv

Piltenes PII “Taurenītis” strādā de-
žūrgrupa.

Saziņai tālrunis: 22026344 vai elektro-
niski taurenitis@ventspilsnd.lv

Popes PII “Zemenīte” strādā dežūr-
grupa.

Saziņai tālrunis: 22008224 vai elektro-
niski zemenite@ventspilsnd.lv

Ugāles PII “Lācītis” strādā dežūrgru-
pa.

Saziņai tālrunis: 26264864 vai elektro-
niski lacitis@ventspilsnd.lv

Vārves PII “Zīļuks” strādā dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 27866958 vai elektro-

niski ziluks@ventspilsnd.lv
Zlēku PII “Rūķītis” strādā dežūrgrupa.
Saziņai tālrunis: 25906206 vai elektro-

niski rukitis@ventspilsnd.lv
Piltenes Mūzikas skola
Pārtraukts mācību process līdz š. g. 14. 

aprīlim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 22036306 vai elektro-

niski pilmuzsk@inbox.lv
Ugāles Mūzikas un mākslas skola
Pārtraukts mācību process līdz š. g. 14. 

aprīlim, mācības notiek attālināti.
Saziņai tālrunis: 29486235 vai elektro-

niski ugalemuz@inbox.lv.
Bērnu un jauniešu sporta skola
Mācību treniņu darbs tiek pārtraukts 

līdz š. g. 14. aprīlim
Saziņai tālrunis: 22046833 vai elektro-

niski sportaskola@ventspilsnd.lv
l Attīstības nodaļa līdz 14. aprīlim 

apmeklētājus nepieņems. Ja iedzīvotājiem 
ir jautājumi, var sazināties ar nodaļas va-
dītāju Gintu Roderti, tālrunis 27870866, 
e-pasts ginta.roderte@ventspilsnd.lv. Jūs 
uzklausīs arī licencēšanas un vides pār-
valdības speciāliste Ivita Meinarde, tāl-
runis 22029846, e-pasts ivita.meinarde@
ventspilsnd.lv, projektu koordinatore 
Evita Roģe, tālrunis 29295234, e-pasts evi-
ta.roge@ventspilsnd.lv un uzņēmējdarbības 
atbalsta konsultante Īrisa Roze-Posuma, 
tālrunis 26663245, e-pasts irisa.roze-posu-
ma@ventspilsnd.lv.

l Juridiskās nodaļas vadītāja Kristī-
ne Ņikoļenko būs sasniedzama pa tālruni 
63629467 vai 26446915, e-pasts kristine.
nikolenko@ventspilsnd.lv, savukārt jurists 
Andris Stepanovičs pa tālruni 63629467 
vai 26688898, e-pasts andris.stepanovics@
ventspilsnd.lv.

l Finanšu nodaļa informē, ka paš-
valdības kase Ventspilī, Kuldīgas ielā 3, ir 
slēgta, norēķinus iespējams veikt bankās 
un citās finanšu iestādēs, arī internetban-
kā, Finanšu nodaļa apmeklētājiem klātienē 
ir slēgta, ar galveno grāmatvedi Aldu Siliņu 
var sazināties pa tālruni 28674645.

l SIA “VNK serviss” no 19. marta 
līdz 14. aprīlim slēdz komunālo maksājumu 
pieņemšanas kases Ugālē, Vārvē, Blāzmā, 
Zirās, Usmā un pārtrauc arī apmeklētāju 
pieņemšanu klātienē Ugālē, Vārvē, Blāzmā, 
Zirās, Usmā.

Nobeigums 9. lpp.

Pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē 
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SIA “VNK serviss” šajā laikā 
nepieņems apmeklētājus klātienē 
arī centrālajā ofisā Andreja ielā 6, 
Ventspilī, un Ugālē, Vārvē, Blāz-
mā, Zirās un Usmā.

Publisko maksājumu pieņem-
šanas punktu īslaicīga slēgšana 
neatbrīvo no pienākuma veikt 
norēķinus par saņemtajiem pa-
kalpojumiem, tādēļ aicinām veikt 
maksājumus par SIA “VNK ser-
viss” sniegtajiem pakalpojumiem 
internetbankā atbilstoši rēķinos 
izrakstītajiem bankas norēķinu 
rekvizītiem.

Neskaidrību vai jautājumu ga-
dījumos aicinām izmantot attāli-
nātas komunikācijas iespējas, raks-
tot uz e-pastu info@vnkserviss.
lv vai zvanot uz tālruni 63637588 
(Ventspils), 29434842 (Ugāle), 
25749314 (Vārve) darba laikā:

P 8.30 – 16.00
O 8.30 – 16.00
T 8.30 – 16.00
C 8.30 – 16.00
Pt 8.30 – 13.30
Arī pieteikumi par avārijām, 

iedzīvotāju sūdzības un ierosi-
nājumi tiek pieņemti pa augstāk 
minētajiem tālruņiem vai ar e-
pasta palīdzību. Elektroniskā vai 
telefoniskā formā tiek sniegtas arī 
atbildes.

l Sociālais dienests līdz 
14. aprīlim pārtrauc klientu ap-
kalpošanu klātienē, piemēro-
jot izņēmumus krīzes situācijā. 
Ventspils novada Sociālais dienests 
sniegs klātienes pakalpojumus ti-
kai neatliekamos gadījumos un 
krīzes situācijās un gadījumos, ja 
klients pieprasa pakalpojumus vai 
pabalstus pirmo reizi. Pirms doša-
nās uz Sociālo dienestu aicinām iz-
vērtēt iespēju iesniegt iesniegumu 
attālināti, parakstot ar drošu elek-
tronisku parakstu un nosūtot uz 
e-pastu soc.dienests@ventspilsnd.
lv vai uz e-pastu pagastu pārvaldes 
sociālajam darbiniekam.

Ja nav šādas iespējas, pieteiku-
mus var iesniegt pagastu pārval-
dēs, kur būs nodrošināta atseviš-
ķa dokumentu iesniegšanas vieta, 
kur atstāt savu iesniegumu ar tam 
pievienotajiem dokumentiem. 
Valsts finansētā asistenta pakal-
pojuma sniedzēji aicināti laikā no 
1. līdz 7. aprīlim atskaites iesniegt 
elektroniski vai pagasta pārvaldē, 
kur būs izvietota atsevišķa kaste 
iesniedzamajiem dokumentiem. 
Neskaidrību gadījumos lūdzam 
sazināties telefoniski ar savu so-
ciālo darbinieku. Ja kas nav sa-
protams, var zvanīt arī 27803037. 
Pagastu sociālo darbinieku tālru-
ņu numuri atrodami pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.
lv_Sociālais dienests_kontakti.

l Pagastu pārvaldes no 
26.03. nodrošina apmeklētāju ap-
kalpošanu attālināti, apmeklētājus 
klātienē nepieņems, saziņu no-
drošina pa tālruni  un e-pastā.

Marlena Zvaigzne 

Nobeigums. sākums 8. lpp.

1. Ventspils novada teritorijas plānoju-
ma grozījumu izstrādes pamatojums.

1.1. Spēkā esošais Ventspils novada teritori-
jas plānojums apstiprināts ar Ventspils novada 
domes 17.03.2016. lēmumu (ārkārtas sēdes 
protokols Nr.69, 1.§) “Par Ventspils novada 
teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu”. Ventspils novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi izdoti kā paš-
valdības saistošie noteikumi Nr. 5.

1.2. Īstenojot Ventspils novada teritorijas plā-
nojumu, konstatētas vairākas neprecizitātes un 
nepilnības, kas būtu papildināmas vai labojamas, 
un kuru risināšana iespējama veicot grozījumus 
teritorijas plānojumā. 

2. Ventspils novada teritorijas plānoju-
ma grozījumu izstrādes uzdevumi.

2.1. Izvērtēt Ventspils novada teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk 
– Apbūves noteikumi) nepilnības un atbilstību 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt 
nepieciešamās izmaiņas;

2.2. Izvērtēt esošo ciemu robežas un nepie-
ciešamības gadījumā veikt ciema robežu pre-
cizēšanu Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 
Paskaidrojuma rakstā iekļaut ciema robežu iz-
maiņu pamatojumu.

2.3. Izvērtēt Užavas pagasta Sārnates cie-
ma statusa maiņu.

2.4. Grozīt un precizēt Grafisko daļu, t.sk. 
grozot funkcionālo zonējumu atsevišķām zemes 
vienībām, precizējot applūstošās teritorijas, 
virszemes ūdensobjektu izvietojumu un aiz-
sargjoslas, precizējot ainaviski vērtīgās teri-
torijas, vietējās nozīmes dabas teritorijas u.c. 
informāciju; 

2.5. Veikt nepieciešamos tehniska rakstura 
grozījumus Teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā un Apbūves noteikumos;

2.6. Izvērtēt saņemtos ierosinājumus un 
priekšlikumus par Ventspils novada teritorijas 
plānojumu. Atbilstoši izvērtējumam veikt ne-
pieciešamos grozījumus teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā un apbūves noteikumos;

2.7. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību Te-
ritorijas plānojuma grozījumu izstrādes proce-
sā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.8. Veikt konsultācijas par Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamī-
bu un  pieprasīt lēmumu Vides pārraudzības 
valsts birojam par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību. 

2.9. Ja atbildīgā institūcija par ietekmes uz 
vidi novērtējumu ir pieņēmusi lēmumu par 
stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras pie-
mērošanu, nodrošināt normatīvajos aktos par 
ietekmes uz vidi novērtēšanu noteiktās proce-
dūras ievērošanu, par to pieņemot atsevišķu 
domes lēmumu.

2.10. Nodrošināt Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādi Teritorijas attīstības plāno-
šanas informācijas sistēmā (TAPIS), ievērojot 
normatīvos aktos noteiktās prasības.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu sa-
turs.

3.1. Paskaidrojuma raksts;
3.2. Grafiskā daļa;
3.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi;
3.4. Pārskats par teritorijas plānojuma izs-

trādi.
4.  Institūcijas, no kurām saņemami no-

sacījumi, atzinumi vai saskaņojumi.
4.1. Ventspils reģionālā vides pārvalde,
4.2. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurze-

mes reģionālā administrācija,
4.3. Veselības inspekcijas Kurzemes kon-

troles nodaļa,
4.4. Latvijas Republikas Satiksmes minis-

trija,
4.5. VAS “Latvijas Valsts ceļi”,
4.6. VAS “Latvijas dzelzceļš”,
4.7. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra, 
4.8. Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs”, 
4.9. AS “Sadales tīkls”, 
4.10. AS “Latvenergo”,
4.11. AS “Gaso”,
4.12. Valsts meža dienesta Ziemeļkurze-

mes virsmežniecība,
4.13. Kurzemes plānošanas reģions,
4.14. Nacionālā kultūras mantojuma pār-

valde,
4.15. Ventspils pilsētas pašvaldība,
4.16. Talsu novada pašvaldība,
4.17. Dundagas novada pašvaldība,
4.18. Pāvilostas novada pašvaldība,
4.19. Alsungas novada pašvaldība,
4.20. Kuldīgas novada pašvaldība.
5. Teritorijas plānojuma grozījumu iz-

strādes process, plānotie sabiedrības līdz-
dalības veidi un pasākumi.

5.1.Ventspils novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes procesu organizēt saska-
ņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteiku-
mu nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teri-
torijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
prasībām. 

5.2. Ja tiek saņemts Vides pārraudzības bi-
roja lēmums par stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu, Vides 
pārskata publisko apspriešanu organizēt vien-
laicīgi ar Teritorijas plānojuma grozījumu re-
dakcijas publisko apspriešanu.

5.3. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību Te-
ritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pro-
cesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, in-
formējot sabiedrību par Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes aktivitātēm, publicējot ar 
dokumentu izstrādi saistītos materiālus, no-
drošinot viedokļa izteikšanas iespējas, kā arī 
atbilžu un komentāru saņemšanas iespējas.

5.4. Teritorijas plānojuma grozījumu iz-
strādē nodrošināt un organizēt redakcijas sa-
biedrisko apspriešanu uz laiku, ne īsāku par 
četrām nedēļām, nodrošinot sabiedrībai iespē-
ju iepazīties ar redakcijas materiāliem Vents-
pils novada pašvaldības telpās, pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv un www.
geolatvija.lv. 

5.5. Teritorijas plānojuma grozījumu 1. re-
dakcijas publiskās apspriešanas laikā organizēt 
vismaz četras sanāksmes (Piltenē, Ugālē, Ven-
tavā un Ventspilī, novada pašvaldības adminis-
trācijas telpās).

DarBa UZDEVUMs
Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

Neraugoties uz to, ka robežas ir praktiski slēgtas, 
joprojām aktuālas ir lauksaimniecības tehnikas un 
ķimikāliju zādzības, kā arī zādzības no lauksaimniecībā 
izmantojamiem transportlīdzekļiem. 

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja 
Prevencijas grupas vecākā inspektore Vita Vīlistere uzsver, ka ļoti sva-
rīga ir arī pašu saimnieku atbildība un izpratne par to, kā sargāt savu 
īpašumu. Ņemot vērā zādzību raksturu, Valsts policija aicina lauksaim-
niekus padomāt par sava kustamā īpašuma drošību un izvērtēt kādu no 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespējām savā saimniecībā, ņemot 
vērā saimniecības īpatnības un materiālos līdzekļus:

l novietot tehniku drošā un apsargājamā teritorijā (nevajadzētu to 
nepieskatītu atstāt uz lauka vai citā brīvi pieejamā vietā);

l ja iespējams, beidzot darbu, noņemt vadības blokus no transport-
līdzekļa, neatstāt tos nakts laikā transportlīdzeklī; 

l uzstādīt videonovērošanas kameras (svarīgi izvērtēt, lai skata leņ-
ķis aptvertu lielu daļu teritorijas un video būtu labas kvalitātes, jo nepie-
ciešamības gadījumā videomateriāls ir ļoti noderīgs);

l uzstādīt signalizāciju saimniecības ēkām vai teritorijas perimet-
ram;

l izmantot dzīvo apsardzi – sargsuni (ieteicams gadījumos, ja saim-
nieki dzīvo turpat blakus un spēj reaģēt uz suņa rejām);

l piefiksēt lauksaimniecības tehnikas vadības bloku sērijas nu-
murus (ja notikusi zādzība, tad šī informācija ir izmantojama nozie-
dzīgā nodarījuma atklāšanā; atrodot ierīci, ir viegli atrast tās īpaš-
nieku);

l uzstādīt kustību sensorus (tos var sasaistīt ar telefonu, kas reaģēs 
uz vismazāko kustību zonā, kurā nebūtu vēlams atrasties nepiederošām 
personām; sensori nosūta signālus, lai brīdinātu saimniekus, tādējādi 
norādot pārkāpējam, ka tas ir piefiksēts);

l neatstāt brīvi pieejamus lauksaimniecībā izmantojamos minerāl-
mēslus un citus augu aizsardzības līdzekļus; lai tie nebūtu viegls guvums 
nelūgtiem viesiem, parūpēties par to uzglabāšanu slēgtās telpās. 

Valsts policija atgādina, ka liela nozīme ir ikviena cilvēka vērībai, 
pieskatot ne tikai savu saimniecību, bet arī pievēršot uzmanību kaimi-
ņos notiekošajam. Ja traktortehnikas, lauku vai saimniecības tuvumā 
pamanītas nepiederošas vai aizdomīgas personas, svešas automašīnas, 
vēlams piefiksēt automašīnas numurzīmi un nekavējoties ziņot par to 
policijai, zvanot uz tālruni 110. 

Marlena Zvaigzne 

lūgums pieskatīt savu mantu
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Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 
izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu 
pieņemšanas 9. kārtu Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) latvijas rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. 
“sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. “pievienotās 
vērtības veidošana un inovācijas veicināšana 
visos zvejas akvakultūras produktu piegādes 
posmos”, 43.02.2. “Darbību dažādošana 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras  
ekonomikas nozarēs”, 43.02.3. “Vides resursu 
vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata 
pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. “Zvejas 
vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas 
veicināšanai”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 16. aprī-
ļa līdz 16. maijam.

Sludinājuma kopsumma: 1 127 773,63 eiro.
Rīcībā EJZF1 “Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, 

darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazinā-
šana” pieejamais atbalsta apmērs – 293 896,77 eiro.

Rīcībā EJZF2 “Piekrastes dabas vērtību un vides resur-
su saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplaši-
nāšana” pieejamais atbalsta apmērs: 231 953,25 eiro.

Rīcībā EJZF3 “Piekrastes teritoriju publiskās infra-
struktūras pilnveidošana, zvejas un jūras kultūras manto-
juma pieejamība” pieejamais atbalsta apmērs – 601 923,61 
eiro.

Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas 
pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vār-
ves pagasts un Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būv-

niecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads 
no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu.

Detalizētāk par rīcību aprakstiem, maksimālām attie-
cināmo izmaksu summām vienam projektam, maksimālo 
atbalsta intensitāti un vērtēšanas kritērijiem lasiet biedrības 
mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienes-
ta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv. Turpat ir iegūstama in-
formācija par Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 
2015.–2020. gadam.

Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktperosnas: koordinatore Gunta Abaja,
 tālr. 29172814, zba@dundaga.lv; konsultante 

Evita Roģe, tālr. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv. 
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

koordinatore Gunta Abaja

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” paziņojums

arī uzņēmējdarbībā viss sākas no sapņa –  
no pārdomāta sapņa. Tas apstiprinās arī  
lEaDEr projektu rakstīšanā, kuriem turklāt ir 
jāiztur divu sietu atlase – vietējās rīcības 
grupā (VrG) un lauku atbalsta dienestā 
(laD). par to, kā uzņēmējiem sapņot, rakstot 
projektus, lai tie būtu sekmīgi, stāsta biedrības 
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBa) 
koordinatore Gunta abaja.

– Kā gudrāk rakstīt projektus?
– Atgādināsim, kā var saņemt Latvijas lauku teri-

torijā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai pie-
ejamo Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansējumu un Latvijas piekrastes saimnie-
ciskās darbības dažādošanai domāto Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu!

– Dundagas un Ventspils novada pašvaldību un Talsu 
novada Lubes, Īves un Valdgales pagasta teritoriju uzņē-
mēji var piedalīties ZBA rīkotajos projektu konkursos. 
Ja projekts saņem pozitīvu atzinumu VRG izsludinātajā 
projektu konkursā un pēc tam arī atbilstību LAD kontro-
les nosacījumiem, tad to var īstenot. Šajā ES plānošanas 
periodā kopš 2016. gada septiņos projektu konkursos 201 
pretendents (jau esoši uzņēmēji un fiziskas personas, kas 
vēlas uzsākt uzņēmējdarbību) ir iesniedzis savas bizne-
sa idejas. No iesniegtajiem projektiem jau īstenoti 85, 
īstenošanā ir 14, bet 12 projektus, kas ir saņēmuši pozi-
tīvu vērtējumu biedrībā, vēl vērtē LAD. Viss šī perioda 
finansējums ELFLA vēl nav apgūts, un rudens sākumā 
paredzama vēl viena projektu konkursa kārta, bet EJZF 
ir izsludināta projektu konkursa kārta, kurā savas ieceres 
uzņēmējdarbībā piekrastē varēs iesniegt no 16. aprīļa līdz 
16. maijam. Ja nebūs apgūts finansējums kādā no EJZF rī-
cībām, rudenī būs vēl viena projektu konkursa kārta. Pie-
ejamais finansējums: ELFLA 1 – 172 760,21 eiro, EJZF 1 

– 293  896,77 eiro, EJZF  2 – 231 953,25 eiro, EJZF  3 –  
961 923,61 eiro.

– Kāpēc tikai pusei autoru, kas iesniedz projektus, 
būs iespēja īstenot savus biznesa plānus?

– Visus iesniegtos projektus vērtē atbilstoši vērtēšanas 
kritērijiem. Tajos analizē biznesa plānu, tā dzīvotspēju, 
tirgus analīzes pamatotību, ietekmi uz vietējo ekonomis-
ko un darba tirgus attīstību. Lai projekts tiktu virzīts tālāk 
finansējuma saņemšanai, tam ir jāsaņem vismaz mini-
mālais noteikto punktu skaits. Pēc vērtēšanas kritērijiem 
minimālo punktu skaitu nesaņēma 44 projekti. Sākotnēji 
pirmajās projektu konkursa kārtās deviņiem projektiem, 
kas saņēma pozitīvu vērtējumu, nepietika izsludinātā fi-
nansējuma. Vairāki no tiem, uzlabojot savu projektu pie-
teikumus, atbalstu saņēma nākamajās kārtās. LAD kā ne-
atbilstošus finansējuma saņemšanai ir noraidījis deviņus 
projektus. Diemžēl daļa uzņēmēju dažādu iemeslu dēļ ir 
atsaukuši iespēju īstenot savus biznesa plānus – gan vēr-
tēšanas procesā, gan arī jau LAD apstiprinātos projektus. 
Šādi projekti bija 28.

– 44 par vieglu atzīti projekti, šķiet, ir visai daudz. 
Kādi secinājumi ir radušies, vērtējot projektus pēc 12 
dažādiem kritērijiem, tostarp tādiem kā tirgus izpēte, 
plānotā pasākuma novatorisms VRG teritorijā un īste-
nojamā projekta būtības skaidrs izklāsts? 

– Vienmēr ir prieks par uzņēmīgiem vietējiem iedzī-
votājiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu. Tomēr, lai sāktu 
vai attīstītu jau esošu uzņēmējdarbību, ir labi jāpārzina 
vietējā tirgus iespējas gan saistībā ar nepieciešamām izej-
vielām, gan produkcijas vai pakalpojuma noietu. Diemžēl 
iesniedzēji diezgan bieži projektam pieiet pavirši. Reizēm 
tiek plānoti nesamērīgi lieli ieguldījumi, kam pretī nav at-
bilstošu ieguvumu. Ir projekti, kuru idejā nav saskatāms 
nekāds jaunievedums, tāpat nav pilnībā izklāstīta esošā 
situācija. Visiem projektiem ir nosacījums – sasniedzamie 
rādītāji. Un pats iesniedzējs var izvēlēties – palielināt ap-

grozījumu vai radīt jaunas darba vietas. Jāapzinās, ka paša 
izvēlētie rādītāji būs jāsasniedz trešajā darbības gadā un 
jānotur līdz piektajam darbības gadam (ieskaitot). Ja to 
neizdarīs, tiks piemērotas finansiālās sankcijas. Vērtētāji 
tāpēc jo uzmanīgi analizē iesniegtos projektus, lai nākotnē 
pašam iesniedzējam nerastos nepatīkami brīži.

– Ir projektu rakstītāji, kas piedalās konkursos at-
kārtoti. Vai uzkrātā pieredze palīdz?

– Tiešām vairāki uzņēmēji pēc pirmā vai pat otrā sek-
mīgi īstenotā projekta ir iesnieguši pieteikumu vēlreiz. 
Pieredze bieži noder, tomēr tā negarantē visu. Ar katru 
nākamo projekta iesniegšanas reizi ir jābūt citam bizne-
sa plānam, atšķirīgam no iepriekšējā. Tas var būt papildi-
nošs, tomēr ar citu mērķi. Diemžēl ne vienmēr to iesnie-
dzējam izdodas pietiekami labi pamatot. 

– Kāds būs ieguvums, sekmīgi īstenojot visus paš-
reiz jau apstiprinātos projektus?

– Ziemeļkurzemē būs radītas 60 jaunas darba vietas, 
no jauna izveidoti 13 uzņēmumi vai uzsāktas saimniecis-
kās darbības.

– Pašlaik esam ārkārtējā situācijā. Ko tas maina 
projektu rakstītājiem, zinot, ka parasti tiek rīkotas da-
žādas klātienes tikšanās?

– Gan LAD, gan VRG klātienē apmeklētājus nepie-
ņem. ZBA strādā attālināti un nodrošina visu projektu ad-
ministrēšanu. LAD vairāku gadu garumā ir izveidojis labu 
elektronisko pieteikumu sistēmu. Jau pirms valstī izsludi-
nātās ārkārtējās situācijas visas VRG projektu pieteiku-
mus pieņēma tikai elektroniski. Pašlaik mēs konsultējam 
pa telefonu un e-pastā. Tieši izsludinātā ārkārtas stāvokļa 
laikā, precīzāk, 17. martā, noslēdzās sabiedrisko projektu 
pieņemšana, un viss notika bez starpgadījumiem. Ir ie-
sniegti 20 projekti, un ir uzsākta to vērtēšana.

SIA “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
 sabiedrisko attiecību speciālists Alnis Auziņš 

Sapņosim reāli jeb 
uzņēmējdarbības attīstības iespējas
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PIELIKUMS 
Ventspils novada domes 2020. gada 26. marta lēmumam

(sēdes protokols Nr.61, 16.§) 

VIENOŠANāS NR.5

PAR GROZĪJUMIEM 2014. GADA 13. NOVEMBRA 
DELEģēŠANAS LĪGUMā

2020. gada “____”.____________
Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000052035, (turpmāk – 

PaŠVaLdīBa), tās domes priekšsēdētāja aivara mucenieka personā, kurš 
darbojas, pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības nolikumu, no 
vienas puses, un

SIA “VNK serviss”, reģ. Nr. 41203017566, (turpmāk – PiLNVaRotĀ 
PeRsoNa), tās valdes priekšsēdētāja Jura Bērziņa personā, kurš darbojas, 
pamatojoties uz kapitālsabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk abas 
kopā sauktas arī Puses un katra atsevišķi – Puse,

ņemot VĒRĀ, ka Ventspils novada dome 2020. gada 26. martā 
pieņēmusi lēmumu “Par siltumapgādes nodrošināšanas Piltenes pilsētas 
un pagasta, Jūrkalnes pagasta, tārgales pagasta un ances pagasta 
administratīvajās teritorijās uzdevuma izpildi un grozījumiem ar sia “VNK 
serviss” 2014. gada 13. novembrī noslēgtajā deleģēšanas līgumā” (sēdes 
protokols Nr.__, __.§), noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par 
grozījumu veikšanu starp PusĒm 2014. gada 13. novembrī noslēgtajā 
deleģēšanas līguma (Pašvaldības reģistrācijas Nr. sL/2015/163; turpmāk – 
deleģēšanas līgums) Vienošanās Nr.5: 

1. izdarīt Vienošanās Nr.5 pie deleģēšanas līguma šādu grozījumu, 
izsakot 3.1., 3.2. punktu šādā redakcijā:

“3.1. Piltenes pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā – laikā no 
2020. gada 1. augusta;

 3.2. Jūrkalnes pagasta administratīvajā teritorijā – laikā no 2020. gada 
1. augusta;”

2. Pārējā daļā Vienošanās turpina darboties nemainīgi.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir 

deleģēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa. 
4. Vienošanās ir uzrakstīta latviešu valodā uz vienas lapas divos 

eksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram. abiem Vienošanās 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

5. PuŠu rekvizīti un paraksti: 

Pašvaldība:  
Ventspils novada pašvaldība, 
reģ. Nr. 90000052035,
skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

________________________________ 
(aivars mucenieks)

domes priekšsēdētājs

Pilnvarotā persona:
sia “VNK serviss”, 
reģ. Nr. 41203017566, 
Rūpnīcas iela 2-31, ugāles pag., 
Ventspils nov., LV-3615

________________________________ 
(Juris Bērziņš)

valdes priekšsēdētājs

PIELIKUMS
Ventspils novada domes 2020. gada 26. marta 

lēmumam
(sēdes protokols Nr.61, 17.§, 2. p.)

VIENOŠANāS NR.___ 

PAR GROZĪJUMIEM 2008. GADA 
4. JŪNIJA LĪGUMā  
PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

 2020. gada “____”._____________

Ventspils novada pašvaldība, reģ. 
Nr. 90000052035, (turpmāk – PaŠVaLdīBa), domes 
priekšsēdētāja aivara mucenieka personā, kurš 
darbojas, pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības 
nolikumu, no vienas puses, un

SIA “VNK serviss”, reģ. Nr. 41203017566, 
(turpmāk – saBiedRisKo PaKaLPoJumu sNiedZĒJs), 
tās valdes priekšsēdētāja Jura Bērziņa personā, kurš 
darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no 
otras puses, abas kopā turpmāk sauktas arī Puses un 
katra atsevišķi – Puse,

PamatoJoties uz starp PusĒm 2008. gada 
4. jūnijā noslēgtā līguma par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums) 
7.1. apakšpunktu,

ņemot VĒRĀ, ka Ventspils novada dome 
2020. gada 26. martā pieņēmusi lēmumu par 
grozījumiem 2019. gada 27. decembra lēmumā 
“Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
organizēšanu Piltenes pilsētas un pagasta, Zlēku 

pagasta, tārgales pagasta, ances pagasta un Jūrkalnes 
pagasta administratīvajās teritorijās un grozījumiem 
ar sia “VNK serviss” noslēgtajā 2008. gada 4. jūnija 
līgumā” (sēdes protokols Nr.__, __.§), noslēdz šādu 
vienošanos par Līguma noteikumu grozījumiem 
(turpmāk – Vienošanās):  

1. Puses vienojas izdarīt Līguma 1.5. apakšpunktā 
grozījumus, izsakot to šādā redakcijā:

“1.5.1. Piltenes pilsētas un pagasta administratīvajā 
teritorijā no 2020. gada 1. augusta;

 1.5.2. Zlēku pagasta administratīvajā 
teritorijā no 2020. gada 1. jūlija;

 1.5.3. tārgales pagasta administratīvajā 
teritorijā no 2020. gada 1. septembra;

 1.5.4. ances pagasta administratīvajā 
teritorijā no 2020. gada 1. novembra;

 1.5.5. Jūrkalnes pagasta administratīvajā 
teritorijā no 2021. gada 1. februāra.”

2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas 
parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama 
sastāvdaļa.

3. Visi pārējie Līguma punkti un daļas netiek 
mainīti un paliek spēkā Līgumā noteiktajā redakcijā, 
un ir attiecināmi uz Vienošanos. Līguma noteikumi 
attiecībā uz Vienošanos tiek piemēroti, ciktāl tie 
nav pretrunā ar Vienošanās nosacījumiem. Kolīziju 
gadījumā starp Līguma noteikumiem un Vienošanās 
noteikumiem Puses piemēro Vienošanās nosacījumus 
un attiecināmos normatīvos aktus, kas ir spēkā Latvijas 
Republikā.

4. Vienošanās ir uzrakstīta latviešu valodā uz vienas 
lapas divām lappusēm divos eksemplāros, kuriem 
abiem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem 
vienu Vienošanās eksemplāru.

5. PuŠu rekvizīti un paraksti:

PAŠVALDĪBA: 
Ventspils novada pašvaldība,  
reģistrācijas Nr. 90000052035,
adrese: skolas iela 4,
Ventspils, LV-3601

_________________________________ (aivars mucenieks)
  domes priekšsēdētājs

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZēJS: 
sia “VNK serviss”,
reģistrācijas Nr. 41203017566,
juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, ugāles pagasts, 
Ventspils novads, LV-3615

__________________________________ (Juris Bērziņš)
  valdes priekšsēdētājs

informācija

ugāle

Jūras noskaņas mūsu 
skolā ienāca ar diviem 
jūrniekiem. Viņi nav sveši, 
kaut gan stingrās formas un 
baltās cepures radīja tādu 
ļoti izteiktu citādību skolas 
ikdienā. 

Tie bija 2005. gada absolvents 
Mārtiņš Dāvids un 1997. gada ab-
solvents Krists Kristlībs. Abiem 
vīriem darbs saistīts ar jūru, tikai 
viens ir civilais jūrnieks, bet otrs – 
militārais. Krists ir beidzis Latvi-
jas Nacionālo aizsardzības akadē-
miju (un to ir absolvējis arī Krista 
klasesbiedrs Uldis Rasa), bet Mār-
tiņš – Latvijas Jūras akadēmiju. 
Mums, jauniešiem, bija interesan-
ti klausīties abos runātājos, mūs 
vienoja Ugāles vidusskolas elpa. 
Viņi savu karjeru attīstījuši katrs 
savā jomā, bet dzīves un izglītības 
ceļu sākuši no tā paša sola, kurā 
pašreiz sēžam mēs, – no Ugāles 
vidusskolas sola. Tātad viss ir ie-
spējams, ja ir mērķis, gribasspēks, 
neatlaidība, noteiktība. Krists paš-

laik ir Krasta apsardzes dienesta 
priekšnieks, komandkapteinis, 
bijis arī apsardzes kuģu kapteinis, 
savu izglītību vairākkārt papildi-
nājis ārvalstīs, piemēram, ASV. 
Mārtiņš ir kuģa kapteiņa vecākais 
palīgs, un viņa pārziņā un atbildī-
bā ir daļa no kuģa apkalpes. Abi 
vīri ir izkuģojuši plašas jūras un 
apskatījuši daudzas zemes, taču 
atzīst, ka nekas nav tik vērtīgs uz 
pasaules kā sava zeme. Krists ap-
liecināja, ka pat mirkli nešaubītos, 
ja vajadzētu aizstāvēt Latviju, ja, 
nedod Dievs, būtu tāda vajadzī-
ba. Mārtiņš vairākkārt uzsvēra, ka 
cilvēkam dzīvē vienmēr nepiecie-
šams izdomāt soli uz priekšu. Abi 
bijušie ugālnieki visu laiku turpina 
izglītoties, atjaunot savas zināša-
nas, mācīties klāt jauno jūrniecī-
bā. Viņu prāts visu laiku ir aktīvs 
un analītisks. 

Kaut arī no mūsu klases ne-
viens negatavojas izglītību turpināt 
jūrniecības virzienā, bija interesan-
ti redzēt skolas absolventus, kuri 

Vēji dzied 
burās, un 
jūra šalc

tik veiksmīgi attīstījuši savu karje-
ru. Viņi ar siltiem vārdiem atceras 
savus skolas gadus, skolotājus un 
audzinātājas. Tie ir pedagogi, kuri 

šodien māca arī mūs. Tātad arī 
mums, no viņiem iedvesmojoties, 
savos mērķos un nākotnes iecerēs 
nav pamata būt pieticīgiem. Tieši 

iedvesmoti mēs jutāmies pēc saru-
nas par vēju un jūru.  

11. klases skolniece
 Elizabete Gulbe 

Mārtiņš Dāvids ir beidzis Latvijas Jūras akadēmiju.  eLiZaBetes guLBes aRhīVa foto
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28. februāra agrā 
rītā Ugāles vidusskolas 
delegācija desmit cilvēku 
sastāvā devās uz kārtējo 
“Erasmus+” projekta 
sanāksmi. Šoreiz uz 
spāniju, vienu no 
Eiropas skaistākajām un 
neparastākajām valstīm. 

Braucienam izvirzīja audzēk-
ņus, kuri ir iesaistījušies projekta 
darbībā, veikuši dažādus uzdevu-
mus. Tie visi šoreiz bija 11. klases 
skolēni: Elizabete Gulbe, Beāte Vi-
ļuma, Zane Bērziņa, Ieva Priekule, 
Kitija Ziemiņa un vienīgais stiprā 
dzimuma pārstāvis Pauls Slaņķis.

Esmu gandarīta, ka iespēja 
iepazīt spāņu kultūru, izglītības 
sistēmu un pilnveidot svešvalodas 
zināšanas bija arī manām kolēģēm 
– mūzikas skolotājai Elitai Leitei, 
direktores vietniecei mācību jomā 
Zintai Dāvidai un skolas direktorei 
Danai Šimpermanei.

Samērā klusajā spāņu ciemati-
ņā Cangas Del Narcea, kas atrodas 
Astūrijas novada ziemeļaustrumos, 
nekas neliecināja par paniku saistī-
bā ar vīrusa Covid-19 izplatīšanās 
draudiem pasaulē. Arī mūsu garais 
ceļojums noritēja bez starpgadī-
jumiem. Mīļi un sirsnīgi mūsējos 
sagaidīja viesģimenes. Jaunieši jau 
pirms kāda laika bija kontaktējušies 
un iepazinuši cits citu. Krietni pāri 
pusnaktij viņi šķīrās un devās uz sa-
vām jaunajām mājām.

3. martā bija pirmā projekta 
darba nedēļas diena. Tā sākās ar 
oficiālu atklāšanu skolas zālē. Bez 
Latvijas delegācijas bija ieradušies 
arī mūsu partneri – Polijas dele-
gācija. Diemžēl nesastapām itāļu 
draugus, kuriem saistībā ar vīrusa 
izplatību bija jāpaliek mājās. 

Katra diena bija rūpīgi saplā-
nota. Strādājot ar projekta tēmu 
“Mūsu kultūras mantojums ir 
mūsu bagātība”, bija gan darbs gru-
pās uz vietas skolā kultūrvēsturis-
ko vērtību apzināšanai un izpētei, 
gan arī ievērojamāko kultūras ob-
jektu apskate klātienē.

Pirmajā dienā gida pavadī-
bā devāmies apskatīt Cangas Del 

Balsis, atbalsis, dvēselē 
vibrācijas… Tāda noskaņa valdīja 
mūsu skolas zālē, kad 4. martā 
pie mums ciemojās vokālā 
grupa “Universum”. izzinošas un 
uzlādējošas 40 minūtes.

1.–12. klašu skolēni baudīja sagatavoto 
koncertlekciju, kas savija krāsainus, ska-
nīgus dzīparus no akadēmiskās mūzikas 
pirmsākumiem līdz šodienai. Pat tad, ja kā-
dam audzēknim nav tuva ne akadēmiskā, 
ne tautas mūzika, “Universum” koncerts 
bija tik kvalitatīvs, pārdomāts, sagatavots, 
ka neatstāja vienaldzīgu nevienu. Dažreiz 

ir grūti paredzēt, ko sniegs nezināmais. Va-
ram visiem teikt, ka “Universum” ir brīniš-
ķīga mākslinieku grupa, kurā muzicē Baiba 
Rudzīte, Līga Paegle, Rihards Rudzītis un 
Mikus Abaroniņš. Mums patika viss. Māks-
linieki bija sagatavojuši nelielu prezentāciju 
par mūziķiem, pirmajiem komponistiem. Šī 
informācija bija tik konkrēta, saprotama, tie-
ši tik gara un izzinoša, lai saistoša būtu gan 1. 
klases mazajam klausītājam, gan lielākiem, 
jau zinošākiem skolēniem. Arī skolotāji ska-
tījās ar lielu prieku un interesi. Visi jaunie 
mākslinieki ir beiguši J. Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmiju, un savā stāstā viņi uzsvēra 

ne tikai Jāzepa Vītola devumu latviešu kora 
mūzikā, bet arī to, ka viņa vārdā nosaukta 
Mūzikas akadēmija. Tas mums, skolēniem, 
lika sajust, ka šie mākslinieki ir lepni par savu 
skolu. Gribējās apsēsties taisnāk un parādīt, 
ka arī mēs lepojamies ar savu Ugāles vidus-
skolu! 

Mēs ar apbrīnu klausījāmies skanīgos a 
capella dziedājumus. Apbrīnojām jau sāku-
mā ieskandināto “Rīga dimd”, bet, kad viņi 
izpildīja Emīla Dārziņa “Melanholisko val-
si”, tad, domāju, visiem skudriņas skrēja pār 
kauliem. Fantastiski! Protams, ikdienā mēs 
šādu mūziku neklausāmies, taču šis vairāk 

līdzinājās koncertam, nevis lekcijai. Jaunie-
šiem īpaši patika skanīgais tenors Mikus, jo 
viņš mūs pārsteidza ar savu ierašanos. Mēs 
viņu pazīstam kā grupas “Framest” dalībnie-
ku, bet te – akadēmiskās mūzikas koncert-
lekcijā! Paldies mūsu mūzikas skolotājām, jo 
mēs pazinām visus komponistus, par kuriem 
bija sagatavota šī koncertlekcija. Mums bija 
arī laikmetīgi atklājumi, piemēram, par Rai-
monda Paula dziesmu pūru, Ulda Marhilēvi-
ča un Zigmara Liepiņa bagātīgo devumu. Šīs 
40 minūtes paskrēja kā vienā elpas vilcienā. 

12. klases skolniece Linda Jankuna

ugāle Ugāles vidusskolas 
delegācija spānijā

Narcea ciematu, kurš, salīdzinot 
ar mūsu Ugāli, izskatās kā maza 
Latvijas pilsētiņa, arī iedzīvotāju 
skaits trīs reizes pārsniedz Ugāles 
iedzīvotāju skaitu, ciemā dzīvo ap-
mēram 6000 cilvēku.

Mūs pārsteidza un sajūsmināja 
Spānijas burvīgās dabas ainavas, 
kalnainā vide, kas ir pilnīgi atšķi-
rīga no Latvijas. Ne par velti šo 
Spānijas daļu dēvē par zaļo. Lai-
ka apstākļi mūs nelutināja. Laiks 
mainījās ne pa dienām, bet pa 
stundām. Ekonomiskās problēmas 
šajā Spānijas novadā ir ļoti līdzīgas 
mūsējām, cilvēkiem laukos trūkst 

darba vietu, ir maz ražotņu, jau-
nieši dodas uz pilsētām un paliek 
tur. Vietējie iedzīvotāji cenšas at-
tīstīt tūrismu, nodarboties ar vīna 
un sidra ražošanu, arī ar biškopību. 
Tās arī ir galvenās ražošanas noza-
res Astūrijā.

Pirms došanās uz projekta sa-
nāksmi mums tika dots uzdevums 
ierakstīt viedokļus par projekta 
gaitu, par rezultātiem, kas sasnieg-
ti, kā arī skolēnu domas, ko viņi cer 
redzēt Spānijā un ko sagaida no 
vizītes. Mūsu koordinatori bija no-
organizējuši skolā radio program-
mas tiešo translāciju, kurā skanēja 

atsūtītie ieraksti, kā arī tika inter-
vēti mūsu audzēkņi un pedagogi. 
Katrai delegācijai bija jāsniedz 
priekšnesums. Mēs dziedājām lat-
viešu tautasdziesmas apdari “Ai, jel 
manu vieglu prātu”.  Polijas delegā-
cija dūdu pavadījumā izpildīja savu 
valsts himnu. Mums ļoti patika 
spāņu temperamentīgais un ska-
nīgais tautasdziesmas izpildījums.

Oficiāli mūs pieņēma vietējās 
pašvaldības domes vadība. Šajā 
pieņemšanā mūsu audzēkņi stās-
tīja par Latviju, par mūsu novadu, 
no kurienes esam ieradušies. Bijām 
lepni, ka mums ir, ko pastāstīt. Ru-
nājot par kultūrvēsturiskajām vēr-
tībām, pirmām kārtām runājām 
par Ugāles baznīcu un tās ērģelēm. 
Stāstījām par mūsu skolu un mūsu 
jauniešu sasniegumiem.

Vienu dienu pavadījām Hihonā, 
lielākajā pilsētā Astūrijas novadā, 
kura atrodas Biskajas jūras līča kras-
tā un ir bagāta ar arhitektūras pie-
minekļiem. Protams, ka iepazinām 
spāņu virtuvi un ēšanas tradīcijas. 
Vienkārša, bet brīnišķīga garšu bu-
ķete raksturo spāņu virtuvi. Viesģi-
menes šajā laikā centās pagatavot 
kaut ko raksturīgu tieši viņu kultū-
rai. Ēdienkartē dominēja zivis un jū-
ras veltes. Spāņi labprāt gatavo zupu 
ar jūras veltēm, kurā noteikti jābūt 

gan gliemjiem, gan garnelēm. Mūsu 
viedokļi par šo ēdienu ļoti atšķīrās.

Spāņiem ir raksturīgas uzko-
das, ko sauc par tapām. Tās ir gata-
votas no vītinātas liellopu gaļas un 
vīģu lapām.

Astūrijas novadā ļoti daudz 
dzer sidru. Spāņi to lieto gandrīz 
katrā ēdienreizē, neatņemama 
pusdienu sastāvdaļa ir arī vīns. 

Daļu no šiem ēdieniem mēs va-
rējām baudīt pēdējā atvadu vakarā, 
kad visas viesģimenes klāja vakariņu 
galdu. Bija gan kroketes, gan vītināta 
gaļa un spāņiem raksturīgās šokolā-
des kūkas. Vakars pagāja nemanot, 
un jaunieši neilgi pēc pusnakts pul-
cējās autobusu pieturā, lai pavadītu 
mūs visus mājupceļā uz Latviju.

Kā jau parasti tas notiek, asaras 
mijās ar smiekliem, atvadu apskā-
vieni un ardievas ar laba ceļavēja 
vēlējumiem. Jau mājās pārrunājot 
iegūto pieredzi, gan pedagogu, gan 
audzēkņu atziņas ir šādas: “Tas bija 
tā vērts! Iegūti jauni draugi un pie-
redze. Nezinām, ko rādīs nākotne.”

Šī gada aprīlī bija paredzēta pro-
jekta sanāksme Latvijā, Ugālē. Cerē-
sim, ka “Erasmus+” Eiropas aģentū-
ras, ņemot vērā šī brīža saspringto 
situāciju, atļaus projekta sanāksmi 
pārcelt uz nākamo mācību gadu.

Dzintra Hartmane 

Hihonā, Kantabrijas jūras krastā. 

Ceļā. Barselonas lidostā.  dZiNtRas haRtmaNes aRhīVa foto

Kvalitatīva un pārdomāta koncertlekcija
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Marta otrā nedēļa 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“lācītis” bija projektu 
prezentāciju nedēļa. izvēlētā 
tēma – “profesijas”. Katra 
grupa padziļināti iepazinās 
ar kādu profesiju. lai par 
izzināto profesiju uzzinātu 
citi audzēkņi, tika rīkotas 
prezentācijas, ko vadīja lācis 
(sandra leigute) un pele 
(Baiba Kečko).

Pirmajā dienā Lācis un Pele ar 
bērnu palīdzību noskaidroja, ko 
nozīmē jēdziens “profesija”. Pēc 
tam visi noskatījās grupas “Pū-
cītes” bērnu un skolotāju Gunas 
Ūrmanes un Ilzes Venškevicas 
prezentāciju par mediķa profesiju 
– V.  Luksa “Dziesmas par slinko 
Jānīti” dramatizējumu. Ar Lāča un 
Peles palīdzību bērni nostiprināja 
zināšanas, kur un kā meklēt ne-
pieciešamo medicīnisko palīdzību. 
Pele bērniem bija sagatavojusi spē-
li-uzdevumu par mediķa profesiju, 
ar kuru visi tika galā lieliski. 

Projektu nedēļas nākamajā 
dienā savas prezentācijas par izvē-
lētajām profesijām rādīja grupas 
“Ezīši” un “Sprīdīši”. “Sprīdīši” iepa-
zīstināja ar pilota un stjuarta profe-
sijām, “lidojot” no Rīgas uz Ugāli. 
Gribētos atzīmēt grupas skolotāju 
Ilvas Rūmnieces un Elīnas Zaha-
rovas radošo pieeju, iepazīstinot 
ar šīm profesijām. Skatītāji varēja 
līdzdzīvot lidojumam, izbaudot gan 
gaisa bedres, gan vērojot skaistos 
dabas skatus. Lai pilnībā izbaudītu 
lidojumu, vārds tika dots mazajiem 
pavāriem – grupas “Ezīši” audzēk-
ņiem. Pirmsskolas izglītības iestā-
des jaunākie bērni pavāra profesiju 
prezentēja ar kustībām un dziedot 
dziesmas par maizes cepšanu un 
zupas vārīšanu. Pēc laimīgas nosē-
šanās visi aplaudēja. Lācis bija pa-
gatavojis katram dalībniekam papī-
ra lidmašīnu. To lidināšana bērnos 
raisīja patiesu prieku! 

Grupas “Kukainīši” audzēkņi 
skolotāju Maritas Mūrnieces un In-
grīdas Ziemiņas vadībā ielidoja kā 

Kad skolās iesākas otrais 
mācību semestris, 12. klasei 
tas nozīmē lielu nevaļas 
laiku. Tuvojas Žetonu 
vakars. Jā, arī mums Ugāles 
vidusskolas 12. klases 
skolēniem. Bet nu par visu 
pēc kārtas.

Gatavošanās. Mūsu skolā 
jopro jām dzīva ir tradīcija, ka Že-
tonu vakarā 12.  klase rāda kādu 
iestudējumu. Mēs diezgan ātri 
nonācām pie lēmuma, ka rādī-
sim fragmentus no R.  Blaumaņa 
“Skroderdienām Silmačos”. No 
vienas puses, tā bija diezgan liela 
uzdrīkstēšanās, jo šo izrādi lielākā 
daļa ļaužu zina gandrīz no galvas. 
Bet nenobijāmies! Vairāk nekā 
trīs stundas garo izrādi saīsinājām 
līdz 45 minūtēm. Nu varējām sa-
dalīt lomas, iepazīties ar tekstiem. 
Sākām plānot, kādi būs tērpi un 
skatuves iekārtojums. Te mums 
lieliski palīdzēja Ugāles teātris 
“Ugāles drāma” un Usmas teātra 
kolektīvs “Suflē”. No pirmās idejas 
līdz pēdējam “urā!” mūs vadīja, 
bīdīja, mācīja, slavēja un rāja, un 
atkal slavēja, iedrošināja un pār-
liecināja, kā arī par mums rūpējās 
mūsu audzinātāja Māra Plūksna 
un mūzikas skolotāja Elita Leite.

Mēģinājumi. Jā, tas bija in-
tensīvs, spraigs un interesants 
laiks! Pirmie mēģinājumi bija īs-
tas mocības, jo nebija jau rasts, ka 
pēc stundām vēl jāpaliek un no-
pietni jākoncentrējas savai lomai. 
Brīžam pat pārņēma domas: vai 
mums izdosies? Paralēli mācībām 
ir jāmācās lomas, dziesmas, svinī-
gās daļas teksti… Grūti bija sada-
līt, kas svarīgāks. Bet mēģinājumi 

bija arī ļoti jauks laiks. Beigās pat 
gaidījām tos. Mūsu klases telpa šai 
laikā pārvērtās īstā ģērbkambarī, 
jo ātri sākām mēģināt ar visiem 
rekvizītiem un tērpiem, un tos, 
protams, nenesām uz mājām un 
atpakaļ, bet atstājām klasē. Mē-
ģinājumos mēs izjutām, cik labi, 
ka varam cits uz citu paļauties, ka 
esam atbildīgi un atbalstoši. Nebi-
ja tāda gadījuma, ka kāds kavētu 
mēģinājumu savas negribēšanas 
vai slinkuma pēc. Tāpēc mēģinā-
jumi mums notika organizēti un 
raiti. Daļa patiesības jau ir E. Vir-
zas apgalvojumā, ka svētku sajūta 
rodas nevis pašā svētku vakarā, 
bet jau agrāk – gatavojoties tiem. 
Patiešām, mēģinājumos mācījā-
mies katru uznācienu, žestu un 
balss intonāciju. Un tā – ģenerāl-
mēģinājums! Kaut gan mēs esam 
ikdienišķi vidusskolēni, nevis ak-
tieru studija, gribējās, lai izrādes 
vakarā viss ir tik labi, cik vien mēs 
spējam. 

Svētku vakars. Ierodamies 
skolā laikus, esam saposušies, sa-
traukti un gaidpilni. Pirms Žetonu 
vakara mums vēl ir fotosesija albu-
mam. Fotogrāfs mūs uzmundrina 
un paslavē, īsti gan mēs neieklau-
sāmies, jo vērojam pulksteni, kurš 
tikšķ tuvāk vakara sākumam. Vēl 
zālē izmēģinām dziesmas, sāk 
nākt pirmie viesi, un mēs, ne-
daudz nemiera pārņemti, esam 
gatavi. Ejam uz skolotāju istabu, 
lai aicinātu savus skolotājus uz 
zāli. Liega gaisma, skaista mūzika, 
sirsnīgi vārdi – svinīgā daļa norit 
viegli un sirsnīgi. Arī mūsu balsis 
pazaudē uztraukuma trīsas. 15 
minūšu garajā pārtraukumā mēs 

ugāle

bitītes un iepazīstināja ar bišu dzīvi 
un biškopja profesiju. Ja prezentā-
cijas sākumā Lāča priekšstats bija, 
ka bites ir medus, tad pēc priekš-
nesuma viņš saprata, ka par bitēm 
ir jārūpējas, tikai tad var iegūt saldo 
un veselīgo medu. Bērni palīdzē-
ja sarūpēt Lāča dravai pirmās bišu 

saimes, darbojoties radošajās darb-
nīcās. To, ka biškopja profesija nav 
vienkārša, Lācis saprata arī pēc tam, 
kad nācās bēgt no bitēm. 

Ar grupas “Zīļuki” bērnu un 
skolotājas Ritas Bugajenko saga-
tavoto prezentāciju par mežkopja 
profesiju iepazīsimies Meža dienu 

pasākumā, ko plānojam vēlā pava-
sarī. Paldies visiem bērniem, gru-
pu skolotājām un mūzikas skolo-
tājai Larisai Žagarei par ieguldīto 
darbu pasākuma organizēšanā un 
norisē. 

Grupas “Ezīši” skolotājas 
Sandra Leigute un Baiba Kečko

Aktivitātes radošajā darbnīcā.  

Interesantie projekti Ugāles “Lācītī” 

Žetonu vakars Ugāles vidusskolā

pārtopam par Bebeni, Tomulīšu, 
Pindacīšu, Zāru un Joski, Kārlēnu, 
Rūdi, Ieviņu, Ābramu, Antoniju 
un Aleksi, Dūdaru un Elīnu. Mūs 
iedrošina atmosfēra skatītāju zālē, 
jo atskan gan smiekli, gan aplausi. 
Kad nodziedam pēdējo dziesmu, 
ka Silmačos tomēr kāzas būs, tur-
klāt trīs dienu garumā, dziesmas 
pēdējie vārdi “Urā! Urā! Urā!” arī 
mums ir “Urā!” – neviltots prieks, 
ka izdevās izrāde, ka viss ir godam 
izdarīts. 

Priekškars aizvērts. Pēc Že-
tonu vakara liekas, ka ir ārkārtīgi 
daudz brīva laika. Tā kā kaut kā 
pietrūkst… kopā sanākšanu, joku, 
darbošanās. Ir gandarījuma sajū-
ta, ka parādījām sevi no labākās 
puses. Protams, priecājamies, pa-
teicamies un lepojamies, ka gan 
skolotāji, gan vecāki mums velta 
atzinību. Mēs ļoti ceram, ka arī 
šī gada 11.  klase nākamgad tu-

Divpadsmitie Žetonu vakarā savā mīļajā skolā.   dĀRtas LuīZes ditmaNes aRhīVa foto

Un te aina no “Skroderdienām Silmačos”. 
rēs godā šo mūsu skolas tradīci-
ju un iestudēs savu izrādi. Tas ir 
gan skolas tradīcijas saglabāšanas 
dēļ, gan arī tādēļ, ka tas ir neat-

sverams un brīnišķīgs klases kopā 
būšanas laiks. 

12. klases skolniece 
Dārta Luīze Ditmane 

saNdRas Leigutes foto
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Kā katru gadu martā, 
arī šoreiz notika puzes 
kausa izcīņa florbolā. Šogad 
spēlējām mini florbolu. 
Vārtsarga vietā bija statisks 
vārtsarga imitators, un tas 
florbola spēli padarīja daudz 
dinamiskāku, arī pauzes bija 
retākas nekā iepriekš. 

Puzes kausam pieteicās piecas 
komandas, tās bija no Ugāles, Pu-
zes un Piltenes. Komandas savā 
starpā izspēlēja apļa turnīru, no-
skaidrojot vietu sadalījumu. 

1. vieta “Piltenei” (Krists Tinte, 
Artūrs Graudiņš, Krists Linden-
blats, Emīls Fetlers un Mārtiņš 
Dreimanis), 2. vieta “Blāzmai” 

(Emīls Ekšteins, Arvis Anderšmits, 
Jānis Pečaks un Ričards Čače) un 
3. vieta “Junioriem” (Dāvis Bete, 
Kristaps Cēders, Kārlis Šteinbergs, 
Kristers Līdaks un Nils Cīrulis).

Spēļu starplaikā tika organi-
zēts precizitātes konkurss – flor-

bola bumbiņas metiens vārtos, 
kurā piedalījās divi dalībnieki 
no katras komandas. Precizitā-
tes konkursa uzvarētājs Ričards 
Čače (“Blāzma”) piecos mēģinā-
jumos raidīja bumbiņu vārtos trīs 
reizes.

Liels paldies Ventspils no-
vada pašvaldībai par atbalstu 
Puzes kausa mini florbolā orga-
nizēšanā.

Puzes pagasta sporta 
darba organizators 
Arvis Anderšmits

sports

pope

projektā “rakstnieks 
lauku bibliotēkā”, ko 
īsteno Ventspils bibliotēka, 
11. martā popes pagasta 
grāmatu krātuvē viesojās 
vairāku stāstu krājumu un 
bērnu grāmatu autore laura 
Vinogradova. Šī tikšanās 
bija īpaši gaidīta, jo laura 
ir dzimusi un uzaugusi popē 
un vien pirms kāda laika 
pārcēlusies uz rīgu (kā pati 
saka, tagad jūtoties esam 
kaut kur pa vidu – ne vairs 
īsti popeniece un vēl ne līdz 
galam arī rīdziniece). 

Dzimtās puses daba, cilvē-
ki un arī seni nostāsti ir atraduši 
savu, paliekošu vietu salīdzinoši 
jaunās rakstnieces darbos. Ar vēs-
tures elpu apvītajā stāstu krājumā 
pieaugušajiem “Lāču kalns” atai-
notie notikumi saistās ar Popes 
muižu, bet divās košajās “Mežpa-
saku” grāmatiņās bērniem attēlo-
tie mazie kukainīši, kā arī lielākie 
zvēri un putni sastapti un ierau-

dzīti, pastaigājoties pa mežu un ar 
vērīgu aci pamanot tajā ritošo dzī-
vi un valdošos noteikumus. Tieši 
mazie popiņi, proti, pirmsskolas 
iestādes “Zemenīte” audzēkņi, arī 
bija pirmie, kurus uz dzīvu, rai-
tu, smiekliem un interesantiem 
spriedumiem pilnu sarunu aici-
nāja Laura, talkā ņemot savu grā-
matiņu “Snīpulītis no Snīpuļcie-
ma”. Jāapbrīno viņas spēja atraisīt 
bērnus, rosināt viņu fantāziju un 
vēlēšanos stāstīt, jo šķita, ka šī sa-
runa varētu turpināties vēl un vēl. 
Audzēkņi kopā ar skolotāju bija 
sagatavojuši jauku pārsteigumu 
– viņi pasniedza rakstniecei jau-
nu Snīpuļgrāmatu “Par ko izaugs 
Snīpulītis?”, kurā krāsainos zīmē-
jumos un īsos stāstiņos bija attē-
lojuši, kādas varētu būt šī varoņa 
turpmākās dzīves gaitas.

Kad bērnu līksmās čalas bija 
rimušas, sarunā tikpat dzīvi un 
nepiespiesti tika iesaistītas sa-
nākušās pasākuma apmeklētājas 
– gan Lauras mamma un vecmā-

miņa, bijušās skolotājas un bēr-
nudārza audzinātājas, gan lasītāju 
klubiņa dalībnieces un citas. Jau-
nā autore sevi ir pieteikusi arī dar-
bos, kas domāti pieaugušajiem, 
– jau pieminētajā “Lāču kalnā” 
un darbā “Lapsa. Pasaka pieau-
gušajiem”, kā arī dziļas pārdomas 
raisošajā stāstu krājumā “Izelpas”. 
Šis darbs reizē skar gan skarbas 
un sāpīgas dzīves tēmas, gan arī 
ļauj ieraudzīt tik tikko jaušamu 
prieka stīdziņu – par dzīvību, par 
cilvēkiem apkārt, par katras die-
nas vērtību. Kā atzīst Laura, kaut 
ko uzrakstīt var vienīgi tad, ja tev 
tiešām ir, ko teikt, nav vērts vien-
kārši savirknēt vārdus skaistos 
teikumos, bez dziļākas domas un 
jēgas. Atbildot uz jautājumu, kā 
stāsti rodas, viņa teic, ka tie it kā ir 
viņā iekšā un viņa vienkārši tos iz-
stāsta, gluži kā izelpo. Lai piekļūtu 
tuvāk patiesībai, autore meklē zi-
nošus cilvēkus (piemēram, smalki 
izprašņājusi savu paziņu jūrnieku, 
plāno iepazīt ugunsdzēsēja darba 

Mini florbola turnīra 
dalībnieki satikās Puzē.

aRVJa aNdeRŠmita aRhīVa foto

Mini florbola mačos 
uzvar piltenes komanda

ikdienu), pēta materiālus interne-
tā (top darbs par lopkautuvi, lai, 
kā pati saka, parādītu cilvēkiem, 
ka pasaulē ir arī šādas profesijas, 
ne tikai ikdienā redzamās un labi 
zināmās). Pēc sanākušo lūguma 
Laura nolasīja stāstu par karne-
vālu Dzegužkalnā, piebilstot, ka 
tas gan vēl ir apstrādājams, savu-
kārt viņas mamma nolasīja vienu 

no dzejoļiem, kas rakstīts ventiņu 
izloksnē. Autore arī pastāstīja, ka 
ir tapis jauns darbs “Upe”, kuram 
ilustrācijas zīmē viņas dzīves-
biedrs. Tā ka gaidām tā parādī-
šanos grāmatnīcās un bibliotēku 
plauktos un vēlam radošus panā-
kumus un daudz jaunu ideju au-
torei! Uz tikšanos nākamajā reizē! 

Guna Kranciņa

sirsnīga tikšanās bibliotēkā

Viņa jūt dabas dvēseli, viņa prot runāt par attiecībām – 
Laura Vinogradova.   saNdRas PicaLceLmas foto 
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Uz sievietes pleciem ir uzlikts daudz,
Dažreiz stipri par daudz...
Sievietes rokās ir ielikts daudz,
Dažreiz stipri par daudz...
Bet tikai mūsu pašu – sieviešu – rokās ir izvēle
Noņemt to smagumu nost un atbrīvot savas rokas.
Jo –
Visam uz pasaules ir nozīme.
Gan lietum ūdens baļļā,
Gan tam, ka nepaspēji iekāpt vilcienā,
Gan nedaudz dīvainajam kaimiņam 

un atrisušai svārku malai,
Gan zibenim no skaidrām debesīm, 

gan saules zaķim vējstiklā.
Un arī tu te esi, jo tā vajag.
Ir kādam neskaitāmi labāk dzīvot, ja tu esi blakus...

Marts ir mēnesis, kurā svinam Starptautisko Sie-
viešu dienu. Šie svētki arvien bijuši divdomīgi vērtēti. 
Vieniem – dziļās padomijas tradīcijas, citiem – ne-
beidzamā cīņa par sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību. Tomēr man ir pārliecība, ka nekas uz pa-
saules nenotiek bez nozīmes. Un, iespējams, cilvēki 
pirms mums bijuši nedaudz viedāki par mums, bet 
tas tikai minējums. Tomēr – šādi svētki mums ir. Un, 
ja ir svētki, tad tie ir jāsvin! Jo svētku nekad nevar būt 
par daudz!

Man patīk uz Sieviešu dienu skatīties no nedaudz 

citas perspektīvas. Man patīk, ka šajos svētkos pa-
lūkojamies sev riņķī un ieraugām to, cik dažādas, 
cik skaistas un spēcīgas ir daiļā dzimuma pārstāves 
mums apkārt. Katra ar saviem talantiem, katra ar 
savu šarmu, katra ar savu spēku. Man patīk, ka šajos 
svētkos mēs iztukšojam darba pilnās rokas un pasa-
kām sev paldies, jo ne jau vienmēr to kāds izdarīs no 
malas.

Šajā steidzīgajā laikā, kad skrienam cits citam 
garām, ir svarīgi sevi piespiest uz mirkli apstāties 
un vienkārši būt. Gadskārtu nomaina cita, darbi ap-
steidz paši sevi, un gadi aizskrien daudz ātrāk nekā 
stirnas pļavā, bet cik bieži mēs atļaujamies būt?

Tieši šādu mirkli centāmies radīt 8. marta saulai-
najā pēcpusdienā tautas namā “Usma”. Paldies Liepā-
jas teātra aktieru radošajai apvienībai “Ārstējam visu” 
par skaisto brīdi, ko baudīja ikviens koncertuzvedu-
ma “Mīli sevi..” apmeklētājs! Kolorītie aktieri Kaspars 
Kārkliņš, Sandis Pēcis un Armands Kaušelis piepil-
dīja tautas nama zāli ne tikai ar skanīgām dziesmām, 
bet arī ar sirsnīgu mīlestību. Kā paši aktieri sacīja 
koncerta laikā, no šī pasākuma ikviens aizies izār-
stēts, jo ar mīlestību patiesi var izārstēt...

Paldies visiem, kas atrada laiku, lai vienkārši 
būtu! Mīļās dāmas, lai jums vairāk skaistuma un prie-
ka katru dienu! Uz priecīgu tikšanos!

Tautas nama “Usma” vadītāja 
Elana Jurgena

usma Ja svētki ir, tie jāsvin 

Šarmantie kungi iepriecināja tautas namā “Usma” 
sanākušos klausītājus. 

13. marts apstādinājis aktīvo 
tautas nama “Usma” dzīvi. ar valdības 
rīkojumu atcelti visi pasākumi, 
mēģinājumi un citas aktivitātes. skatuve 
tukša, prožektori izslēgti, zāle tumša...

Nedaudz jocīga sajūta, stāvot tādā tukšā 
tautas namā. Vēl tepat teātra dekorācijas – 
marta beigās būtu bijusi mūsu teātra pirmiz-
rāde. Tepat vēl karājas tautas tērps – dejotāji 
aktīvi gatavojās koncertiem un skatei. Tepat 
noņemto afišu kaudze – marts bija paredzēts 
ļoti aktīvs. Pie ziņojumu dēļa palikusi vien sar-
kana izsaukuma zīme. 

Skaidrāk nekā citkārt šis laiks iezīmē tik 
labi zināmo patiesību – tautas nami, kultūras 
nami, saietu nami paredzēti tautas kopā sanāk-
šanai un vietējās kultūras dzīves bagātināšanai. 
12. marta vakarā tikāmies teātra mēģinājumā. 
Vietējās meitenes Pārsla un Estere steidza zī-
mēt dekorācijas spēļu vakaram. 13. marta va-
karā cilvēki bija sacepuši kēksiņus, lai nāktu uz 
spēļu vakaru. 14. marta rītā interesenti jau bija 
gatavi šūt sev jaunu pastalu pāri. Bet diemžēl – 
atcelts, atcelts, atcelts... 

Mēs esam optimisti un ceram, ka šī pauze 
nebūs uz pārāk ilgu laiku. Mēs sazvanāmies, 
sarakstāmies, mēģinām deju soļus attālināti. 
Tomēr, katru reizi ieejot zālē, iesūrstas sirds. 
Gribas sapulcēt cilvēkus, gribas sanākt kopā ar 
vai bez kēksiņiem. Gribas redzēt vakaros tau-
tas nama logos gaismu un dzirdēt ritmisko soļu 
skaitīšanu. Gribas neizsmeļamos teātra jokus 
un dzirkstošos smieklus, bet... mēs esam atbil-
dīgi optimisti un pagaidām paliekam mājās.

Paldies katram tautas nama “Usma” aktī-
vajam apmeklētājam un atbalstītājam. Paldies, 
ka jūs esat! Man ir prieks, ka jūsu ir tik daudz. 
Izturēsim un tiksimies drīz!

Tautas nama “Usma” vadītāja 
Elana Jurgena

Kad iestājusies pauze

Afišas, saliktas kaudzītē, gaida laiku, kad tautas 
namā atkal skanēs balsis un soļi. 

Atbalsts investīcijām 
mazajiem lauksaimniekiem

 
No 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu 

pieņemšana pasākumā “atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina ma-
zos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbals-
tam šajā pasākuma kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno 
mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi 
ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad nav 
problēmu tos sasniegt. Saimniecības turpina izaugsmi, saimnieko 
inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīti jauni produkti, saimnie-
ki produkciju ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet piedāvā 
to arī tirgos, ir dažādojuši saimniekošanas aktivitātes. Šie ir tikai 
daži piemēri.”

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģio-
nalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 
15 000 eiro.

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto ap-
grozījums pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai 
saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta 
iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. 
Darījumdarbības plāns jāparedz vismaz diviem kalendārajiem ga-
diem, bet ne ilgākam laikam par 2022. gada 31. decembri.

Projekta iesniegums jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakal-
pojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzē-
ju saraksts, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Projekti un investīcijas”. Projek-
tu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, 
vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām 
67095000.

Marlena Zvaigzne 

informācija



Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā martā  
reģistrēti  
trīs jaundzimušie   –  
viens Zirās, viens popē,  
viens Vārvē. 

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
martā reģistrēta  
viena laulība. 

informācija par Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā martā  
reģistrētajiem miršanas gadījumiem 

Zlēku pagastā irma ausekle (29.09.1935.–29.02.2020.)
 silvija Zēvalde (27.12.1938.–21.03.2020.)
 Vera olga fabriciusa (31.07.1936.–23.03.2020.)
Ugāles pagastā mihails tomjaks (25.01.1952.–03.03.2020.)
 alfrēds tamužs (15.09.1953.–14.03.2020.)
 solveiga Raga (07.03.1950.–26.03.2020.)
Tārgales pagastā Jānis skroders (09.02.1935.–05.03.2020.)
Ances pagastā staņislava Pugača (26.02.1940.–13.03.2020.)
Puzes pagastā gunārs alsbergs (28.03.1937.–24.03.2020.)
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informācija

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 – 
trešdien, 29. aprīlī. 
Nākamais numurs iznāks 
12. maijā.

jūrkalne

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP) līdz ārkārtējās situācijas beigām 
visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu 
klātienē. Ir slēgtas visas 30 teritoriālās 
nodaļas.

Šajā laikā personām nebūs iespējams 
pieteikt un saņemt personu apliecinošus 
dokumentus (pasi, personas apliecību). PmLP 
informē, ja Latvijas Republikā izsniegtam 
personu apliecinošam dokumentam 
ir beidzies derīguma termiņš, tad 
šis personu apliecinošais dokuments 
joprojām ir izmantojams personas 
identificēšanai ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas laikā. PmLP priekšnieks vai 
viņa pilnvarota amatpersona var izdarīt 
izņēmumus attiecībā uz personu apliecinošu 
dokumentu izsniegšanu, ja to prasa 
neatliekama vajadzība.

Neatliekamu jautājumu risināšanai 
saistībā ar personu apliecinošiem 
dokumentiem (pasi, personas apliecību) 
lūdzam telefoniski sazināties ar tuvāko 
PmLP teritoriālo nodaļu vai PmLP Personu 
apliecinošu dokumentu departamenta 
metodiskās vadības nodaļu pa tālruni 
67219244. saziņai iesakām izmantot arī 
e-pastu pases@pmlp.gov.lv.

Ārzemnieki, kuri Latvijas Republikā 

uzturējās likumīgi līdz 2020. gada 
13. martam un kuru likumīgās uzturēšanās 
termiņš beidzies pēc 2020. gada 
13. marta, var turpināt uzturēties Latvijas 
Republikā ārkārtējās situācijas izsludināšanas 
laikā, nenoformējot jaunu uzturēšanās atļauju 
vai nesaņemot vīzu un saglabājot tiesības 
uz nodarbinātību, ja tādas ir noteiktas ar 
iepriekšminēto uzturēšanās atļauju vai vīzu.

Jānorāda, ka ārzemniekiem dokumenti 
uzturēšanās atļaujas un vīzas pieprasīšanai 
vai reģistrēšanai jāiesniedz tikai elektroniski, 
apstiprinot pieteikumu un pievienotos 
dokumentus ar drošu elektronisko parakstu 
vai nosūtot pa pastu.

Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās 
atļaujām un vīzām, PmLP aicina telefoniski 
sazināties ar PmLP teritoriālajām 
nodaļām vai izmantot PmLP informatīvo 
tālruni 67209400, vai sazināties, rakstot 
e-pastu mn@pmlp.gov.lv.

Lai nodrošinātu klientus ar informāciju, 
darbosies PmLP informatīvais tālrunis 
67209400, kā arī par PmLP sniegtajiem 
pakalpojumiem ir iespējams sazināties ar 
PmLP teritoriālajām nodaļām, kuru kontakti 
pieejami PmLP oficiālajā tīmekļvietnē  
www.pmlp.gov.lv.

Marlena Zvaigzne 

Šogad ziema 
aizgulējusies, tikai marta 
vidū pavēra vienu aci, 
padomāja, ka nav vairs vērts 
mosties, un nolēma, ka droši 
var gulēt līdz nākamajam 
darba cēlienam. 

Ziemu tā arī nemanījām, pa-
vasaris atnāca gan ar vēju, gan lie-
tu, gan saules stariņiem. 7. martā 
Jūrkalnes tautas namā saulainā 
noskaņojumā pulcējās apmeklē-
tāji. Kristīne Skrulle ar savu pa-
stāvīgo atbalsta komandu aicināja 
svinēt svētkus. Arī šoreiz, tāpat 
kā dažu citu reizi, ieejot zālē un 
izejot no tās, bija jāšķērso bufetes 
telpa. Žēl, ka rūmes tik maz! Ne-
drīkst arī ilgi uzkavēties, var palikt 
stāvvietā, jo sēdvietu paliek aiz-
vien mazāk. Kā nu ne! Pārsteigu-
mu sagādājušas, pieaicinot Guntu 
un Mairitu, vietējā veikala dāmas, 
iestudējot jautru ludziņu par ik-
dienas situācijām, kas šad un tad 
gadās ne tikai mazā sabiedrībā. 
Pats jautrākais, ka vienīgi Mairi-
tu esam bieži redzējuši uz skatu-
ves, pārējām bija debija. Laikam 
Jūrkalnē klejo kāds teātra gēns, 
jo tikai retais nav sekmīgi uz ska-

tuves iedzīvojies kādā lielākā vai 
mazākā lomiņā. Šoreiz visas bija 
tik dažādas, tik atbilstošas attēlo-
tajiem personāžiem, ka skatītāji 
viņas uzņēma ar neviltotu prieku 
un sajūsmu. Gandarījums pašām 
un pārsteigums skatītājiem. 

Tas vēl nebija viss! Starpbrīdī 
sirsnīgs sveiciens ar ziediem pa-
gasta sievietēm no pārvaldes vadī-
tāja Guntara Reķa. Jauki, paldies!

Otrajā daļā visus iepriecināja 
divi puiši Jānis Markevics (ģitā-
ra, solo) un Edgars Jānis Kārkliņš 
(saksofons). Priekšnesums sirs-
nīgs un jauks, beigās gandarījums 
bija visiem. Mūziķi atzina, ka tik 
sirsnīgu atsaucību nebija gaidīju-
ši. Paldies visiem, kuri rūpējās par 
jaukajiem svētkiem, lai smaidoši 
apmeklētāji aizejot varētu jautri 
dalīties pozitīvās emocijās.   

Atkal vieni sirsnīgi svētki aiz-
vadīti, jāsteidz gatavoties nāka-
majiem! Viss nāk un aiziet tālumā, 
arī negantais vīruss. Dzīvosim, 
pildīsim noteikumus, un gan jau 
pienāks laiks, kad varēsim atkal 
pulcēties un svinēt! 

Marija Janvāre

pavasara svētku prieks

Izrādes tapšanā daudz palīdzēja Ilona Niedoliņa, kas bija sufliere, un mūzikas autors 
Ainars Dūdiņš.  KRistīNes sKRuLLes aRhīVa foto
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