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19. martā Ugālē notika 
jaunbūves spāru svētki. 
Klātesošie aplūkoja 
celtnieku veikumu vietā, kur 
ceļ vidusskolas sporta zāli 
jeb manēžu.

Būvdarbus SIA “Samrode” 
darbinieki uzsāka 2018.  gada de-
cembrī, tos paredzēts pabeigt au-
gustā. Projekta celtniecība pašval-
dībai izmaksā 2  081  506,84 eiro, 
darbu veikšanai izmantots Valsts 
kases aizdevums – 1 954  621,71 
eiro. 

Apskatot topošo objektu, 
pašvaldības pārstāvji un būvnieki 
novērtēja jau paveikto un atzina 
to par labu esam. SIA “Samrode” 
valdes priekšsēdētājs Gatis Gei-
dāns norādīja, ka līdz šim viņa 
vadītā uzņēmuma darbinieki 
paguvuši uzstādīt nesošo kons-
trukciju un daļēji veikuši ārējo 
tīklu – lietusūdens kanalizācijas 
sistēmas un drenāžas – izbūvi. 
Jau uzsākta jumta nesošo un sie-
nas paneļu lokšņu montāža. Ja 
laikapstākļi būs labvēlīgi, varēs 
izbūvēt melno grīdu. Paredzams, 
ka aprīļa vidū strādnieki siltinās 
jumtu, bet maija vidū uzsāks 
apdares darbus. “Pagaidām viss 
notiek pēc grafika. Sadarbība 
ar pasūtītājiem, projektētājiem 

Pārbūvēto autoceļu varēs 
izmantot gan atpūtnieki, 
gan glābšanas dienesta 
darbinieki.
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Uzsākti autoceļa pārbūves darbi Jaunciemā

Ventspils novada Tārgales 
pagastā uzsākta autoceļa 
pārbūve līdz pludmalei 
Jaunciemā. Ceļa platums būs 
3,5 m, garums – 107 metri, tiks 
ierīkots apgriešanās laukums 
piekrastes tuvumā, paredzēts 
smagajam autotransportam, 
lai pludmalei varētu 
piekļūt glābšanas dienesta 
darbinieki. Jaunciema 
pludmali īpaši iecienījuši 
makšķernieki, to labprāt 
izmanto arī atpūtnieki, 
kurus vilina neskartās dabas 
tuvums. 

Būvatļauja būvdarbu uzsākšanai 
saņemta 12. martā, darbi jāpabeidz 
trīs mēnešu laikā. Būvprojektu 
izstrādāja IK “P.  Alkšņa projektu 
grupa”, būvdarbus veic SIA “Ven-

ta 1”, līguma summa – 30  931,51 
eiro, būvuzraudzības pakalpojumu 
sniedz SIA “SNB projekti”, līguma 
summa – 4024,46 eiro.  

Autoceļa pārbūve Ventspils 
novadā notiek, pašvaldībai piedalo-
ties projektā “Drošība piekrastē un 
jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”, 
kuru īsteno, izmantojot “Interreg 
V Igaunijas–Latvijas programmas” 
atbalstu. Ventspils novadam pie-
šķirtais finansējums ir 30 000 eiro, 
Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da līdzfinansējums ir 25  500 eiro, 
valsts budžeta līdzfinansējums – 
1500 eiro, Ventspils novada pašval-
dības finansējums – 7955,97 eiro.

Projekta gaitā Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests 
kopā ar Igaunijas Glābšanas pār-
valdi izstrādā darba standartpro-

cedūras rokasgrāmatu Igaunijas 
un Latvijas glābšanas dienestu ko-
pīgai reaģēšanai ar jūras piesārņo-
jumu saistīto katastrofu gadījumā, 
kā arī papildina tehnisko aprīko-
jumu šādu darbu veikšanai.   

Projekta noslēgumā organi-
zēs divas mācības, lai stiprinātu 
Latvijas un Igaunijas glābšanas 
dienestu un partnerorganizāciju 
sadarbību un mācību apstākļos 
pārbaudītu izstrādātās darba stan-

dartprocedūras, piemēram, kā 
naftas produktu noplūdes gadīju-
mā jūrā dienesti no kuģa operatīvi 
sadarbotos un savlaicīgi novērstu 
iespējamos vides apdraudējumus.

Marlena Zvaigzne 

un būvuzraugiem ir laba, viss 
norāda uz to, ka šis objekts tiks 
nodots laikus un būs kvalitatīvs,” 
teica Gatis Geidāns. 

Savukārt Ventspils novada 
pašvaldības Komunālās nodaļas 
vecākais speciālists Mārtiņš Bir-

zenbergs sacīja, ka tuvākajā laikā 
ārpus būvobjekta uzstādīs pagai-
du virāžu. Šī koka konstrukcija 
ļaus notestēt sporta celiņu, lai 
zinātu, kādam jābūt virāžas parei-
zajam augstumam un slīpumam 
jaunbūvē.      

Saskaņā ar Ventspils novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2014.–2030. gadam Ugāle ir viens 
no trim novada nozīmes attīs-
tības centriem, tādēļ, uzbūvējot 
manēžu, ieguvēji būs daudzi, arī 
192 vidusskolas audzēkņi. Kamēr 

nav uzcelta jaunā zāle, viņi sporto 
skolā – aktu zālē un gaiteņos. Pe-
dagogi ir pamanījušies organizēt 
stundas tā, lai audzēkņi justos ērti 
un varētu izpildīt dažādus uzde-
vumus. 

NOBEIGUMS 20. lpp.

Vēl grūti iedomāties, kā izskatīsies manēža,
 jo rit intensīvi būvniecības darbi.
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Spāru svētki Ugāles manēžā
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21. martā Ventspils 
novada pašvaldības  
ārkārtas domes sēdē 
apstiprināts Ventspils 
novada pašvaldības 
2019. gada budžets, kurā 
konsolidētā pamatbudžeta 
plānotie ieņēmumi ir 
15 679 619 eiro, bet izdevumi 
– 19 365 121 eiro. 

Izdevumu pārsniegšanu 
– 3  685  502  eiro – šogad pare-
dzēts segt no pamatbudžeta lī-
dzekļu atlikuma gada sākumā 
– 1  687  920  eiro – un aizņēmu-
miem no Valsts kases, kas pare-
dzēti pašvaldības infrastruktūras 
projektu realizēšanai un Eiropas 
Savienības līdzfinansēto projek-
tu ieviešanai. Sastādot budžetu, 
Finanšu komitejas deputāti šim 
jautājumam veltījuši 71  stundu, 
izskatot 192 tāmes.

Pašvaldības galvenais ieņē-
mumu avots ir iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis, 2019.  gada 
budžetā plānots saņemt 
6  070  086  eiro jeb 38% (t.sk. ie-
priekšējā gada nesadalītais ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums 27  848  eiro), valsts un 
pašvaldību budžetu maksājumi 
plānoti 6  697  368  eiro apmērā 
jeb 43% no pamatbudžeta kopē-
jiem ieņēmumiem, t.sk. valsts 
budžeta dotācija no Pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas fonda 
2 733 949 eiro un speciālā dotā-
cija 149 920 eiro. 1 941 955 eiro 
no valsts budžeta transfertiem 
veido maksājumi izglītības noza-
rē – mērķdotācija pedagogu un 
treneru darba samaksai un darba 
devēja valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemaksas, mācību 
līdzekļu iegāde, brīvpusdienas, 
asistentu pakalpojumi, Stiklu 
internātpamatskolas pedagogu 
darba algas un uzturēšanās izde-
vumu segšana, 80 752 eiro – asis-
tentu pakalpojumu nodrošināša-
nai un supervīzijām sociālajiem 
darbiniekiem. 1  498  866  eiro no 
valsts budžeta transfertiem plā-
noti Eiropas Savienības projektu 
īstenošanai un aizņēmuma pa-
matsummas atmaksai par reali-
zētiem projektiem. 251  500  eiro 
ieņēmumus sastāda pašvaldību 
transferti jeb pašvaldību savstar-
pējie norēķini par izglītību un 
iekšējie norēķini starp pašvaldī-
bas budžeta veidiem. Nodokļu ie-
ņēmumi no nekustamā īpašuma 
nodokļa 2019.  gadā prognozēti 
1 249 000 eiro, kas ir 8% no paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmu-
miem. Ieņēmumi no maksas pa-
kalpojumiem par komunālajiem 
un iestāžu sniegtajiem pakalpo-
jumiem un citi pašu ieņēmumi 
plānoti 1  079  495  eiro. Pārējie 
ieņēmumi (naudas sodi, valsts un 
pašvaldību nodevas, kā arī ieņē-
mumi no nekustamā īpašuma at-
savināšanas) plānoti 583 670 eiro 
apmērā. 

Lielāko budžeta izdevumu 
daļu 8 007 545 eiro jeb 41% sastāda 

izglītības nozare – izglītības iestā-
žu uzturēšana un ar izglītību sais-
tīto pasākumu finansēšana, t.sk. 
valsts mērķdotācija 2 020 822 eiro 
(t.sk. mērķdotācijas atlikums uz 
gada sākumu), pašvaldību sav-
starpējie norēķini par izglītību – 
530 000 eiro, izdevumi no maksas 
pakalpojumiem – 127  446  eiro, 
Ugāles vidusskolas manēžas 
būvniecībai – 1  830  522  eiro, 
projekta “Energoefektivitātes pa-
augstināšana Ventspils novada 
Zūru pamatskolā” realizēšanai – 
233 792 eiro.

Ekonomiskai darbībai plā-
nots finansējums 3  574  290  eiro 
jeb 18%, t.sk. 93 410 eiro plānots 
pašvaldības nekustamo īpašu-
mu kadastrālai uzmērīšanai, 
novērtēšanai un reģistrēšanai, 
3  480  880  eiro Eiropas Savienī-
bas projektu īstenošanai. Lielā-
kās Eiropas Savienības finansēto 
projektu investīcijas 2019. gadā ir 
šādas: Popes brīvdabas estrādes 
skatītāju zonas pārbūve, Ventas 
krasta labiekārtojums Vārves cie-
mā, zivju ceļa izbūve Jūrkalnes 
pagastā, Rīvas upē, videonovē-
rošanas kameru uzstādīšana Pil-
tenes pilsētā, Vārves un Ugāles 
pagastā, multifunkcionāla vides 
objekta izbūve “Burinieku gad-
simts” Tārgales pagasta Miķeļ-
tornī, degradētas daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās ēkas demontāža 
Ugāles pagastā, jūras piekrastes 
sakopšana, dabas koncertzāles 
“Vējturu nams” būvniecība Jūr-
kalnes pagastā, gājēju tilta izbūve 
Tārgales pagastā pāri Irbes upei, 
nobrauktuves izbūve pie jūras 
Tārgales pagastā, Jaunciemā, lai 
nodrošinātu glābšanas dienesta 
piekļuvi, četru grants ceļu pār-
būve Vārves, Užavas un Tārgales 
pagastā.

Ventspils novada teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanai 
budžetā plānoti 2  706  162  eiro 
jeb 14% no pamatbudžeta izde-
vumiem, t.sk. 549  027  eiro paš-
valdības teritoriju uzturēšanai 
un labiekārtošanai, 785  625  eiro 
paredzēts izmantot komunālo 
saimniecību uzturēšanai un ko-
munālo pakalpojumu sniegšanai. 
Līdzekļi rezervēti arī pašvaldības 
nekustamā īpašuma apsaimnie-
košanai, pašvaldības infrastruk-
tūras sakārtošanai, graustu no-
jaukšanai, līdzfinansējumam ēku 
siltināšanas projektiem, dotācijai 
SIA “VNK serviss” zaudējumu 
segšanai ūdens, kanalizācijas un 
siltuma tarifu neatbilstības dēļ 
un dotācijai par tukšo dzīvokļu 
apsaimniekošanu un apkures iz-
maksām, un citiem pasākumiem. 
Paredzams, ka 2019. gadā pašval-
dības komunālais uzņēmums SIA 
“VNK serviss” sniegs komunālos 
pakalpojumus un nodrošinās ap-
saimniekošanas funkcijas Puzes 
pagasta Stiklu ciemā, Ziru, Popes 
un Usmas pagastā.

Atpūtai, sportam un kultū-
rai šogad plānoti 1 098 927 eiro, 

t.sk. kultūras namu uzturēša-
nai un pasākumu organizēšanai 
598  244  eiro, bibliotēku uztu-
rēšanai un bibliotēkas krājumu 
iegādei 251  944  eiro. Līdzekļi 
paredzēti arī Piltenes stadiona 
aprīkojuma iegādei, sabiedrisko 
un jauniešu centru, sporta kom-
pleksu un trīs novadpētniecības 
ekspozīciju uzturēšanai, kā arī 
pašvaldības bezmaksas informa-
tīvā laikraksta “Ventspils Novad-
nieks” izdošanai.

Sociālo funkciju nodro-
šināšanai budžetā rezervēti 
1  092  388  eiro, t.sk. bāriņtie-
sas funkciju nodrošināšanai 
99  105  eiro un Sociālā dienesta 
darbības nodrošināšanai un pa-
balstu izmaksām – 952  909  eiro. 
Izdevumi sociālajiem pabal-
stiem ir palielinājušies par 10%, 
2019.  gadā plānots izmaksāt 
629 542 eiro. Pieaugumu galveno-
kārt ietekmē izdevumi par sociālo 
aprūpi pansionātos, palielinājies 
ir gan personu skaits, kuriem no-
drošināts šāds pakalpojums, gan 
pakalpojuma izmaksas.

Speciālā budžeta izdevumi 
plānoti 982 773 eiro apmērā, t.sk. 
232 336 eiro izdevumi no dabas re-
sursu nodokļa ieņēmumiem kana-
lizācijas sistēmas paplašināšanai, 
atkritumu savākšanai, ūdens pa-
raugu analīžu veikšanai un citiem 
izdevumiem, kas saistīti ar vides 
aizsardzību novadā, 642 815 eiro 
izdevumi no Autoceļu fonda ie-
ņēmumiem un atlikuma gada sā-
kumā – pašvaldības autoceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanai, tehnis-
ko projektu izstrādei pašvaldības 
autoceļu rekonstrukcijai, Eiropas 
finansējums un nelieli kapitālie 
ieguldījumi ceļu rekonstrukcijā, 
107 622 eiro izdevumi no zivsaim-
niecības ieņēmumiem zivju resur-
su atjaunošanai novada ūdens-
tilpnēs, ezeru, upju, jūras krastu 
sakārtošana, upju gultņu tīrīšana 
u.c. izdevumi.

Pašvaldības 2019. gada budže-
tā rezervēti 45 000 eiro SIA “VNK 
serviss” pamatkapitāla palielinā-
šanai. 

Turpmākajos divos saimnie-
ciskajos gados Ventspils novada 
pašvaldībā lielākie ieguldījumi 
plānoti pašvaldības infrastruktū-
ras uzlabošanai, izglītībai, sociālo 
jautājumu risināšanai un taut-
saimniecībai, kā to paredz Vents-
pils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2014.–2030.  gadam 
izvirzītie mērķi un prioritātes. 
Kā atzīst Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, 
Ventspils novada pašvaldības dar-
bība arī 2019. gadā tiks vērsta uz 
pašvaldības autonomo funkciju 
izpildi, iedzīvotāju ekonomisko, 
sociālo, izglītības un kultūras ie-
spēju paplašināšanu. Pašvaldība 
tupinās piesaistīt investīcijas at-
bilstoši pašvaldības finansiālajām 
iespējām un balstoties uz attīstī-
bas programmu.

Marlena Zvaigzne 

Apstiprināts 2019. gada 
konsolidētais budžetsMarta domes sēdēs

l Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Ventspils novada 
pašvaldības 2019. gada konsolidētais budžets”.

l Deputāti atzina par lietderīgu un atbalstīja projektu pieteiku-
mu iesniegšanu biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” at-
klāta projektu konkursa ELFLA LAP apakšpasākumā ar projektiem: 
“Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” – piešķīra līdzfinan-
sējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai 14 338,59 eiro no projek-
ta kopējām izmaksām, kas ir 59  338,59 eiro; “Sporta laukuma ierī-
košana Ziru pagastā” – piešķīra līdzfinansējumu projekta ieviešanas 
nodrošināšanai 12  057,03 eiro no projekta kopējām izmaksām, kas 
ir 57 057,03 eiro; “Teritorijas labiekārtošana dzīves līmeņa celšanai 
Piltenē” – piešķīra līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošinā-
šanai 1524,00 eiro no projekta kopējām izmaksām, kas ir 15 239,95 
eiro; “Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu 
veicināšanai Piltenē” – piešķīra līdzfinansējumu projekta ieviešanas 
nodrošināšanai 1757,60 eiro no projekta kopējām izmaksām, kas ir 
17 576,04 eiro; “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanai Zlēku ciemā” – piešķīra līdzfinansējumu projekta ievie-
šanas nodrošināšanai 222  704,14 eiro no projekta kopējām izmak-
sām, kas ir 267 704,14 eiro.

l Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases būvdarbu veikšanai, 
autoruzraudzībai un būvuzraudzībai objektā “Pašvaldības autoceļu pār-
būve Vārves pagastā, Ventspils novadā” – 250 542,84 eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas ir 49 341,76 eiro; objektā 
“Pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši–Lielais tilts” posma no 0,000 līdz 
1,200 km pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā” – 97 925,44 eiro, 
pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas ir 21  244,02 
eiro; objektā “Pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki–Ezernieki” posma 
no 0,000 līdz 3,100 km pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā” – 
250 285,76 eiro, pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmak-
sas ir 129 784,94 eiro.

l Apstiprināja nolikumu “Ventspils novada pašvaldības 2019. gada 
kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”.

l Saskaņā ar “Bāriņtiesu likuma” 9. panta pirmo daļu pašvaldības 
dome uz pieciem gadiem ievēlēja Sandru Jurciku par Ventspils novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāju, Kitiju Goldmani par Ventspils novada bā-
riņtiesas locekli un Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas viet-
nieci un noteica darbības teritoriju – Ugāles un Usmas pagastā, par 
Ventspils novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēja Laimu Erlihu-Štranhu 
– Užavas un Jūrkalnes pagastā, Unu Teibi – Ances pagastā, Ingrīdu 
Jansoni – Vārves un Ziru pagastā, Ingrīdu Girvaiti – Popes un Puzes 
pagastā.

l Noteica Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dēs un Ventspils novada izglītības iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītī-
bas grupas, darba laiku 2019. gada vasaras periodā (skatīt 6. lpp.).

l Uzdeva SIA “VNK serviss” organizēt novada pašvaldības funk-
cijās ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevuma izpildi Usmas pagastā – sil-
tumapgādes nodrošināšanu, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpo-
jumu sniegšanu iedzīvotājiem, pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās 
mājas no 1. maija.

l No 1. aprīļa nodeva dzīvojamās mājas “Dzintari” Usmas 
pagastā pārvaldīšanas tiesības biedrībai “Usma”, reģistrācijas 
Nr.40008284099.

l Pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības sapulces lēmumu 
par apsaimniekošanas maksu, dome noteica īres maksu (mēnesī) par 
pašvaldības dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lielajā ielā 25 
Piltenē – 0,69 eiro/m2, t.sk. apsaimniekošanas maksa – 0,30 eiro/m2, 
īres maksas daļa par dzīvokļa lietošanu – 0,39 eiro/m2. 

l Pamatojoties uz dzīvokļu īrnieku sapulces rakstisku apliecināju-
mu par apsaimniekošanas maksu, dome noteica īres maksu (mēnesī) 
par pašvaldības dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Vītoli” 
Ances pagastā – 0,56 eiro/m2, t.sk. apsaimniekošanas maksa – 0,26 
eiro/m2, īres maksas daļa par dzīvokļa lietošanu – 0,30 eiro/m2.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē pašvaldības nekustamo īpašu-
mu “Klāņezera mežmalas”, kadastra numurs 98660100134, Tārgales 
pagastā, kurā ietilpst zemes vienība ar kopējo platību 29,64 ha (skatīt    
12. lpp.).

l Atbalstīja ņemt aizņēmumu no Valsts kases kanalizācijas tīkla 
pārbūvei posmā no Popes pamatskolas līdz kanalizācijas sūkņu stacijai 
nekustamā īpašumā “Smēdes” Popē – 91 600,00 eiro.

Apstiprināja lēmumu rīkot nomas tiesību konkursu par nekustamā 
īpašuma “Usmas ezers”, kadastra numurs 9874 006 0005, daļas 121 m2 
platībā izmantošanu peldbūvju būvniecībai un uzturēšanai. 

l Vēl lēma par patvaļīgas būvniecības novēršanu Vārves pagastā, 
pašvaldības dzīvokļu atsavināšanu Piltenes pilsētā un Ziru, Tārgales, 
Zlēku, Puzes, Vārves pagastā, kā arī par pašvaldības nekustamo īpašumu 
atsavināšanu Ances un Vārves pagastā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 
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Ugālniekam Alvilam 
Gulbim pieder galdniecība, 
kurā izgatavo un restaurē 
mēbeles, kas tiek arī 
eksportētas, bet pirms 
gada uzņēmējs pievērsās 
putnkopībai un sāka audzēt 
putnus gaļas iegūšanai. 

Alvils ir audzis trīs bērnu ģime-
nē, viņš ir vidējais no brāļiem. Pa-
beidzis Ugāles vidusskolu, jaunietis 
sāka studēt, bet, neieguvis augstāko 
izglītību, atgriezās dzimtajā pagas-
tā. “Deviņdesmito gadu sākumā no 
kolhoza varēja pārņemt “Kauliņu” 
cūku fermu, un mamma to izdarī-
ja. Darbs vienmēr atrod darītāju. 
Mums bija 4500 cūkas un 200 liello-
pi. Paši izgatavojām iekārtas, lai va-
rētu ražot blokus māju būvniecībai.  

Pēc tam izveidojām zāģēta-
vu, pārdevām arī impregnētus un 
ēvelētus materiālus, kurus sūtīja 
uz Vāciju. Tagad man ir galdnieku 
darbnīca, un es attīstu savu hobi-
ju – putnkopību,” stāsta Alvils. Ar 
mēbeļu izgatavošanu viņš nodar-
bojas 15 gadus, varbūt pat kādu 
strēķīti ilgāk. Ugālē top durvis, 
logi, kāpnes, virtuves un guļamis-
tabas iekārtas – praktiski viss, ko 
var izgatavot no koka. Atbildot uz 
jautājumu, vai viegli atrast labus 
darbiniekus, Alvils atteic: “Nevar 
atrast to, kā nav!” Viņš pats ir ap-
mācījis jaunus amatniekus, nesko-
pojoties ar padomiem. Lai izpil-
dītu pasūtījumus, uzņēmējs bieži 
vien arī pats ķeras pie darbarīkiem. 
Klientu lokā lielākoties ir rīdzinie-
ki, pēdējos gados – arī liepājnieki. 
“Man ir grūti prognozēt, kad un 
cik lielus pasūtījumus saņemšu. 
Tas ir ļoti mainīgs process. Kamēr 
Maskavā nesākās krīze, sadarbojos 
ar klientiem Krievijā. Darbnīcā ra-
žotais ir nonācis Zviedrijā, Austrijā 
un Vācijā. Bija brīdis, kad man ļoti 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

patika izgatavot kaut ko oriģinā-
lu, bet tagad labprātāk ķeros pie 
standarta pasūtījumiem.” Darbnī-
cas attīstībai Alvils nav izmantojis 
projektu līdzekļus. Jā, ir bijusi inte-
rese, bet tā noplakusi, uzzinot, ka 
var iegādāties tikai jaunas iekārtas, 
kuras ir vairākas reizes dārgākas 
par mazlietotām. Interesanti, ka 
Ugāles darbnīcā top koka detaļas, 
kuras izmantos topošajā Ventspils 
Mūzikas vidusskolas ierakstu stu-
dijā. Par savu darbu Alvils runā 
aizrautīgi, viņš pastāsta, ka savu 
pirmo naudu nopelnījis diezgan 

agrā bērnībā. Viņam patīk strādāt, 
vilina dažādi izaicinājumi, piemē-
ram, liektu koka detaļu izgatavo-
šana. “Apzinos, ka ģimene cieš no 
manas noslogotības, bet es tiešām 
esmu pieradis strādāt ļoti daudz un 
ilgi. Brīžiem pats brīnos, kur smeļu 
enerģiju. Šķiet, neesmu īsts biznes-
menis, jo tad, ja grib daudz pelnīt, 
jābūt diezgan nežēlīgam. Diemžēl 
regulāri gadās tā, ka esmu iesais-
tījies lielā projektā, bet pasūtītājs 
nesamaksā. Reiz tā, izpildot vienu 
pasūtījumu, zaudēju vairāk nekā 
pusgada uzņēmuma budžeta. Lai 

atpelnītu zaudēto, vajadzīgi pieci 
gadi, jo peļņa, ko iegūstu, nav liela.”

Putnkopība Alvilu ieinteresēju-
si pamazām. Sākumā viņš domājis 
par to, lai celtu galdā paša saimnie-
cībā iegūtās veselīgās olas, bet pēc 
tam jau gribējies ganāmpulku pa-
pildināt ar dažādu šķirņu putniem. 
Pirms gada nopirktas Pekinas pīles 
un dažas zosis, inkubatorā iegūti 
pirmie pīļu mazuļi. Tagad Alvila 
saimniecībā ir ap 80 vaislas putnu, 
kuri mēneša laikā izdēj apmēram 
500 olu, bet kopā ar jaunuļiem sa-
nāk 400 mājputni. Alvila mērķis ir 

palielināt ganāmpulku līdz 1500 
putniem, bet par biznesu varēšot 
domāt tad, kad kūtī būs 3000 pīles, 
zosis un vistas, no kā iegūt kvalita-
tīvu gaļu. “Kādu aizrauj makšķerē-
šana vai medības, riteņbraukšana 
vai skriešana, bet mans vaļasprieks 
ir putni. Īpaši interesantas ir zosis. 
Tās ir runātīgas, katrai savs rak-
sturs. Kad uzrunāju pavisam mazus 
zoslēnus, tie man jau čiepst pretī. 
Varbūt nākotnē izveidošu pastaigu 
laukumu, lai cilvēki var apskatīt da-
žādu šķirņu putnus.”  

Marlena Zvaigzne

Grūti prognozēt 
pasūtījumu apjomu

Šīs telpas koka apdare tapusi 
Alvila Gulbja galdnieku darbnīcā.

ALVILA GULBJA ARHĪVA FOTO

22. martā noslēdzās projektu 
iesniegšana biedrības “Ziemeļkur-
zemes biznesa asociācija” atklātajā 
projektu konkursā Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Lauku attīstības plāna 
apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”. 
Atbalsts ir paredzēts pašvaldības 
iniciatīvām infrastruktūras attīstī-
bai publiski izmantojamos objek-
tos – to labiekārtošanai vai izveidei 
un kvalitatīvai piekļuvei. Ventspils 
novada pašvaldība iesniedza pie-
cus projektu pieteikumus. 

Projektā “Sporta laukuma lab-
iekārtošana Ances pagastā” plā-
nots Ances pagasta Ances ciemā 
atjaunot sporta laukumu. Projekta 
mērķis ir paaugstināt dzīves līme-
ni un radīt kvalitatīvu dzīves vidi 
Ances pagasta iedzīvotājiem, ilg-
termiņā sekmējot iedzīvotāju skai-
ta sarukuma mazināšanos. Mērķi 
plānots sasniegt, labiekārtojot 
Ances sporta laukumu un nodro-
šinot mūsdienīgu sporta, rotaļu 

un brīvā laika aktivitāšu iespējas 
visu vecumu un sociālo grupu pār-
stāvjiem stratēģiski pareizi izvēlētā 
vietā, papildus dodot ieguldījumu 
arī kultūrvēsturiskā mantojuma 
objekta “Ances muiža” tuvējās ap-
kārtnes sakārtošanā un kultūras 
mantojuma popularizēšanā. Pro-
jekta uzdevums ir sakārtot pirms 
teju 50 gadiem izveidoto sporta 
laukumu, atjaunojot futbola lauku-
mu, labiekārtojot pludmales volej-
bola laukumu apkārtni, no vienas 
puses izbūvējot žogu, novietojot 
soliņus un atkritumu urnas, kā arī 
ierīkojot rotaļu laukumu ar mūs-
dienīgām rotaļu iekārtām un vei-
cot citus labiekārtošanas darbus 
sporta un brīvā laika pavadīšanas 
objekta izveidei. Paredzamās iz-
maksas ir 59  338,59 eiro, 45  000 
eiro plānots piesaistīt no ELFLA. 

Projekta “Mūsdienīga vingro-
šanas aprīkojuma iegāde fizisko 
aktivitāšu veicināšanai Piltenē” 
mērķis ir veicināt iedzīvotāju ve-
selīgu dzīvesveidu, paaugstināt 
viņu dzīves līmeni, nodrošināt 
kvalitatīvu dzīves vidi Piltenes 
pilsētas un pagasta iedzīvotājiem, 

ilgtermiņā sekmējot iedzīvotāju 
skaita sarukuma mazināšanos, 
veicot ieguldījumus publiski pie-
ejamas trenažieru zāles izveidē. 
Paredzēts iegādāties un uzstādīt 
17 trenažierus un vingrošanas ie-
rīces trenažieru zālei pielāgotās 
telpās Piltenē, Lielajā ielā 13. Pare-
dzamās izmaksas ir 17 576,04 eiro, 
15 818,44 eiro plānots piesaistīt no 
ELFLA.

Projekta “Teritorijas labiekār-
tošana pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanai Zlēku ciemā” mērķis 
ir sakopt un labiekārtot Ventspils 
novada Zlēku pagasta centra te-
ritoriju pie objektiem “Kultūras 
nams” un “Pūcītes” aptuveni 1,7 ha 
platībā, sakārtojot infrastruktūru 
sabiedrisko un kultūras aktivitāšu 
organizēšanai un veselīga dzīves-
veida piekopšanai ikvienam Zlēku 
pagasta iedzīvotājam vai apmeklē-
tājam, ierīkojot Vecās pagastmājas 
dārzu, aktīvās atpūtas vietu bēr-
niem, lapeni, ugunskura vietu, au-
tostāvlaukumus, velonovietnes, vi-
des objektu jaunlaulātajiem, svētku 
egles laukumu, bruģētas pastaigu 
takas ar tiltiņiem un soliem, ie-

rīkojot apgaismojumu un veicot 
citus uzlabojumus. Tādējādi uzla-
bosies Zlēku pagasta kultūrvide, 
veicinot arī Zlēku evaņģēliski lute-
riskās baznīcas kā valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa izmantošanu, 
kā arī tiks popularizēts kultūras 
mantojums, atjaunotas latviskās 
tradīcijas. Paredzamās izmaksas 
ir 267 704,14 eiro, 45 000 eiro plā-
nots piesaistīt no ELFLA.

Projekta “Sporta laukuma ie-
rīkošana Ziru pagastā” mērķis ir 
veicināt kvalitatīvas dzīves vides 
nodrošināšanu un veselīga dzīves-
veida aktivitātēm nepieciešamās 
publiskās infrastruktūras pieeja-
mību ikvienam Ziru pagasta ie-
dzīvotājam, jo īpaši bērniem un 
jauniešiem, izbūvējot mūsdienīgu 
sporta laukumu ar diviem volej-
bola, vienu futbola un vienu bas-
ketbola laukumu uz pašvaldībai 
piederošā zemesgabala “Ainavas” 
Ziru pagastā. Paredzamās izmak-
sas ir 57 003 eiro, 45 000 eiro plā-
nots piesaistīt no ELFLA.

Projekta “Teritorijas labie-
kārtošana dzīves līmeņa celšanai 
Piltenē” mērķis ir uzlabot Piltenes 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un, ie-
vērojot bērnu drošību, palielināt 
viņiem iespējas fiziskām aktivi-
tātēm svaigā gaisā, labiekārtojot 
daudzdzīvokļu māju pagalmu Pil-
tenē starp mājām Maija ielā 10, 12, 
14 un 14 a, kur paredzēts uzstādīt 
bērnu rotaļu iekārtas, galdiņu, soli-
ņus, atkritumu urnas un velosipē-
du turētājus. Tā kā pašvaldība šajā 
teritorijā jau ir ierīkojusi brauktu-
ves, gājēju celiņus, autostāvvietas 
un apgaismojumu, nepieciešama 
tikai labiekārtojuma elementu uz-
stādīšana, lai gan bērni, gan viņu 
vecāki un seniori savā sētā justos 
ērti un varētu pavadīt brīvo laiku 
svaigā gaisā tīrā un sakoptā vidē. 
Plānotās izmaksas ir 152  39,95 
eiro, 137  15,95 eiro iecerēts pie-
saistīt no ELFLA.

Paredzams, ka ziņas par pro-
jektu vērtēšanas rezultātiem paš-
valdība uzzinās tuvāko trīs mēnešu 
laikā. Konkurence šoreiz ir ļoti lie-
la – konkursā ir pieejami 200 000 
eiro, bet kopējais pieteiktais finan-
sējums ir vairāk nekā divas reizes 
lielāks – teju 430 000 eiro.

Evita Roģe  

Publiskā finansējuma piesaistei iesniegti pieci projekti 
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NOVADS
13., 14. aprīlī Ventspils novada 

amatierteātru skate Piltenes kultū-
ras namā.

16. aprīlī plkst. 11 kultūras 
dar bi nieku seminārs Usmas tautas 
namā. 

28. aprīlī plkst. 13 Teātra run-
ča svētki – bērnu amatierteātru 
svētki Zlēku kultūras namā.

PILTENE
Kultūras nams
9. aprīlī plkst. 19 Pavasara 

kauss zolītē.
9., 23., 30. aprīlī no plkst. 14 

Dienas centra tikšanās. 
9. aprīlī plkst. 19.30 danču va-

kars kopā ar Saldus folkloras kopu 
“Strops”.

12. aprīlī plkst. 16 radošo 
darbnīcu diena – Lieldienu dekoru 
gatavošana.

22. aprīlī plkst. 15.30 Lieldie-
nu lustes.

26. aprīlī plkst. 19 Ērika Vilso-
na monoizrāde “Mana Magadana”. 
Ieeja bez maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs aprīlī”.
l Tematiska daiļliteratūras izstā-

de lasītavā “Humors – nopietna lieta”.
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 

2018. gads”.
l Literatūras izstāde abone-

mentā “Sarežģītais zvirbulēns Viks”, 
veltīta dzejniekam un rakstniekam 
Vikam (Viktoram Kalniņam).

l Tematiska literatūras izstāde 
abonementā “Deja – dvēseles valo-
da. 29. aprīlis – Starptautiskā dejas 
diena”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Putnu stāsti”.

PASĀKUMI: 
l 12. aprīlī plkst. 17 rokdarb-

nieču tikšanās ar meistari Baibu 
Kečko.

l Bibliotēku nedēļā no 23. līdz 
27. aprīlim jauno grāmatu dienas.

l 24. aprīlī plkst. 18 tikšanās 
ar Daci Laksbergu un viņas dzejas 
grāmatas atvēršana.

l 27. aprīlī plkst. 14 pavasara 
maiņas tirdziņš “Andele mandele”.

l 7. vai 8. maijā plkst. 15 tikša-
nās ar rakstnieci Janu Egli VKKF at-
balstītajā Ventspils bibliotēkas pro-
jektā “Rakstnieks lauku bibliotēkā”.

PUZE
Puzes kultūras nams
14. aprīlī plkst. 10 zolītes tur-

nīrs.
Visu aprīli Puzes kultūras na-

ma mazajā zālē apskatāma Ugāles 
mākslas studijas dalībnieces Irēnas 
Lakšes darbu izstāde “Manu mīļ-
dzīvnieku stāsti gleznās”.

Puzes Mežaparks
21. aprīlī plkst. 11 Lieldienu 

pasākums, koncerts un Lieldienu 
olu ripināšana, zupas baudīšana.

Bibliotēka
Izmaiņas darba laikā:
l Bibliotēka slēgta līdz 12. ap-

rīlim; atvērta – trešdien, 10. aprīlī.
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstīt – 

tā ir liela laime” – rakstnieka Andra 
Akmentiņa daiļrade.

l Literatūras izstāde “Dzīvē 
notiek daudz kas vairāk” – rakst-
niekam Jānim Klīdzējam 105.

l Literatūras izstāde “Mācies 
priekš dzīves, bet ne priekš skolas” – 
rakstniekam Reinim Kaudzītem 180.

l Fotoizstāde “Stāsts par svēt-
kiem” – Puzes Mežaparkam 45. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. aprīlī plkst. 14 tikšanās 

ar rakstnieku Andri Akmentiņu 
VKKF atbalstītajā Ventspils biblio-
tēkas projektā “Rakstnieks lauku 
bibliotēkā”.

l 16.–22. aprīlī radošas darb-
nīcas ar papīru lieliem un maziem 
“Gatavosim rotas”.

TĀRGALE
Tārgales pagasta 
pārvaldes zāle
13. aprīlī plkst. 16 rokdarbnie-

ču kluba “Marta” tikšanās pēcpus-
diena.

Tārgales brīvdabas laukums
22. aprīlī plkst. 18 Lieldienu 

svinības – putnu dzīšana, olu ripi-
nāšana, šūpošanās, lauku spēles. 
Līdzi jāņem krāsainas olas. 

Tārgales pamatskolas zāle
26. aprīlī plkst. 21 Pavasa-

ra balle. Muzikants Artūrs Bānis. 
Pieteikšanās līdz 23. aprīlim. Ieejas 
maksa 3 eiro.

Liepene, publiskā pieeja jūrai
27. aprīlī plkst. 10 Lielā talka 

“Viss ir iespējams”. Atgādinājums 
Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu 
rokās ir Latvijas labklājība, tīrība un 
ilgtspēja. Pulcēšanās plkst. 10 Liepe-
nē pie publiskās pieejas jūrai.

Tārgales pag. “Laimiņas”
28. aprīlī plkst. 12 Ūsiņdienas 

svinības “Ūsiņa godināšana”.
Lībiešu zvejnieku sēta
1. maijā plkst. 18 Maija koka 

svētki.
Oviši, “Austras koks”
4. maijā plkst. 16 Baltā gald auta 

svētki par godu Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienai.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Vikam 80”.
l Literatūras izstāde “Lieldie-

nas”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Jānim Širmanim 115”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

cei Broņislavai Mārtuževai 95”.
l Literatūras izstāde “Dārz-

kopjiem”.
PASĀKUMI:
l 16. aprīlī plkst. 10 pasā-

kums “Pārsteigums zaķu mājās” 
pirmsskolas bērnu grupai.

l 24. aprīlī plkst. 15 pamat-
skolā novadpētniecības stunda “Ie-
pazīsim Tārgales pagastu” vecāko 
klašu skolēniem.

JŪRKALNE 
Jūrkalnes tautas nams
13. aprīlī plkst. 13 Vērgales 

kultūras nama amatierteātra izrāde 
“Klases salidojums” – komēdija ar 

Ventspils novada pasākumu afiša
9. aprīlis – 15. maijs

NOBEIGUMS 5. lpp.

pārpratumiem un komiskām situā-
cijām. Ieeja 2 eiro.

14. aprīlī no plkst. 13 radošā 
darbnīca visai ģimenei “Raibu rai-
bais pavasaris”. Zīmēsim, līmēsim, 
krāsosim un gatavosim putnu bū-
rīšus. Pasākumā ar mums kopā būs 
Popes amatierteātris “Skudriņas”, 
kas iepriecinās ar komēdiju “Neaiz-
mirstamā dzimšanas diena”.

21. aprīlī no plkst. 13 Lieldie-
nu jampadracis Jūrkalnē.

29. aprīlī plkst. 13 pagasta se-
nioru ikmēneša tikšanās.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dārza 

darbi”. 
l Literatūras izstāde “Nu atnā-

ca Liela diena”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 55. kopa.
PASĀKUMI:
l Bibliotēku nedēļā 24. aprīlī 

plkst. 16 bibliotekārā stunda “3TD 
e-grāmatu bibliotēka”.

UŽAVA
Užavas tautas nams
“Tautas dārzs”
16. aprīlī plkst. 10 Lieldienu 

dekoru gatavošanas darbnīca “Viss 
pavasarim”.

20. aprīlī plkst. 13 Lieldienu 
pasākums “Lielā diena Užavā”. Šūpo-
simies šūpolēs, kopā ar zaķiem iesim 
rotaļās, piedalīsimies olu kaujās un 
kopīgi skatīsimies Ugāles amatier-
teātra “Ugāles drāma” iestudēto A. 
Grīnieces lugu “Pīlēns prātotājs”.

10. maijā Mātes dienas kon-
certs, uzstājas Užavas pamatskolas 
skolēni.

Pie Užavas bākas zīmes
4. maijā plkst. 12 Baltā galdau-

ta svētki.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Latvijas 

sievietes kultūrā, sportā un politikā”.
l Literatūras izstāde “Sarežģī-

tais zvirbulēns Viks” – dzejniekam 
un rakstniekam Vikam (Viktoram 
Kalniņam) 80.

l Dāvināto grāmatu izstāde 
“Grāmata veldzē dvēseli”.

l Lasītāju veidota fotoizstāde 
“Grāmata” (no 24. aprīļa). 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l Līdz 15. aprīlim lasītāji ai-

cināti iesūtīt fotogrāfijas izstādei 
“Grāmata”.

l 16. aprīlī plkst. 13 radoša 
nodarbība bērniem “Krāsainā papī-
ra ziedu pasaule”.

l Bibliotēku nedēļā no 23. līdz 
26. aprīlim – jauno grāmatu die-
nas.

l 24. aprīlī plkst. 15.30 tema-
tiska pēcpusdiena pie tējas tases “Bez 
laba lasītāja nav labas grāmatas”.

ANCE
Ances kultūras nams
17. aprīlī plkst. 13.30 do-

kumentālā filma “No Ghetto līdz 
olimpiādei”. Ieeja bez maksas.

18. aprīlī plkst. 18 Andreja Ēķa 
komēdija “Klases salidojums”. Ieeja 
2 eiro.

28. aprīlī plkst. 10 zolītes tur-
nīrs. 

9. maijā plkst. 18 vēsturis-
kā drāma, piedzīvojumu trilleris 
“1906”.  Ieeja 2 eiro.

12. maijā plkst. 10 zolītes tur-
nīrs.

24. maijā plkst. 18 Pavasara 
koncerts. Ieeja bez maksas. Plkst. 
22 balle ar Ediju Rozentālu. Ieeja 2 
eiro.

Ances parks
22. aprīlī plkst. 11 Lieldienu 

aktivitātes un radošās darbnīcas vi-
sai ģimenei. Ieeja bez maksas.

Ances muiža
4. maijā plkst. 18 Baltā galdau-

ta svētki. Sirsnīgā gaisotnē stāstīsim 
stāstus un dziedāsim dziesmas.  
Ieeja bez maksas. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Gaidot 

rakstnieci Andru Manfeldi”.
l Literatūras izstāde “Latviešu 

iemīļoto kinofilmu autors” – reži-
soram Varim Braslam 80 (no 23. 
aprīļa).

l Literatūras izstāde bērniem 
“Zaķīšu pirtiņa” – dzejniekam Vi-
lim Plūdonim 145.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. aprīlī plkst. 14 Lieldie-

nām veltīts pasākums un  radoša 
darbnīca “Lieldienu spēles pavasara 
saulītē”.

l Bibliotēku nedēļā 24. aprīlī 
plkst. 16 pasākums “Grāmatai pa 
pēdām”.

l 27. aprīlī plkst. 11 lasītāju 
interešu klubiņa “Dažādības” pasā-
kums “Pumpuri plīst”.

UGĀLE
Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
12. aprīlī plkst. 19 Ugāles Mū-

zikas skolas audzēkņu koncerts.  
Ieeja bez maksas.

Ugāles tirgus laukums
22. aprīlī plkst. 12 Lieldienu 

lustes un folkloras kopas “Urdava”  
5 gadu jubilejas svinības.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Par mū-

ziku un mūziķiem”.
l Literatūras izstāde “...šo stāstu 

es glabāju vēl, / Tas stāsts tā kā upe 
vēl dūc, / Tā kā mūžīgi uguņi rūc...!” 
– rakstniekam un dzejniekam Vi-
kam (Viktoram Kalniņam) 80.

l Ilzes Mekšas-Komisarovas 
gleznu izstāde “Dažādība” (līdz 26. 
aprīlim).

l Literatūras izstāde bērniem 
“Vika pasaku parks” – rakstniekam 
un dzejniekam Vikam 80.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Krikša un Pīkstītes krusttēvs Jānis 
Širmanis”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 64. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. aprīlī plkst. 12 Ugāles 

vidusskolā tikšanās ar rakstnieku 
Andri Akmentiņu VKKF atbalstī-
tajā Ventspils bibliotēkas projektā 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā”.

l 18. aprīlī jauno grāmatu die-
na.

l 29. aprīlī dziedam kopā ar 
Dagniju Selecku “Pavasarī, kad viss 
mostas”.

POPE
Popes kultūras nams
21. aprīlī plkst. 15 Lieldienu 

pasākums lieliem un maziem. Pie 
mums viesosies Puzes amatierteāt-
ris ar R. Blaumaņa izrādi “Velniņi”.

26. aprīlī informatīva ekskursija 
pamatskolas audzēkņiem “Uzņēmēj-
darbības iespējas laukos” (organizē 
kultūras nams kopā ar pamatskolu). 

12. maijā pavasara Kūku balle.
19. maijā senioru ballīte “Tiem, 

kam pāri 50”. 
Popes muižas pagalms
4. maijā Baltā galdauta svētki.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sarežģī-

tais zvirbulēns Viks” – dzejniekam 
un rakstniekam Vikam (Viktoram 
Kalniņam) 80 (līdz 18. aprīlim).

l Literatūras izstāde “Man 
pieder tēvu zeme / Ar visām at-
matām; / Man pašam kungam būt, 
/ Man  pašam arājam” – aktierim 
Ēvaldam Valteram 125.

l Literatūras izstāde “Lieldie-
nas” (no 15. aprīļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 18. aprīlī radoša nodarbība 

“Lieldienu olu krāsošana un rotā-
jumi”.

l 24. aprīlī plkst. 12 Popes 
bibliotēkas interešu kopas “Ka-
menes” dalībnieki viesojas Usmas 
bibliotēkā pasākumā “Pie Usmas 
Lieldienu zaķa”.

ZIRAS
Tautas nams
12. aprīlī plkst. 17 bērnu ra-

došā pēcpusdiena. Gatavosim kar-
tītes, dažādus darbiņus. 

19. aprīlī plkst. 14 “Žvīks 
žvāks Lieldienās”. Pasākums pie 
pagasta pārvaldes ēkas. Sliktos lai-
ka apstākļos tautas nama zālē.

Tautas nams piedāvā
26. aprīlī tiek organizēts au-

tobuss uz Pilteni. Ērika Vilsona 
mono izrāde “Mana Magadana”. 
Ieeja pasākumā bez maksas. Vietu 
skaits au to busā ierobežots. Pie-
teikties pie tautas nama vadītājas 
Vitas, tālr. 25749204.

11. maijā tiek organizēta senio-
ru ekskursija uz Lietuvu – Burbišķu 
muižas tulpju svētkiem. Vietu skaits 
autobusā ierobežots. Pieteikties pa 
tālr. 25749204.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Bezgalī-

bas centrā” – dzejniekam un rakst-
niekam Vikam (Viktoram Kalni-
ņam) 80.

l Literatūras izstāde “Pavasara 
darbi dārzā”.

l Jauno grāmatu izstāde (no 
10. aprīļa).

l Literatūras izstāde “Lieldie-
nas nāk!” (no 15. aprīļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

PASĀKUMI: 
l Aprīlī bērnu zīmējumu izstā-

de “Skaistākā Lieldienu ola”.
l Bibliotēku nedēļas laikā no 

23. līdz 26. aprīlim interaktīvi 
uzdevumi skolēniem, sacenšoties 
veiklībā un vērībā.
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ZLĒKAS 
Zlēku kultūras nams
21. aprīlī plkst. 13 Lieldienu 

pasākums. Zlēku bērnu amatier-
teātra pirmizrāde – Ināras Štein-
bergas luga “Kas dēj olas Lieldie-
nās?”. Pēc izrādes atrakcijas, rotaļas, 
stafetes ar Lieldienu zaķi, olu ripi-
nāšana un olu kaujas.

4. maijā plkst. 14 Baltā galdau-
ta svētki.

Sociālais centrs
12. aprīlī plkst. 19 zolītes tur-

nīrs.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Un atkal 

zilā vakarā dzied birzī lakstīgala. / 
Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas 
viss no gala”.

l Literatūras un Lieldienu 
kompozīciju izstāde “Kas to Liel-
dienu iešūpoja?”.

l Dagnijas Latišas fotogrāfiju 
izstāde “Užava fotomirkļos 2018”.

l Literatūras izstāde “Mūsu 
viesis – rakstnieks Jānis Valks”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 56. kopa.

PASĀKUMI:
l 11. aprīlī bibliotēka organi-

zē spēlfilmas “1906” apmeklējumu 
Kuldīgas Kultūras centrā.

l 3. maijā plkst. 14 tikšanās 
ar rakstnieku Jāni Valku VKKF at-
balstītajā Ventspils bibliotēkas pro-
jektā “Rakstnieks lauku bibliotēkā”.

USMA
Tautas nams “Usma”
15.–30. aprīlī Lilitas Visockas 

bilžu izstāde “Usmas skati”.
21. aprīlī plkst. 15 Lieldienu 

jampadracis.
4. maijā plkst. 14 Baltā 

galdauta svētki.
12. maijā Māmiņdiena.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aktie-

rim Ēvaldam Valteram 125”.
l Literatūras izstāde “Lieldie-

nu prieks – pašu rokām veidots”.
PASĀKUMI:
l 24. aprīlī plkst. 12 biblio-

tēka “Pie Usmas Lieldienu zaķa” 
uzņem viesus – Popes bibliotēkas 
interešu kopas “Kamenes” dalīb-
niekus.

VĀRVE
Sporta un kultūras 
centrs “Zūras”
12. aprīlī plkst. 17 radošās 

darbnīcas “Lieldienu dekoru gata-
vošana”.

No 15. aprīļa līdz 15. maijam 
izstāde “Zūru lauksaimniecības 
sko las vēsture”, ko organizē Zūru 
novadpētniecības ekspozīcija.

20. aprīlī plkst. 12 Ugāles 
amatierteātra izrāde “Pīlēns prā-
totājs”, autore A. Grīniece, režisore 
I. Pete. Pēc izrādes rūķu darbnīcā 
olu krāsošana, radošas nodarbības, 
spēles, olu ripināšana, apslēpto 
mantu meklēšana.

Zūru muzeja ratnīca
27. aprīlī plkst. 11Lielā talka. 

Sakopsim un labiekārtosim apkār-
tējo teritoriju.

Ventavas sabiedriskais centrs 
4. maijā plkst. 11 laukumā aiz 

sko las ēdnīcas (sliktos laika apstāk-
ļos telpās) Baltā galdauta svētki, Ie-
vas Aku rateres koncerts. Visi tiek 

aicināti uz vēlajām brokastīm pie 
balti klātiem galdiem. Nāciet kopā 
ar darba kolēģiem, kaimiņiem, ra-
diem, draugiem, līdzi ņemot ne-
lielu cienastu bal  tos traukos. Uz 
vietas būs tēja un kafija. Ieteicams 
ģērbties gaišos tērpos.

Ventavas centrs
18. maijā plkst. 12 visi aicināti 

uz ikgadējo, nu jau piekto, Venta-
vas pavasara gadatirgu.

Zūru novadpētniecības 
ekspozīcija
12. aprīlī plkst. 15 rakstnieka 

H.  Dorbes tēva kapavietas sakop-
šanas talka Miera kapos.

JIC “Ligzda”
15. aprīlī plkst. 17 kino va-

kars. Mūsdienīgas filmas par pus-
audžiem un mīlestību “Kā traks”.

17. aprīlī plkst. 13 dāmu klu-
biņa “Kalīzija” un JIC “Ligzda” ap-
meklētajiem nodarbība “Lieldienu 
dekori”. 

18. aprīlī plkst. 16.30 pēcpus-
diena “Lieldienu tradīcijas un ticē-
jumi”. Olu vārīšana un krāsošana. 

27. aprīlī Lielā talka. JIC “Ligz-
da” apmeklētājiem talka pie skeit-
parka.

BC “Tīne”
11. aprīlī plkst. 17 tematiska 

pēcpusdiena kopā ar bibliotēku.  
Skatamies video “Vai tu pazīsti 
Latvijas dziedātājputnus?”.

18. aprīlī plkst. 17 “Oliņ, bo-
liņ...” – olu krāsošana un kaujas.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Nāc 

nākdama, Lieladiena!”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Augi – laika prognozētāji” (no 21. 
aprīļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l 9. un 23. aprīlī plkst. 15.30 

nodarbības pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīļuks” audzēkņiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ēvalds 

Valters – teātra un atmodas leģen-
da” – aktierim Ēvaldam Valteram 
125 (līdz 10. aprīlim).

l Literatūras izstāde “Nezau-
dēt mūžīgo patiesības un īstuma 
sajūtu” – komponistam Jānim Lū-
sēnam 60 (līdz 15. aprīlim).

l Literatūras izstāde “Lieldie-
nu apsveikumu kokteilis” (no 16. 
līdz 22. aprīlim).

l Ilustratīva izstāde Bibliotēku 
nedēļā “Pasaules skaistākās biblio-
tēkas” (no 22. aprīļa).

l Jauno grāmatu izstāde “Dzī-
ve grāmatu pasaulē” (no 22. aprī-
ļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 10. aprīlī plkst. 13 tikšanās 

ar rakstnieci K. Ulbergu VKKF 
atbalstītajā Ventspils bibliotēkas 
projektā “Rakstnieks lauku biblio-
tēkā”.

l 11. aprīlī plkst. 17 tematis-
ka pēcpusdiena “Latvijas dziedā-
tājputnu attēli un dziesmas”.

l 18. aprīlī plkst. 16 radoša 
darbnīca “Lieldienu dekori”.

l Bibliotēku nedēļā no 22. 
līdz 30. aprīlim lasītāju aptauja 
“Kāpēc kļūt par bibliotekāru?”. 

l 23. aprīlī plkst. 16.30 galda 
spēļu maratons – teniss, novuss, 
dambrete.

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

JŪRKALNE

Pie mazajiem jūrkalniekiem 
ciemos atbrauca Šreks un Ēzelītis. 
Viņi dažādu apsvērumu dēļ nepie-
dalījās Dziesmu un deju svētkos, 
tāpēc tagad kopā ar bērniem mā-
cās dziesmas un dejas, lai pieda-
lītos nākamajos svētkos. Jūrkalnes 
bērni kopā ar saviem vecākiem 
pacilātā gaisotnē baudīja skaistus 

tērpus, dekorācijas un kopā ar pa-
saku tēliem atraktīvi dziedāja un 
dejoja.   

Marta beigās etnogrāfiskais 
ansamblis “Maģie suiti” viesojās 
Kauguros, kur tika aicināts pieda-
līties pasākumā “Jokosim tautiski”. 
Jūrkalnieces šo pasākumu apmek-
lē jau trešo reizi un uz Kauguriem 

vienmēr ņem līdz savas jestrākās 
un liderīgākās dziesmas. Šoreiz 
ansambļa dalībnieces bija tērpu-
šās puķainajās suitu jaciņās, kuras 
tika iegādātas ar Ventspils novada 
pašvaldības projektu konkursa 
“Mēs savam novadam” atbalstu.

Kristīne Skrulle

Par un pret! No 
atbalsta līdz pat ņirdzīgam 
noliegumam. Tomēr ar 
katru gadu arvien vairāk 
tiek atbalstīti svētki – 
Starptautiskā sieviešu diena.

Tie Jūrkalnes iedzīvotāji, kuri 
8.  marta vakarā pulcējās tautas 
namā, bija šīs dienas atbalstītāji 
un ar pateicību un sirsnību iz-

baudīja Aivara Brūkļa, Ainara 
Dūdiņa un Guntara Reķa sagata-
voto dziesmoto apsveikumu sava 
pagasta sievietēm. Un ne tikai 
viņi vien! Zālē bija arī atbraukušie 
ciemiņi. Tie bija svētki, kurus vīri, 
domājot vispirms par sava pagas-
ta sievietēm, bija gatavojuši vairā-
ku mēnešu garumā. Arī šai dienai 
piederīgās tulpītes bija skaistas. 

Ne vienai vien tas arī bija vienī-
gais ziediņš, kas ļāva justies kā 
sievietei svētkos. Vakaru caurstrā-
voja mīļums un sirsnība. Arī tau-
tas nama vadītāja Kristīne Skrulle 
bija uzdevumu augstumos, sagā-
dājot vīriem amizantas dāvaniņas. 
Paldies mūsu vīriem par mīļo un 
sirsnīgo svētku noskaņu! 

Marija Janvāre

“Maģo suitu” dziedātājas Kauguros.  

Dejoja un jestri dziedāja

Vīri uzstājās ar dziesmotu apsveikumu  

IZSLUDINĀTS KULTŪRAS 
PROJEKTU KONKURSS 

Ventspils novada pašvaldība izsludina kultūras 
projektu finansēšanas konkursu, lai atbalstītu nova-
da pašvaldības iestādes, kā arī to struktūrvienības, 
novadā reģistrētu jebkuru juridisku personu, juri-
disku personu apvienību, individuālo komersantu, 
kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 
darbības veicēju reģistrētu fizisku personu. Kon-
kursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils no-
vadam nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu šā-
dās kultūras nozarēs: mūzika, deja, teātris, novada 
kultūrvide.

Šajā konkursā netiek atbalstīti pašvaldības no-
teiktie ikgadējie pasākumi un pašvaldības finansētie 
kolektīvi. Konkursa prioritātes: inovatīvi un izglī-
tojoši projekti visās kultūras nozarēs, projekti, kas 
atspoguļo Latvijas valsts vēsturiskus procesus, noti-

kumus un godina ar tiem saistītas personības, akcen-
tējot to nozīmību Latvijas un īpaši Ventspils novada 
kultūrvēsturiskajā aspektā, projekti, kas sekmē no-
vada kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju identitā-
ti, veicina lokālo kopienu aktivitāti kultūras dzīvē un 
ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.

Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtēs So-
ciālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas pār-
stāvji. Konkursa pasākumu finansējuma fonds ir 
8000 eiro. Viena projekta īstenošanai var piešķirt 
ne vairāk kā 600 eiro. Projektu iesniegšanas ter-
miņš – 23.  aprīlis. Tos pieņem Ventspils novada 
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, vai pilsētas un 
pagastu pārvaldēs. Nolikums pieejams pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.  

Marlena Zvaigzne
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Veicinot izglītības iestāžu 
koru māksliniecisko izaugsmi, 
koru dziedāšanas tradīciju sagla-
bāšanu, gatavojoties XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, novados un pilsētās 
martā notika izglītības iestāžu  
koru konkursa I kārta ar mērķi 
noteikt labākos dalībai II kār-
tā kultūrvēsturiskajos novados. 
Mūsu novada 5.– 9. klašu koru 
skate notika Ugāles vidusskolā. 
Tajā savu veikumu un gatavību 
piedalīties Kurzemes novadu 
konkursā, kurš notiks Kuldīgā 
11.  aprīlī, rādīja mācību gada 
sākumā izveidotais apvienotais 
5.–9. klašu koris, kurā dzied Pil-
tenes vidusskolas (skolotāja Nel-
da Matisova), Ugāles vidusskolas 
(skolotāja Larisa Žagare) un Pu-
zes pamatskolas (skolotāja Lienī-
te Čače) audzēkņi. Šī kora izveide 
nebija nejauša, bet gan, ievērojot 
skolēnu skaitu skolās, ar domu, 
ka labāk viens stiprs kolektīvs, 
nekā vairāki un maz konkurēt 
spējīgi. Repertuāru sagatavoja 
katra skola atsevišķi, organizē-
jot regulārus kopmēģinājumus. 
Rezultāts ir sasniegts – kopkoris 
ieguva I pakāpes diplomu (42,5 
punkti) un pārstāvēs mūsu nova-
du Kuldīgā. Kora sniegumu vēr-
tēja Ventspils Skolēnu jaunrades 
nama muzikālā pedagoģe Minjo-

INFORMĀCIJA

Nr. Izglītības iestādes 
nosaukums

Jūnijs Jūlijs Augusts

1. Užavas pamatskolas 
pirmsskolas grupa 

Strādā viena grupa
7.30–18.00

Slēgts 1.07.–31.07.
Bērniem vietu nodrošina 

Vārves PII “Zīļuks” (Vārvē)

Strādā viena grupa
7.30–18.00

2. Tārgales pamatskolas 
pirmsskolas grupas

Strādā divas  grupas
7.00–19.00
8.00–18.00

Slēgts 1.07.–31.07.
Bērniem vietu nodrošina 
Piltenes PII “Taurenītis”

Strādā divas grupas
7.00–19.00
8.00–18.00

3. Zlēku PII “Rūķītis” Strādā viena grupa
7.30–17.00

Slēgts 1.07.–31.07.
Bērniem vietu nodrošina 
Piltenes PII “Taurenītis”

Strādā viena grupa
7.30–17.00

4. Puzes pamatskolas 
pirmsskolas grupas

Strādā viena grupa
7.30–18.00

Slēgts no 1.07–3.08.
Bērniem vietu nodrošina 

Popes PII “Zemenīte”

Strādā viena grupa 
5.08.–31.08.
7.30–18.00

5. Zūru pamatskolas  
pirmsskolas grupas

Strādā viena grupa
7.00–18.00

Slēgts 1.07.–31.07.
Bērniem vietu nodrošina 

Vārves PII “Zīļuks” (Vārvē)

Slēgts 1.08.–31.08.
Bērniem vietu nodrošina 

Vārves PII “Zīļuks”  (Ventavā)
6. Ances PII “Vālodzīte” Strādā viena grupa

8.00–17.00
Slēgts 1.07.–31.07.

Bērniem vietu nodrošina 
Popes PII “Zemenīte”

Strādā viena grupa
8.00–17.00

7. Piltenes PII “Taurenītis” Strādā divas grupas
7.00–19.00
8.00–18.00

Strādā divas grupas
8.00–18.00
7.00–19.00

Slēgts. Bērniem vietu 
nodrošina Tārgales pamat
skolas pirmsskolas grupa

8. Popes PII “Zemenīte” Strādā divas grupa
7.00–18.00
7.30–17.00

Strādā divas grupas
7.00–18.00
7.30–17.00

Slēgts.
Bērniem vietu nodrošina 

Ugāles PII “Lācītis”
9. Ugāles PII “Lācītis” Strādā divas grupas

7.00–19.00
7.30–17.30

Slēgts. 
Bērniem vietu nodrošina  

Popes PII “Zemenīte”

Strādā divas grupas
7.00–19.00
7.30–17.30

10. Vārves PII “Zīļuks” 
Ventavā

Strādā viena grupa
1.06.–27.06
7.00–18.00

Slēgts. 
Bērniem vietu nodrošina 

Vārves PII “Zīļuks” (Vārvē)

Strādā viena grupa
1.08.–29.08.
7.00–18.00

11. Vārves PII “Zīļuks” Vārvē Strādā divas grupas
1.06–27.06.
7.00–18.00

Strādā viena grupa
1.07–29.07.
7.00–18.00

Slēgts. 
Bērniem vietu nodrošina 

Vārves PII “Zīļuks” (Ventavā)

Ventspils novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu un skolu pirmsskolas grupu 
darba grafiks 2019. gada vasaras periodā

Sagatavoja Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča

Novada skolēnu koru skate

na Rebhūna un Popes pamatsko-
las direktore, mūzikas skolotāja 
Ligita Lukševica.

Ja novada skatē koris varē-
ja izpildīt trīs novada mūzikas 
metodiskās apvienības noteiktās 
dziesmas no apgūstamā repertu-
āra, tad kultūrvēsturisko novadu 
konkursa noteikumi ir sarežģītā-

ki – būs jāizpilda izlozes dziesma, 
izvēles dziesma un obligātā dzies-
ma no 2020. gada Skolu jaunatnes 
dziesmu svētku repertuāra. Kora 
pārliecinošais sniegums skatē pa-
rādīja, ka mūsu dziedātājiem arī 
tas būs pa spēkam.

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Tamāra Kuciņa

Uzstājas apvienotais 
5.–9. klašu koris.
TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir 
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar “Ģeotelpiskās 
informācijas likumu” un Ministru kabineta 2013. gada 
9. jūlija noteikumos Nr.384 “Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām 
funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina 
ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tajā skaitā 
ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos 
plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindā 1:250 000 
– 1:2000, un uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Aģentūras darbinieki, veicot minēto uzdevumu, no marta līdz 
decembrim apsekos un sakārtos valsts ģeodēziskā tīkla punktus un 
veiks topogrāfisko karšu M 1:10 000 sagatavošanas darbus Ventspils 
novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanai, tiks 
veikta teritorijas apsekošana dabā Ventspils novadā.  

Saskaņā ar “Ģeotelpiskās informācijas likuma” 9. panta pirmo 
daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs 
neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpa-
šumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbiniekiem ir 
darba apliecība, kuru nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvie-
tošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, ku-
ras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar 
burtiem LA.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas gaitā lauka apsekošanu 
veic divi kartogrāfu grupas darbinieki, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

1)  pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu 
sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū;

2)  iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofo-
tokartē vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot 
vai uzmērot. Objektu un to raksturlielumu mērīšanu veic ar mērlenti, 
tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem;

3) precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem;
4) nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu 

(var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).
Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic divi ģeodēzistu gru-

pas cilvēki, kuri:
1) veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū;
2) atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu;
3) veic ģeodēziskos mērījumus punktā;
4) grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu;
5) 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm 

diametrā nociršanu;
6) fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu;
7) atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem;
8) virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti;
9) fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Aģentūras direktors pulkvedis Mārtiņš Liberts

Par lauka 
apsekošanas darbiem



  | 7
2019. gada 9. aprīlī

INTERVIJA

Pašvaldībā pavasaris 
atnācis ar diviem 
būtiskiem notikumiem – ir 
pieņemts budžets, un 13. 
Saeimas deputāti vēlas 
veikt reģionālo reformu, 
samazinot novadu skaitu. 
Abus svarīgos jautājumus, 
pieskaroties arī citiem, 
komentē novada domes 
priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks. 

– Plašāks izklāsts par bu-
džetu atrodams rakstā “Apstip-
rināts 2019. gada konsolidētais 
budžets”, bet pastāstiet, lūdzu, 
kā tapa pašvaldības ieņēmumu 
un izdevumu plāns!

– Šoreiz bija kavēšanās, jo 
kavējās valdības izveidošana un 
valsts budžeta apstiprināšana. 
Bija daudz neskaidrību par to, 
kādi būs pašvaldību ieņēmumi un 
kādi būs aizņēmumu izmantoša-
nas nosacījumi Valsts kasē. Mums 
šis jautājums īpaši aktuāls ir tādēļ, 
ka Ugālē notiek sporta manēžas 
būvniecība. Sākumā prognozē-
jām, ka visus līdzekļus šim nolū-
kam saņemsim no Valsts kases, 
tomēr izrādījās, ka jāparedz līdz-
finansējums no pamatbudžeta 
– 126 875 eiro. No vienas puses, 
tā nav pārāk liela summa, bet, no 
otras puses, jārēķinās ar to, ka šo-
gad pašvaldībai būs mazāki ieņē-
mumi, tādēļ nevarēsim pagastos 
veikt visus iecerētos remontdar-
bus. Šim nolūkam atvēlētais fi-
nansējums šogad tika samazināts 
par 200 000 eiro. Ja vēl pieskaitām 
minētos 126 875 eiro, var secināt, 
ka samazinājums remontdarbiem 
pārsniedz 300 000 eiro. Par laimi, 
mēs iepriekšējos gados esam iz-
darījuši gana daudz, tādēļ nekas 
nenotiks, ja vienu gadu remont-
darbu apjoms būs mazāks, turklāt 
augsto būvniecības izmaksu dēļ 
šis nav labākais laiks būvdarbiem. 
Budžetā esam iekļāvuši apkures 

katla remontu Piltenes katlumā-
jā, jo šobrīd esošais ir kritiskā 
stāvoklī. Pietiekami lieli līdzekļi 
paredzēti siltumenerģijas skaitī-
tāju un dzeramā ūdens skaitītāju 
mezglu izbūvei daudzdzīvokļu 
māju ievados, tāpat neatliekams 
remonts vajadzīgs pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Taurenītis” Pilte-
nē. Līdzekļus varam ieekonomēt, 
nomainot apkures katlu Popes 
kultūras namā, atbrīvojot telpas 
pašvaldības īpašumā “Ūdri” Ugā-
les pagastā, pārceļot novada do-
mes administrācijas darbiniekus, 
kuri līdz šim strādāja nomātās 
telpās Ostas ielā 23, uz ēku Kul-
dīgas ielā 3, kas ir pašvaldības 
īpašums. Sociālā dienesta vadī-
bu esam iecerējuši no nomātām 
telpām Ventspilī pārcelt uz ļoti 
labām telpām Piltenē, Lielajā ielā 
2. No bērnu rotaļu laukumu sa-
kārtošanas programmas šogad 
visus līdzekļus esam paredzējuši 
ieguldīt Ugāles pagasta pirms-
skolas izglītības iestādē “Lācītis”. 
Budžetā esam paredzējuši lī-
dzekļus skolēnu nodarbinātības 
organizēšanai vasarā. Trūcīgo 
ģimeņu bērni varēs strādāt pie 
uzņēmējiem, pašvaldība viņiem 
samaksās algu, bet darba devējs 
– nodokļus. Ikvienam skolēnam 
būs iespēja strādāt pagastu pār-
valžu organizētajos labiekārtoša-
nas darbos. Turpināsim izmantot 
Eiropas Savienības projektu līdz-
finansētos līdzekļus, bet pašval-
dības finansējums tiks likts lie-
tā, lai Popē no pamatskolas līdz 
īpašumam “Smēdes” izbūvētu 
jaunus kanalizācijas cauruļva-
dus, turpināsim izstrādāt tehnis-
kos projektus. Viens no tiem būs 
domāts remontdarbu veikšanai 
Ugāles vidusskolas aktu zālē. Tā-
pat kā iepriekš, arī šogad gata-
vosim projektu pieteikumus, lai 
saņemtu Eiropas Savienības līdz-
finansējumu mazāku aktivitāšu 
īstenošanai.   

– Apstiprinot budžetu, tika 
pieņemts lēmums apmaksāt vi-
sas pirmsskolas izglītības iestā-
žu audzēkņu ēdienreizes. 

– Līdz šim pašvaldība “dār-
ziņos” maksāja par pusdienām, 
bet no 1. septembra apmaksās arī 
brokastis un launagu. Tas nozīmē, 
ka pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu vecākiem vairs netiks 
prasīts līdzmaksājums. Jāpiebilst, 
ka skolās par ēdināšanu nav jā-
maksā daudzbērnu, trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm, bet 
pārējiem vecākiem, kuru bērni 
mācās no 8. līdz 12. klasei, par 
pusdienām jāmaksā 0,40 eiro. Pā-
rējo klašu audzēkņi pusdieno bez 
maksas.   

– Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija ir 
sagatavojusi likumprojektu, lai 
pašreizējos novadus apvienotu 
lielākās teritorijās. Reformas 
modelis paredz izveidot Vents-
pils novadu, apvienojot tajā 
Ventspils pilsētu un Ventspils 
novadu. Jūs jau esat paudis vie-
dokli, ka novads vēlas saglabāt 
savu neatkarību, kā noprotams, 
arī Ventspils nealkst, lai tai pie-
vienotu novadu. 

– Lēmumus tāpat kā līdz šim 
pieņems domes deputāti, bet, ja 
pilsēta un novads būs apvienoti, 
deputātu skaits no lauku terito-
rijas būs ļoti neliels. Ja galvenie 
lēmēji būs pilsētnieki, skaidrs, ka 
dažiem deputātiem no lauku te-
ritorijas būs ļoti grūti pierādīt, ka 
jāattīsta arī pagasti un jāiegulda 
līdzekļi infrastruktūras sakārto-
šanā novadā. Domāju, ka apvie-
nošanās gadījumā būs apdraudēta 
skolu, kultūras namu, bibliotēku 
pastāvēšana novada teritorijā. 
Gan Ventspils, gan Ventspils no-
vads mēģinās ministrijai pierādīt, 
ka nav loģiski apvienot abas šīs 
pašvaldības. Kā ir dzirdēts, no 
lielajām pilsētām tikai Valmiera ir 
par apvienošanos, pārējās ir pret. 

Esmu papētījis novadus, kuros ir 
reģionālie centri, un secināju, ka 
līdzekļu lielākā daļa tiek ieguldīta 
centru attīstībā, projektus īsteno 
pilsētās, un mazie ciemi nesaņem 
neko. Jā, Ventspils novadam nav 
attīstības centra, tāpēc ministri-
ja, izvirzot savus kritērijus, vē-
las mūs pievienot Ventspilij, bet 
mēs esam liels un dzīvotspējīgs 
novads, tāpat kā Jelgavas, Rēzek-
nes, Daugavpils, Jēkabpils novads. 
Starp citu, Lauku atbalsta dienes-
ta darbinieki, kuri Ventspils nova-
dā ir vērtējuši īstenotos projektus, 
vienmēr ir uzsvēruši, ka pie mums 
attīstība notiek daudz vienmērī-
gāk un plānveidīgi, pievēršot uz-
manību katram ciemam. Domāju, 
ka Ventspils un Ventspils novads 
mierīgi var turpināt dzīvot tāpat 
kā līdz šim. To liecina arī Vents-
pils novada mājaslapā un sociā-
lajos tīklos izsludinātā aptauja. 
Pagājušajā otrdienā pret apvie-
nošanos bija 72,2%, par – 19,4%, 
neizlēmušie – 9,1%. Interesanti ir 
aptaujāto komentāri, piemēram, 
apvienojoties viss finansējums 
tiks Ventspils pilsētas attīstībai, 
bet attālākie Ventspils novada pa-
gasti būs lemti iznīcībai. Padomju 
laikos visus ar varu dzina kolho-
zos un iznīcināja viensētas. Tagad 
to pašu grib darīt ar mazajiem 
novadiem, veidojot lielus novadus 
un liekot visiem dzīvot centros, 
bet Ventspils novads jau tā ir liels. 
Pilsētas un novada saimnieciskā 
darbība ir absolūti atšķirīga. No-
vads un pilsēta ilgstoši pastāvējuši 
atsevišķi. Apvienojoties novads 
iztukšosies un panīks. Ja nova-
du pievienos pilsētai, attīstības 
centrs, protams, būs Ventspilī, un 
mazo pagastu problēmas nevie-
nam nebūs svarīgas. Nepamatota 
ideja un muļķīga doma.

– Kāpēc pašvaldība lielus 
līdzekļus šogad grib ieguldīt 
siltumenerģijas skaitītāju un 
dzeramā ūdens skaitītāju mez-
glu izbūvē daudzdzīvokļu māju 
ievados?

– Siltumenerģijas uzskaites 
nepieciešamību daudzdzīvokļu 
māju ievados izjutām, kad Ven-
tavas ciemā siltumenerģijas pa-
kalpojumu sniegšanu nodevām 
mūsu uzņēmumam SIA “VNK 
serviss”. Līdz šim Ventavas ciemā 
visi pakalpojuma saņēmēji mak-
sāja par siltuma patēriņu stingri 
noteiktu izcenojumu par 1 m2, 
neskatoties, vai ziemā koplieto-
šanas ieejas durvis atvērtas vai 
aizvērtas, vai pagraba logi atvēr-
ti vai aizvērti, faktiski nevienam 
nebija liela interese par to, cik 
taupīgi dzīvojam, jo cena no tā 
nemainījās. Veicot siltumapgā-
des sistēmas rekonstrukcijas dar-
bus Ventavā, visur tika uzstādīti 
siltuma patēriņa skaitītāji, un ie-
dzīvotājos radās liela neizpratne: 
kā tad tā? Līdz šim es maksāju 
konstantu summu par patērēto, 
bet pēkšņi man ir milzīgs siltu-
ma patēriņa pieaugums. Faktiski 
tas viss rodas tikai no tā, ka katra 
ēka patērē dažādu siltuma dau-
dzumu, līdz ar to visās ēkās nav 
un nevar būt vienāds siltuma pa-
tēriņš. Pašlaik mums ir palikusi 

Piltene un Tārgale, kur siltuma 
uzskaite nav katrā dzīvojamā 
mājā, bet, uzstādot skaitītājus, 
siltumu varēs aprēķināt pēc reālā 
patēriņa katrai ēkai un ieintere-
sēt iedzīvotājus domāt, ko darīt, 
lai siltuma rēķins nebūtu tik liels, 
kā labāk ieguldīt uzkrāto mājas 
apsaimniekošanas naudu. 

Par dzeramā ūdens skaitītāju 
uzstādīšanu jāsaka, ka to paredz 
“Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu likums”, proti, līdz 2020. gada 
1. janvārim jāuzstāda komercuz-
skaites mēraparāts (skaitītājs) 
pakalpojuma lietotāja ūdenssaim-
niecības sistēmā, kurš nosaka,  ja 
pakalpojuma lietotāja ūdens-
saimniecības sistēmā nav izbū-
vēts komercuzskaites mēraparāta 
mezgls, pakalpojuma lietotājs no-
drošina tā izbūvi komercuzskaites 
mēraparāta uzstādīšanai un pa-
kalpojuma sniedzējam (pašvaldī-
bai vai uzņēmumam) ir jānodro-
šina komercuzskaites mēraparāta 
uzstādīšana, tātad pakalpojuma 
sniedzējs obligāti līdz šā gada bei-
gām uzstādīs kopējo mājas dzera-
mā ūdens ievada uzskaiti. Visiem 
pakalpojuma lietotājiem – fizis-
kajām un juridiskajām personām, 
individuālo dzīvojamo māju īpaš-
niekiem, dzīvokļu īpašniekiem un 
īrniekiem – šis likums nosaka arī 
to, ka pakalpojuma lietotājam ob-
ligāti līdz šā gada beigām jānodro-
šina komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūve skaitītāja uzstādī-
šanai savos īpašumos un īres tel-
pās, tāpēc lūgums visiem, kuriem 
vēl nav uzstādīti ūdens skaitītāji, 
neatlikt to uz gada beigām, bet 
izdarīt savlaicīgi, lai nepārkāptu 
likumu un visiem līdz 2019. gada 
31. decembrim ūdens skaitītāji 
būtu uzstādīti. 

– Kādus komunālos pakal-
pojumus šogad paredzēts uz-
ticēt pašvaldības uzņēmumam 
SIA “VNK serviss”?

– Nu jau divus gadus pakā-
peniski esam komunālos pakal-
pojumus un dzīvojamo namu 
apsaimniekošanu uzticējuši mūsu 
komunālajam uzņēmumam. Ugā-
lē, Blāzmā, Vārvē, Ventavā un 
Užavā, kur pakalpojumus nodro-
šina SIA “VNK serviss”, neesam 
no iedzīvotājiem saņēmuši sū-
dzības par pakalpojumu kvalitā-
tes pasliktināšanos, tieši pretēji 
– esam dzirdējuši uzslavas par 
savlaicīgu un operatīvu uzņēmu-
ma rīcību. Arī šogad turpināsim 
uzņēmuma paplašināšanu, un 
komunālo pakalpojumu sniegša-
na – dzeramā ūdens, kanalizācijas 
un siltumapgādes pakalpojumi, 
namu apsaimniekošana – no 1. 
maija būs Usmas ciemā, no 1. jū-
nija dzeramā ūdens un kanalizā-
cijas pakalpojumu nodrošināšana 
un apsaimniekošana sāksies Ziru 
ciemā, no 1. jūlija tas pats tiks 
darīts Popes ciemā, bet no 1. sep-
tembra SIA “VNK serviss” visus 
pakalpojumus nodrošinās Stiklu 
ciemā. Par uzņēmuma nākamā 
gada plāniem komunālo pakalpo-
jumu sniegšanā lemsim gada bei-
gās, kad tiks izvērtēts SIA “VNK 
serviss” šogad paveiktais. 

Marlena Zvaigzne 

Absurds apvienošanās 
piedāvājums

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks (pa kreisi) un Komunālās nodaļas 
vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs Ugāles manēžas spāru svētkos.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Biedrības 
“Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” (ZBA) 
koordinatore Gunta Abaja 
analizē paveikto LEADER 
programmas projektos, 
kā arī nepilnības projektu 
pieteikumos un mudina 
sabiedrību aktīvāk izmantot 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) 
finansiālo atbalstu. 

Projektu skaits  
un piesaistītais  
finansējums –  
vietējās partnerības 
aktivitāte  

ES plānošanas perioda pirma-
jā posmā (2016. gads – 2018. gada 
septembris) ar abu fondu atbalstu 
visvairāk finansējuma piesais-
tīts piekrastē. Kolkas pagastā un 
Ventspils pilsētā ir bagātīgs kul-
tūras mantojums. Tā Ventspils 
Piejūras brīvdabas muzejā atjau-
nots krājums, Kolkas pagasts ta-
gad lepojas ar jauno Lībiešu saieta 
namu. Kolkā ierīkots stāvlaukums, 
tur darbojas aktīvākais piekrastes 
zvejnieks. Arī Dundagas, Tārgales 
un Vārves pagasts ir aktīvo pulkā. 
Finansējums nav piesaistīts Puzes, 
Zlēku, Lubes pagastā un Piltenes 
pilsētā. No Piltenes gan iesniegti 
vairāki projekti, bet nepietiekamā 
kvalitātē. No Zlēkām iesniegto 
vienīgo projektu uzņēmējs pēc 
tam atsauca. Projektu trūkumam 
saskatāmi arī objektīvi iemesli. 
Puzē un Lubē ir lieli lauksaimnie-
ki, kas nevar piedalīties LEADER 
projektu konkursos. Projektu ne-
esamības iemesls var būt arī tas, 
ka pietiekami daudz jau ir izdarīts. 

ELFLA 6. kārtas  
projekti

Otrajam posmam no ELFLA 
piešķīruma pieejamais finansē-
jums ir 942  152,29 eiro, no EJZF  
– 1  719  678,05 eiro. Līdzko tika 
apstiprināti stratēģijas grozīju-
mi otrajam posmam, tā izsludi-
nājām projektu konkursu lauku 
uzņēmējdarbībai, kas noslēdzās 
18.  februārī. Mēneša laikā izvēr-
tējām 14 projektus: no Vārves 
pagasta četrus (visi atbalstīti), no 
Dundagas un Kolkas pagasta pa 
trim (katrā pagastā atbalstīti divi), 
no Usmas pagasta divus (atbals-
tīts viens), no Ugāles un Valdgales 
pagasta pa vienam (abi atbalstīti). 
Trīs projekti nepietiekamas kvali-
tātes dēļ nesaņēma vajadzīgo mi-
nimālo punktu skaitu. 

Kā pietrūkst –  
informētības,  
zināšanu, laika?

Cik lielā mērā informācija 
sasniedz iedzīvotājus? Jā, ZBA 

izsludina projektu konkursus un 
raksta par īstenotajiem darbiem 
novada presē, rīko seminārus, ir 
“Facebook” grupās (burbuļos). 
Ar informāciju ir jādalās, tomēr 
acīmredzot tā vienmēr nenotiek 
vai arī notiek nepietiekami. Aici-
nām visus, bet īpaši jaunos cilvē-
kus aktīvi skatīties visos medijos, 
savukārt pašvaldības – vairāk 
daudzināt paveikto. 

Daļa cilvēku par savām bizne-
sa idejām publiski runā nelabprāt. 
Individuālās konsultācijās izklāsta 
labas idejas, tomēr projektu neie-
sniedz. Varbūt nepietiek zināšanu 
finanšu uzskaitē un grāmatvedī-
bā, un tādēļ atmet ar roku. Jā, ir 
lietvedība, dokumentu kārtošana, 
projektu pieteikumu sagatavoša-
na. Lai gan projektu pieteikumi 
nav nemaz tik sarežģīti, lai tos 
neuzrakstītu. Sākumā var arī pie-
saistīt grāmatvedi. Tie autori, kas  
iedziļinās sava projekta idejā, sīki 
iztaujā mūs un spēj uzrakstīt kva-
litatīvu pieteikumu. Saprotama ir 
jauno uzņēmēju  piesardzība par 
produkcijas noietu, es arī konsul-
tācijās uzsveru – jāpilda saistības, 
būs sankcijas, ja netiks sasniegti 
rādītāji. Iespējams, tas kādu attur, 
un, ja  nav pārliecības, tad labāk 
tiešām nesākt. Diemžēl cilvēki ne-
skaidro otrreiz nepārvaicā. No tā 
gan nav jābaidās! 

Mazliet pārsteidz gadījumi, 
kad otrais projekts ir vājāks par 
pirmo. Ir taču projektu rakstīša-
nas pieredze! Vai nu cilvēks ir dar-
bos iekšā līdz ausīm un traucējusi 
steiga un paviršība, vai nav sekots 
līdzi pārmaiņām, jo arī Ministru 
kabineta noteikumi mainās.  Mēr-
ķi, ko uzņēmēji ar projektiem grib 
sasniegt, ir labi, bet tieši izpratnes 
par to, kas projektā jāapraksta, jā-
pamato, šoreiz pietrūka.

ZBA rīkos projekta mācības 
par to, kā rakstīt, kā gatavot – 
skaidros detalizēti, pat izbraucot 
uz vietām. Ceram sagaidīt vairāk 
kvalitatīvu projektu. Otrā perio-
da uzņēmējdarbības pirmajā kār-
tā bija izsludināts 460  000 eiro 
finansējums, bet līdzekļi palika 
pāri. Finansējums pieejams otrajā 
posmā, un vēl viena konkursa kār-
ta paredzama šā gada beigās. 

Kā vērtē  
paši uzņēmēji?

Četrus vienādus jautājumus 
uzdevām trim uzņēmējiem, kas 
sekmīgi piedalījās ELFLA 6. kār-
tas projektu konkursā un pirms 
tam jau bija īstenojuši projektu 
iepriekšējā kārtā. 1. Kur sākotnēji 
uzzinājāt par projekta īstenoša-
nas iespējām? 2. Kas palīdzēja sa-
gatavot projekta pieteikumu, un 
cik liels ir paša ieguldījums pro-
jekta sagatavošanā? 3. Ar kādām 
grūtībām saskārāties, projektu 
gatavojot un īstenojot? 4. Kāda 
atbalsta pietrūka, projektu saga-
tavojot?

l Jānis Krūziņš, SIA “ZeTo-
po” īpašnieks

1. Kad radās doma rakstīt pir-
mo projektu, brālis, kas bija raks-
tījis līdzīgu, ieminējās par ZBA 
atbalstu un palīdzību iesācējiem. 
Painteresējos, vai šāds projekts 
varētu gūt atbalstu. Pēc apstip-
rinošas atbildes ķēros pie darba. 
Šoreiz par iespēju rakstīt projektu 
uzzināju ZBA mājaslapā un arī no 
ZBA koordinatores. Kad noslē-
dzās pirmais projekts, apvaicājos 
par nākamajiem un uzzināju, ka 
2018. gada beigās vai 2019.  gada 
sākumā būs iespēja rakstīt atkal. 

2. Projekta pieteikumu par 
90% sagatavoju pats, ZBA mājas-
lapā elektronisko versiju var labi 
saprast. Dažas nianses noskaid-
roju, pakonsultējoties gan ar ko-
lēģiem, kas rakstījuši līdzīgus pro-
jektus, gan ZBA.

3. Ar pirmo bija grūtāk, ar 
otru vieglāk, gads tikai bija pa-
gājis. Iespējams, citiem, projektu 
rakstot, lielākās grūtības sagādā  
apraksts. Man nebija sarežģīti, jo 
zināju, ko gribu.

4. Viss gāja gludi, pats tikai pa-

vēlu iesāku, bija jāpasteidzas. Ko 
vajadzēja uzzināt, to e-pastā ZBA 
noskaidroju.

l Andris Laukšteins, zv/s 
“Zvīņas L” īpašnieks

1. No “Ziemeļkurzemes biz-
nesa asociācijas” mājaslapas. 

2. Viss simtprocentīgi ir paša 
– gan ieguldītais darbs, gan laiks.

3. Pēc iepriekšējās pieredzes 
jau zināju, ka tie būs jautājumi par 
pieteikuma ailēm, kas tiek preci-
zētas pēc LAD ieteikumiem. Līdz 
nākamajam projektam sīkumi aiz-
mirstas. 

4. Atbalsta nepietrūka. Saga-
tavojot projekta pieteikumu, vien-
mēr ir iespēja precizējošos jautā-
jumus uzdot ZBA koordinatorei.

l Oļģerts Rudzroga, SIA 
“OliRiki” īpašnieks

1.  Dibinot savu uzņēmumu, 
vajadzēja finansējumu. Devāmies 
uz Biznesa inkubatoru Ventspilī, 
bet tur mums īsti nevarēja palī-
dzēt. Sāku meklēt internetā, kā 
jaunajiem uzņēmējiem savām 
iecerēm gūt daļu finansējuma. 
Atradu informāciju par ES finan-
sējumu. Aizbraucu uz LAD Vents-

pilī, un tur man iedeva kontaktus 
ZBA. Dundagā ZBA koordinatore 
Gunta Abaja visu labi izstāstīja. 

2. Tas ir pilnībā pašu rakstīts 
darbs.

3. Pērn, rakstot pirmo projek-
tu, pietrūka zināšanu, kaut vai, 
kā sagatavot finanšu plūsmu. Bija 
arī ne pārāk godprātīgi piegādā-
tāji. Galvenās grūtības saistījās 
ar pieredzes trūkumu. Tagad bija 
daudz vieglāk, paši bijām vienreiz 
izgājuši visam cauri un laikus arī 
sākām strādāt.

4. Atbalsta nepietrūka. Drī-
zāk ierosinājums – vajadzētu dot 
iespēju iesniedzējiem projektus 
prezentēt komisijas priekšā. Es 
par  sava uzņēmuma nākotni varu 
izstāstīt perfekti. To visu uzrakstīt 
tik labi nemāku. Tas arī palīdzē-
tu atsijāt projektus, kurus tiešām 
rakstījuši paši idejas autori, no 
tādiem, kam apakšā ir kaut kādi 
zemūdens akmeņi. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” sabiedrisko 

attiecību speciālists 
Alnis Auziņš

INFORMĀCIJA

Jānis Krūziņš, SIA “ZeTopo” īpašnieks, iegādājies mērniecības iekārtas un izveidojis 
jaunu uzņēmumu. 

Vairāk kvalitatīvu 
LEADER projektu! 

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – automašī-
nu “Chevrolet Captiva”, cena – 3000 eiro. Transportlīdzeklis apskatāms “Dzintarkalnos”, Tārgales pagastā, 
Ventspils novadā, (Tārgales pagasta pārvaldē), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Tārgales 
pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu (tālr. 26491057, e-pasts: targale@ventspilsnd.lv). Atsavināmās 
kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta 
noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, 1. stāvā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs, kā arī interneta 
vietnē www.ventspilsnovads.lv.

Transportlīdzekļa nosacītā cena jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903 
AS “Swedbank” nākamās darba dienas laikā no reģistrācijas apliecības saņemšanas dienas.

Pieteikumu reģistrācija darbadienās Ventspils novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā Ventspilī,  
Skolas ielā 4, 1. stāvā (kontaktpersona: Andris Stepanovičs, tālrunis 63629467, 26688898, e-pasts: andris.
stepanovics@ventspilsnd.lv).

Pārdod automašīnu “Chevrolet Captiva”
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Mūsu novadā sekmīgi realizē 
Eiropas Sociālā fonda projektu 
“Sveiks un vesels Ventspils nova-
dā”. Piemēram, pagājušajā gadā 
1307 bērni un jaunieši piedalījās 
peldēšanas apmācībās, 1324 sko-
lēni mācījās slidot, savas peldēt-
prasmes uzlaboja 624 pieaugušie, 
460 iesaistījās vingrošanas no-
darbībās. Šogad Ventspils nova-
da iedzīvotājiem Piltenē, Vārvē, 
Puzē, Usmā, Ugālē un Jūrkalnē 
bija iespēja uzzināt, kas ir demen-
ce un kā palīdzēt ar šo slimību 
sirgstošajiem. Par to stāstīja psi-
holoģijas maģistre Kristīne Kis-
nica. Praktiski visiem cilvēkiem 

senioru vecumā samazinās dar-
bību izpildes ātrums, bet tas ne-
liecina par saslimšanu, savukārt, 
ja ir bojātas noteiktas smadzeņu 
daļas, bieži tiek diagnosticēts 
kāds no demences veidiem. Kā 
atklāja lektore, Latvijā demences 
izplatība ir neliela, jo ir apzinātas 
5000 saslimušās personas, tomēr 
praktiski sirgstošo skaits varētu 
sasniegt 30 000, jo daudzi nezina 
savu diagnozi, tomēr tās noteikša-
na ir būtiska – tad ir zināms, kā 
cilvēkam labāk palīdzēt. Demenci 
nevar izārstēt, bet var atrast vei-
dus, kā atvieglot saslimušā ikdie-
nas gaitas. Sākumā atmiņas un 

kustību koordinācijas traucējumi 
parasti ir viegli, pēc tam tie kļūst 
izteiktāki. Cilvēks vairs nespēj 
pieņem lēmumus, noformulēt do-
mas, zūd iepriekš iegūtās sociālās 
prasmes, samazinās emocionālā 
reakcija. Demences slimnieks sa-
asināti uztver kritiku, tādēļ bieži 
apvainojas un raud, viņam ir grū-
tības iemācīties ko jaunu, diezgan 
bieži rodas trauksme, jo cilvēks 
aizmirst ikdienišķas lietas. Lek-
tore demonstrēja nelielu sižetu, 
kurā redzams, ka seniors dodas uz 
veikalu pēc kafijas, bet pamazām 
viņu pārņem uztraukums, sākas 
redzes halucinācijas, viņš vairs 

INFORMĀCIJA Visām lietām jābūt savā vietā

nesaprot, kur atrodas, tādēļ ap-
jūk un nezina, kur iet. Viņu, šādā 
apjukuma stāvoklī apsēdušos ielas 
malā, atrod meita, un halucināci-
jas pamazām izgaist. Savukārt cits 
sižets uzskatāmi parādīja, kā jūtas 
demences pacients, kurš vairs ne-
iziet no mājām. Kundze palūdza 
atnest čības, bet, kad tas tika izda-
rīts, uztraukti atkārtoja, ka tie nav 
viņas apavi. Kad seniore šķirstīja 
albumu, kurā bija attēloti ziedi, 
raibs krūms radīja redzes halu-
cinācijas, un viņa atkal nobijās. 
Arī ēšana bija apgrūtināta, turklāt 
viņa nebija īsti droša, ar ko saru-
nājas, kas ir tas cilvēks, kas  palīdz 
veikt dažādas vienkāršas darbības. 
Tuviniekiem vai draugiem, kuri 
palīdz demences slimniekam, ir 
būtiski sargāt sevi no izdegšanas 
sindroma, kurš var rasties, ilg-
stoši aprūpējot sasirgušo, tādēļ ir 
labi, ja viņa aprūpē var iesaistīties 
vēl kāds cilvēks, iespējams, pat 
profesionālis. Nevajag ļauties vai-
nas apziņai, ja slimnieks jāievieto 
aprūpes namā, jo ir tādas situā-
cijas, kad ģimenes locekļi nevar 
nodrošināt atbilstīgu aprūpi. Tas 
visbiežāk notiek slimības trešajā 
stadijā, kad ķermenis kļūst stīvs, 
cilvēks labprāt guļ embrija pozā, 
novājē, rodas izgulējumi. Dažkārt 
demences slimniekiem diagnos-
ticē depresiju, tad var iedarboties 

medikamentozi, tomēr zāles nav 
vienīgais palīdzības veids. Ja cil-
vēks spēj kustēties, viņam noteikti 
jādodas pastaigās, ar pilnu krūti ie-
elpojot svaigu gaisu, vai arī jāpeld, 
jāvingro. Lai sasirgušais neapjuktu, 
visām lietām jāatrodas savās vie-
tās, to izkārtojumu nevajag pēkšņi 
mainīt. Var iegādāties tāfeli, uz ku-
ras uzraksta, kas un cikos jādara, 
atceroties, ka izteikts attēls daž-
kārt ir uzrunājošāks nekā mutis-
ka informācija. “Dodiet cilvēkam 
laiku runāšanai, nepabeidziet viņa 
vietā iesākto vārdu vai teikumu! 
Demences slimnieks var aizmirst 
kādu notikumu, piemēram, jūsu 
dzimšanas dienu, taču tas nenozī-
mē, ka viņam tā ir nebūtiska – viņš 
vienkārši neatceras. Jūs varat pa-
līdzēt, uzlabojot telpā apgaismo-
jumu, padomājot par priekšmetu 
krāsām (nevis balts šķīvis uz baltas 
paplātes, bet, piemēram, zils, lai 
var uztvert trauka dziļumu), iz-
vairoties no augstiem sliekšņiem, 
iestatot radio cilvēka mīļāko staci-
ju, samazinot trokšņu līmeni. Ietei-
cams izvairīties no raibām sienām 
un dīvāniem, to vietā labāk izvē-
lēties vienkrāsainas virsmas. Un 
atcerieties – ja jūsu vecāki rīkojas 
neadekvāti, tā ir slimība, nevis jūsu 
tētis vai mamma,” teica psiholoģe.  

Marlena Zvaigzne 

“Sveiks un vesels Ventspils novadā” ir vērtīgs projekts, kura gaitā iedzīvotāji uzzina, 
kā uzlabot savu veselību, un piedalās praktiskās nodarbībās. Lektore Kristīne Kisnica 
stāstīja par demenci. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

ZLĒKĀS
l 2019. gada 17. aprīlī plkst. 13 Ventspils novada 

pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Avoti”1, 
kadastra Nr.98949000030, adrese: “Avoti”1, Zlēkas, Zlēku 
pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena – 3000 eiro, 
nodrošinājums – 300 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods 
HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 
16. aprīlim plkst. 17.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv. 

Īpašums apskatāms darbadienās līdz 16. aprīlim, 
iepriekš saskaņojot ar Zlēku pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 
29189406.

UGĀLĒ
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – divistabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 2, kadastra 
Nr.98709000333, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 2, Ugāle, Ugāles 
pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 16. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK 
serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 420 eiro, nodrošinājums – 42 
eiro, izsoles solis 40 – eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. 
aprīlim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī 
plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – divistabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47, kadastra 
Nr.98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 47, Ugāle, 
Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 16. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK 
serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 400 eiro, nodrošinājums – 40 
eiro, izsoles solis – 40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. 
aprīlim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī 
plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – divistabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 48, kadastra 
Nr.98709000332, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 48, Ugāle, 
Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 2019. gada 16. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA 
“VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 420 eiro, nodrošinājums – 42 
eiro, izsoles solis – 40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. 
aprīlim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī 
plkst. 14 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

TĀRGALĒ
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
(zemesgabalu un mežaudzi) “Klāņezera mežmalas”, kadastra 
Nr.98660100134, Tārgales pagastā, Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
 Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā  
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
14. maijam, iepriekš saskaņojot laiku ar Tārgales pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālr. 26491057.

Izsoles sākumcena – 180 000 eiro, nodrošinājums – 
18 000 eiro, izsoles solis – 1000 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 14. 
maijam plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 15. maijā 
plkst. 13 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

ZŪRĀS 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – četristabu dzīvokli “Zūras 4”1, kadastra 
Nr.98849000277, adrese: “Zūras 4”1, Zūras, Vārves pag., 
Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
16. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25431808.

Izsoles sākumcena – 1000 eiro, nodrošinājums – 100 
eiro, izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. aprīlim 
plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī plkst. 13.15 
Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

Izsola nekustamo īpašumu
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20. martā mūsu skolā 
viesojās biedrības “Zero 
Waste Latvija” lektors 
Edmunds Cepurītis.  
Biedrība dibināta  
1. augustā, kas ir Zemes 
patēriņa diena (Earth 
Overshoot Day).

Izglītojošajā lekcijā piedalījās 
6.–12. klašu audzēkņi. Edmunds 
stāstīja, kā mēs varētu dzīvot 
ilgstspējīgi un ko darīt, lai ma-
zāk piesārņotu dabu un netiktu 
apdraudēti augi un dzīvnieki. 
Daudzi skolēni cītīgi klausījās, uz-
deva jautājumus, kā arī atbildēja 
uz lektora jautājumiem. Lekcija 
lika aizdomāties par to, ko mēs 
nodarām dabai. Izrādās, ka pēc 
“Global Footprint Network” aprē-
ķiniem 2018. gada 1. augusts bija 
diena, kad pasaulē bija iztērēti visi 
gadam paredzētie resursi un sā-

70. pavasaris kopš 1949. 
gada 25. marta – Latvijas 
iedzīvotāju masveida 
izsūtīšanas uz attāliem 
PSRS reģioniem. Tāds 
neizprotams, nepārvarams 
spēks, kas atļāvās lauzt 
dzīves, likteņus, kas 
masveidā lika cilvēkos 
sēt sāpju un pazemojuma 
sēklu. Vai mērķis bija mūsu 
iznīcība? Nekā nebija! Mēs 
esam šeit, mēs turpināmies – 
neesam salauzti!

Kā ik gadu, arī šoreiz 25. mar-
tā ugālnieki pulcējās pie Ugāles 
dzelzceļa stacijas, pie piemiņas ak-
mens padomju represiju upuriem. 
Pasākumā tika pieminēti gan tā 
laika skarbie mirkļi, gan mudināts 
sadzīvot ar šo vēsturi, neturot sevī 
dusmas. Ugāles evaņģēliski lute-

riskās draudzes mācītājs Jānis Kal-
niņš, uzrunājot klātesošos, aicināja 
ik dienu būt pozitīviem, patiesiem 
un godīgiem, lai neatkārtotos agrāk 
pieļautās kļūdas. Ugāles jauktais 
koris, orķestris un amatierteātris 
rādīja montāžu, liekot caur dzies-
mām un stāstiem izjust tā laika 
notikumus. Pēc represēto piemi-
ņas pasākuma ikviens interesents 
bija laipni aicināts “Mežrūpniekos” 
pasēdēt pie tējas tases, parunāties 
un kopīgi noskatīties filmu “100 
gadi esības vējos”. Priecēja tas, ka 
uz pasākuma otro daļu ieradās ne 
vien represētās personas un viņu 
piederīgie, bet arī skolēni un citi 
interesenti, līdz ar to atmosfēra iz-
vērtās omulīga un interesanta, un 
kopīgi pavadītās stundas pie klātā 
galda aizritēja kā viens mirklis. 

Liene Rodionova

Represiju upuru piemiņai

Cilvēki atceras tālumā izvestos tautiešus.  ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Uzzina, kā saudzēt dabu

kās aizņemšanās no nākamajiem 
gadiem. Ar katru gadu šī diena 
arvien straujāk pietuvojas gada 
sākumam. Interesanti, kad ga-

dam paredzētie resursi izbeigsies 
šogad? Tikai no mums pašiem ir 
atkarīgs, vai mēs aktīvi pievienosi-
mies bezatkritumu dzīves entuzi-

astiem, lai vēlāk šāds dzīvesveids 
kļūtu par normu. Lekcija mūsu 
skolā notika ar Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Sveiks un vesels 

Ventspils novadā” atbalstu. 
8. klases skolnieces 

Adelīna Komarova un 
Alise Krista Frīdermane

Skolēni uzmanīgi ieklausās lektora teiktajā. 

Katram noteikti ir savs 
stāsts par skolas laikiem. Vai 
esam ievērojuši, cik daudz 
par tiem mēs runājam? 
Cik bieži atceramies savus 
skolotājus un skolas 
biedrus? Vai atceramies 
savus nedarbus? Katrs 
varam padomāt un meklēt 
atbildes uz jautājumiem, 
ko man nozīmē Ziru skola, 
kādas pēdas tā atstājusi 
manā dzīvē? Varbūt tā 
ir atgriešanās bērnībā, 
nostalģija pēc jaunības 
trakulībām. Jo biežāk mēs 
to atceramies, jo lielāka 
ir pārliecība par savu 
piederību šai skolai. 

16. marta pēcpusdienā Ziru tau-
tas namā ieradās smaidīgi ļaudis no 
dažādām Latvijas vietām. Iemesls – 
mūsu mīļās Ziru pamatskolas atce-
res pasākums. Tika gaidīts ikviens, 
kurš vēlējās atcerēties savu skolu, 
skolotājus, skolas biedrus. Prieks, ka 
ieradās tik kupls dalībnieku skaits. 
Sākumā gan visi bija nedaudz at-
turīgi, jo dažiem vienam otru neiz-
devās uzreiz atpazīt, taču sarunas 
laikā tika noskaidrots, kurš ir kurš, 
un sākās smieklu vētra. Ik pa laikam 
atskanēja: “Paklau! Vai tu atceries?” 
Tautas namā varēja apskatīt izstādi, 
kurā bija dažādu laiku fotogrāfijas, 
skolas žurnāli, liecības, skolas forma 
un vēl daudzas citas lietas. Visi bija 
tik priecīgi un smaidīgi! Īpašā cieņā 

tika celtas pašas vecākās fotogrāfi-
jas, un katrs, kurš sevi tajās atpazi-
na, dalījās atmiņās ar pārējiem par 
notikumu, kas iemūžināts, kādi sko-
lēni un skolotāji redzami. Bieži at-
skanēja frāzes: “Re kur es!”, “Vai, cik 
es te vēl jauna!”, “Re! Te mēs stādām 
bērzus gar ceļa malu!”. Ar interesi 
tika apskatītas arī liecības un sekm-
ju žurnāli. Kādā no pionieru pulciņa 
žurnāliem pat kāda dāma atpazina 
savu rokrakstu un ar smaidu atce-
rējās tā laika notikumus. Pasākumā 
bija ieradies kupls skolotāju pulciņš. 
Fantastiski bija tas, ka skolotājas 
atpazina savus bijušos audzēkņus 
un labprāt stāstīja par savām darba 
gaitām Ziru skolā, par dažādiem 
notikumiem un pat par viena otra 

skolēna tā laika nedarbiem. Bija 
pazudusi robeža starp skolēnu un 
skolotāju, jo visus vienoja atmiņas. 
Todien visiem likās, ka viņi pēkšņi 
ir atgriezušies savā jaunībā un sko-
las laiku trakulībā. Valdīja jauks sa-
viļņojums un liela jautrība. Gandrīz 
katrs nāca klāt un teica paldies, ka 
ir sarīkots šāds pasākums, jo šī esot 
bijusi iespēja vēlreiz visiem satikties, 
kopā atcerēties bijušo. Atvadoties 
vairākkārt tika jautāts, kad atkal sa-
tiksimies. Tiksimies pēc trīs gadiem, 
kad mūsu mīļā skola svinēs savu 155 
gadu jubileju.

Gribu teikt lielu paldies ikvie-
nam, kurš piedalījās pasākumā. 
Paldies Dzidrai Ceriņai par atbalstu 
un idejām, Ziru amatierteātrim par 

priekšnesumu. Ceru, ka ikvienam 
vēl un vēl gribas gremdēties atmi-
ņās. Nav iespējams aprakstīt to po-
zitīvo emociju gūzmu, kas valdīja 
pasākuma laikā un rodas arī tagad, 
kad atceros tikšanās vakaru. Bija pa-
tīkami, ka dažas dienas pēc tam zva-
nīja cilvēki un teica paldies, jo esot 
sajūsmā par piedzīvoto un labprāt 
pēc kāda laika atkal apmeklētu šādu 
atmiņu vakaru. Nav iespējams iz-
teikt vārdos visas tās pozitīvās emo-
cijas, kas valdīja šajā vakarā, bet tās 
bija fantastiskas. Kad projām devās 
pēdējie pasākuma viesi un palikām 
tikai organizētāji, bijām noguruši, 
bet ļoti laimīgi par notikušo. 

Ziru tautas nama vadītāja 
Vita Dāve

Mana skola – Ziru pamatskolaZIRAS
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Ko gan mēs darītu bez 

labiem draugiem? Ar viņiem 
var kopā rotaļāties, dziedāt, 
dejot, skandēt dzejoļus.

1. marta rītā draudzējoties lai-
ku kopā pavadīja grupu “Pūcītes” 
un “Zīļuki” bērni un skolotājas. 
Visi sasveicinājās, šim nolūkam 
izmantojot dažādas ķermeņa da-
ļas, ne tikai rokas.

Skolotāja Guna demonstrēja 
jauno cepuri ar sirsniņām, bet sko-

lotājai Ritai bija uzdāvināts skaists 
vainadziņš. Visiem patika Ērkšķro-
zītes stāsts par to, kā viņu nobūra 
ļaunā burve, bet princis viņu atbrī-
voja no 100 gadu ilgā miega.

Bērni uzzināja, kā draudzējas 
vējš un ko simbolizē puķes: lili-
jas, saulespuķes un rozes. Skolo-
tāja Rita pastāstīja par miera un 
draudzības simbolu – balto balo-
di. Pirmsskolas iestādes audzēkņi 
staigāja pa zaļo birzi, atrada sev 

draudziņu, un tā laiks paskrēja 
nemanot. Svētku brīža noslēgums 
bija radošās darbnīcas grupiņās: 
bērni ar dažādiem materiāliem iz-
rotāja draudzības zīmi – sarkanu 
sirsniņu, ko pēc tam katrs uzdā-
vināja savam mīļam draudziņam. 
Šķiet, visi saprata, ka draudzīgiem 
jābūt vienmēr un visur, jo tad mūsu 
ikdiena būs prieka un laimes pilna.

Pirmsskolas skolotāja 
Guna Ūrmane

Martā Ugālē ne vien 
daba, bet arī kultūras 
aktivitātes plauka un raisījās. 
Notika pasākumi dažādām 
mērķauditorijām, un bija 
patiess prieks tajos ieraudzīt 
arvien jaunas un jaunas sejas. 

Tulpju balle
Pamodinājām pavasari ar Sie-

viešu dienai veltītu atpūtas vakaru 
“Tulpju balle”. Pasākums izvērtās 
jautrs un dzīvīgs. Bija arī pārstei-
gums gan sievietēm, gan viņu ka-
valieriem – kā plaukstošs zieds 
balli ieskandināja sieviešu vokālais 
ansamblis “Gaisma” ar savu vieg-
lumu, sievišķību un eleganci, bet 
turpināja vīru vokālais ansamblis 
“Stende”. Skanējums, ar kādu šie 
vīri piepildīja katru telpas stūri un 
ikviena klātesošā dvēseli, bija ne-
aprakstāms, tas lika pacelties pāri 
ikdienai un grimt pārsteidzošā pil-
nības un drošības sajūtā.  

Skolēnu brīvlaiks
Brīvlaika nedēļā skolēni, ma-

zāki bērni un viņu vecāki labprāt 
izmantoja iespēju apmeklēt gan 
kinoseansu 14. marta pēcpusdienā, 
kad tika rādīta filma “Vecā dārza 
noslēpums”, gan 16.  martā teāt-
ra izrādi “Pīlēns prātotājs”, ko bija 
iestudējis amatierteātris “Ugāles 
drāma”. Pasākumos virmoja smiekli 
un jautrība – jo īpaši teātra izrādē, 
kurā netrūka ne komisku situāciju, 
ne arī pārdomu pilnu un pamācošu 
mirkļu, kas bērniem atgādināja par 
pašu un draugu darītiem darbiem 
un nedarbiem. 

Koncertu tūre  
“Draugu pulkā nāc” 
turpinās

23. martā mēs Ugālē laipni uz-
ņēmām viesus no Ventspils – balt-
krievu dziesmu ansambli “Žura-
vinka” un Jeļenas Smirnovas deju 
grupu. Kārtējo reizi varējām pār-
liecināties par to, kādas pērles atro-
das mums tepat blakus. Ansambļa 
sniegums bija spēcīgs, ar niansēti 
pieslīpētu kvalitāti, savukārt deju 
grupa ar savu sievišķīgo šarmu, 
greznajiem tērpiem un eleganta-
jām kustībām piepildīja skatuvi 
tā, ka varēja baudīt sniegumu, ne 
aci nepamirkšķinot. Abu kolektī-
vu kopīgais koncerts bija patiešām 
lielisks, un skatītāji to novērtēja 

gan ar aplausiem, gan smaidiem un 
vārdiskiem slavinājumiem. Paldies 
viesmāksliniecēm, ka rada iespēju 
un laiku tik kuplā skaitā ierasties 
Ugālē un priecēt mūsu iedzīvotājus. 

Stand-up komēdija
24. martā Ugālē varēja no sirds 

izsmieties kopā ar Maksimu Trivaš-
kēviču, kurš viena prožektora gais-
mā viens pats ar saviem stāstiem ra-
dīja patiesu smieklu viļņus visā zālē. 
Izrādes nosaukums bija “Humors 
pa latviski”, un to nepārprotami ak-
tieris izvija cauri visam stāstam, ar 
veselīgu humoru apspēlējot dažādu 
nacionalitāšu īpatnības. 

Māra Zālīte dzejā  
un mūzikā

Ne pirmo un noteikti ne pēdējo 
reizi Ugālē tika radīts koncerts par 
godu kādam dzejniekam, šoreiz tas 
bija veltīts dzejniecei un dramatur-
ģei Mārai Zālītei. Šī spēcīgā personī-
ba ir radījusi ļoti daudz dziļdomīgu 
un skaistu dzejas rindu, kā arī lugas 
un libretus, kas ietver sevī laikmetī-
gas un patriotiskas idejas. Ar viņas 
dzejas rindām ir sakomponētas 
daudzas skaistas dziesmas. Mākslas 
bagātība rada vēlmi izpausties. Tā 
tapa koncerts, kuru 31.  martā bija 
iespēja apmeklēt ikvienam intere-
sentam. Tajā uzstājās Ugāles jauk-
tais koris “Eglaine” ar diriģenti  Zani 
Venžegu, kura ir viena no šī kon-
certa iniciatorēm un ieguldījusi ļoti 
daudz darba, izvēloties dziesmas, 
kas visspēcīgāk raksturo M. Zālītes 
daiļrades krāsainību, tās aranžējot 
un strādājot ar kori repertuāra ap-
guvē. Piemēram, fragmenti no rok-
operas “Lāčplēsis” tika ielikti vienā 
Z. Venžegas aranžētā dziesmā, kurā 
varēja izpausties ļoti dažāds izpil-
dījums – solo, sieviešu vokāls, vī-
riešu vokāls un kopīga, pārdomāta 
daudzbalsība. Koncerta muzikālo 
daļu lieliski papildināja amatierteāt-
ra “Ugāles drāma” pārstāvji ar dzejas 
lasījumiem un dzejnieces biogrāfijas 
stāstījumiem. Kaut arī sabiedrības 
loks, kas labprāt apmeklē šādus 
pasākumus, ir visai ierobežots, šajā 
reizē ikviens klausītājs bija liels ie-
guvējs. Koncerts bija ļoti sirsnīgs 
un emocionāli piepildīts. Paldies 
pasākuma radītājiem un pasākuma 
baudītājiem! Ar šo repertuāru ir pa-
redzēti arī izbraukuma koncerti.

Liene Rodionova

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
7. 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: 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. 
“Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2019. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam.
Sludinājuma kopsumma: 1 031 945,95 eiro. 
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, 

Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu  īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – divi gadi, pārējiem projektiem – 

viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu 
piedāvājuma paplašināšana.
Mērķis: Veicināt piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšanu un 
izmantošanu.

Atbalsta apmērs  231 945,95 eiro
Atbilstošā MK noteikumu 
Nr.605 6. punktā minētā 
darbība 

Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.

Rīcības apraksts Rīcībā tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides 
resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas 
un tūrisma nozares attīstībā. Tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas 
vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu, piemēram, atbalstu var saņemt 
ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei dabā, steķu atjaunošanai tūristu un 
makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietām upēs, jūras piekrastē un saistītā 
aprīkojuma iegādei, ja tas pamatots ar dabas un vides resursu saglabāšanu.
Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 eiro, 180 000 eiro pašvaldību projektiem, 100 000 eiro – infrastruktūras 
projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu 
summas.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

30% – lielam uzņēmumam, 50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 
90% – sabiedriskā labuma projektiem.

Rīcība EJZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un jūras 
kultūras mantojuma pieejamība.
Mērķis: Attīstīt un pilnveidot piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un kultūras 
mantojuma pieejamību.

Atbalsta apmērs  800 000,00 eiro
Atbilstošā MK noteikumu 
Nr.605 6. punktā minētā 
darbība 

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai.

Rīcības apraksts Rīcībā paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju un Ventspils pašvaldības 
teritorijas publisko infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un 
jūras piekrastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju 
kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko pieejamību, 
nodrošināt tā pieejamību nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu nepieciešamībai 
jābūt pamatotai vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.
Atbalsts uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, 
atjaunošanu un popularizēšanu vērstiem projektiem, kuri veicina vietējo 
uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Papildu atbalsts projektiem, kas 
paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 eiro, 400 000 eiro pašvaldību projektiem, 100 000 eiro – infrastruktūras 
projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu 
summas.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% – sabiedriskā labuma 
projektiem.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un saņemt konsultācijas 
biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils 2. stāvā, pils 
administrācijas telpās) vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

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

Projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas: 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

INFORMĀCIJA

Draugu diena “Lācītī”
Pavasaris Ugālē rosīgs un dzīvīgs

Amatierteātra 
“Ugāles drāma” 

aktieri izrāda lugu 
“Pīlēns prātotājs”. 

LIENES RODIONOVAS ARHĪVA FOTO
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UŽAVA

Jau piecpadsmito gadu Užavas 
bibliotēka piedalās Valsts kultūr-
kapitāla fonda lasīšanas veicināša-
nas programmā “Bērnu/jauniešu 
žūrija”. 2018. gadā “Bērnu žūrijai” 
bija liela atsaucība, piedalījās un 
anketas aizpildīja 21 dalībnieks 
– 11 pirmsskolas bērni, deviņi 
skolēni un viens pieaugušais. Feb-
ruāra beigās noslēguma pasākumi 
notika gan pirmsskolas grupas 
bērniem, gan skolēniem. Pie ma-
zajiem grāmatu ekspertiem cie-
mojās burtu meitiņa Tince, kura 
centās uzzināt, cik čakls ir bijis 
katrs lasītājs un kādas grāmatas ir 
izlasītas. Arī skolēni iepazīstināja 
pārējos ar savu mīļāko grāmatu. 
Visi grāmatu eksperti saņēma 
pateicības rakstus un nelielas bal-
viņas, kā arī cienājās ar kliņģeri. 
16.  martā “Bērnu žūrijas” dalīb-
nieki piedalījās Ventspils bibliotē-
kas rīkotajā noslēguma pasākumā 
Pārventas bibliotēkā. 

Marta pēdējā nedēļā norisi-
nājās Digitālās nedēļas aktivitātes. 
Bibliotēkas lietotāji tika iepazīstinā-
ti ar dažādām digitālām prasmēm, 
piemēram, ar “3td e-grāmatu bib-
liotēkas” lietošanu, kurā var lasīt 
jaunas un populāras e-grāmatas 
bez maksas tiešsaistē, un e-kata-
loga izmantošanas priekšrocībām 

grāmatu rezervēšanā un termiņa 
pagarināšanā. Vēl sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Ventspils filiāli “Digitālās nedē-
ļas 2019”  laikā 26.  martā bibliotē-
kā notika informatīvs seminārs, 
kurā varēja iepazīties ar aģentūras  
e-pakalpojumu izmantošanu darba 
meklēšanā un karjeras plānošanā. 

Tā kā šogad no 22. līdz 27. ap-
rīlim ir Bibliotēku nedēļa, ir plāno-
tas vairākas aktivitātes, kurās lūgti 
iesaistīties arī bibliotēkas lasītāji 
un apmeklētāji. No 1. līdz 30. ap-
rīlim ikviens ir aicināts piedalīties 
Ventspils novada bibliotēku orga-
nizētajā aptaujā, kuras mērķis ir 
noskaidrot, kā tiek vērtēts biblio-
tēku darbs, lai varētu to pilnveidot 
atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un 
ierosinājumiem. Aptauja ir anonī-
ma, iegūtā informācija tiks izman-
tota vispārinātā veidā. Anketas va-
rēs aizpildīt gan elektroniski, gan 
rakstiski. Būsim atsaucīgi! 

Un vēl aicinājums lasītājiem – 
līdz 18. aprīlim bibliotekārei iesū-
tīt fotogrāfijas izstādei “Grāmata”, 
lai varētu izveidot fotoizstādi. 

Liels paldies lasītājai, kura 
bibliotēkai uzdāvināja grāmatas, 
ko visu aprīli varēs apskatīt izstā-
dē “Grāmata veldzē dvēseli”. 

Dagnija Latiša
Priecīgā noskaņojumā pirms-

skolas grupa no 18. līdz 22. mar-
tam aizvadīja krāsaino nedēļu. 
Katru dienu bija vēlams ierasties 
noteiktas krāsas apģērbā – dzel-
tenā, zaļā, sarkanā, zilā un rozā, 
svītrainā un punktainā. Līdz ar 
krāsām apģērbā bērnu pulciņā 
ienāca prieks. Katrs centās sa-
meklēt apģērba detaļas, kurās var 
ieraudzīt vajadzīgo krāsu. Notika 
arī fotografēšanās. Piektdienā, 
pēdējā krāsu dienā, bērni izspē-
lēja muzikālu rotaļu par krāsām. 
Marta izskaņā pirmsskolas grupas 
audzēkņi Zūru pamatskolā noska-
tījās ļoti jauku leļļu teātra “Tims” 
izrādi “Šreks un Ēzelītis dejā lec”.  

Ilze Geste

Martā skolā priecājāmies par 
skolēniem, kuri apgūtās zināšanas 
un prasmes lika lietā, piedaloties 
mācību olimpiādēs. Ne visiem 
izdevās iegūt godalgotas vietas, 
tomēr tas vien ir sasniegums, ka 
audzēkņi uzdrošinājās, mēģināja, 
gatavojās, veltīja savu brīvo laiku. 
4.  martā mūzikas olimpiādē pie-
dalījās 6.  klases skolniece Monta 
Ziemele. Bija jāpārvar kautrība 
un jāuzstājas individuāli – jāsaga-
tavo un jāizpilda sava kompozīci-
ja, koncertizpildījumā jānodzied 
latviešu tautas dziesma, jādzied 
vingrinājumi un jāritmizē. Dalīb-
niekiem bija jāpilda tests par mū-
zikas literatūras vielu un mūzikas 
klausīšanos. Mājturības un tehno-
loģiju olimpiādē piedalījās 6.  kla-
ses skolniece Evelīna Miķelsone un 
9. klases audzēknis Ivo Miķelsons. 
Novada olimpiādē Ivo Miķelsons 
ieguva 2.  vietu un piedalījās Kur-
zemes novada mājturības un teh-
noloģiju olimpiādē Druvas vidus-
skolā. 2.  klases skolniece Marta 
Ikše un 5.  klases audzēkne Alise 
Vaitkus izmēģināja spēkus vizuālās 
mākslas olimpiādē, kur vajadzēja 
izpaust savu radošo domu. Savā 
vecuma grupā Martai Ikšei dip-

loms par 2.  vietu. Angļu valodas 
olimpiādē piedalījās un 3.  vietu 
ieguva 6.  klases skolniece Šarlote 
Smirnova. Audzēkņus olimpiādēm 
sagatavoja skolotāji Karīna Cimer-
mane, Guna Ķemere, Aiva Cela, 
Ilze Geste un Uldis Ķemers. 

7. martā skolas skatuves runas 
pulciņš parādīja G.  Frīdenfeldes 
lugu “Absurds dancis ap mājas 
darbiem”. Vakarā aicinājām sko-
lēnus un viņu vecākus uz nelielu 
atmiņu vakaru “Kad es gāju sko-
lā...”. Skolotājas bija atnesušas foto 
albumus, dziesmu, zīlēšanas un 
atmiņu klades no saviem skolas 
laikiem. Izstādē varēja apskatīties, 
kādas tolaik bija skolēnu liecības. 
Bērni, kuri aplūkoja izstādi, prie-
cājās, albumos atpazīstot savas 
tagadējās skolotājas. Atnākušie 
vecāki interesējās par atklātnītēm, 
dziesmu kladēm, tā laika tradīci-
jām. Nolēmām, ka arī pārējiem 
skolēniem būtu interesanti aplū-
kot šo izstādi. Ceram, ka nākama-
jā reizē apmeklētāju būs vairāk.

Marta brīvdienās 6.  klases 
pārstāvji Kaiva Strazdiņa, Mon-
ta Ziemele un Aleksis Mertens 
devās uz Igauniju. Viņi apskatīja 
Tallinu, izstaigāja vecpilsētu, pie-

dalījās spēlē “Paslēpts Tallinā”. Pēc 
brīvdienām sākumskolas audzēk-
ņi noskatījās multiplikācijas fil-
mu “Jēkabs Mimmi un runājošie 
suņi”, savukārt Zūru pamatskolā 
bērniem pozitīvas emocijas snie-
dza cirka programma “Oki-doki”. 
Vecāko klašu audzēkņiem skolē-
nu pašpārvalde organizēja tautas 
bumbas sacensības.

Pavasaris sagaidīts. Piesaulē 
galvas izslējuši balto sniegpulk-
stenīšu zvaniņi. Marts vienmēr 
atnes prieku par to, ka ziema 
aizvadīta. Taču pirms 70 gadiem 
daudziem jo daudziem cilvēkiem 
25. marts atnesa bailes, bēdas un 
neziņu. Viņiem bija jāatstāj savas 
dzimtās mājas un piespiedu kārtā 
jādodas ciešanu ceļā. Sniegpulk-
stenītes ziedēja vienas. Mēs, sko-
lotāji un skolēni, 25. marta pēc-
pusdienā ar sniegpulkstenītēm 
rokās devāmies uz pagasta centru 
pie pieminekļa “Melnā saule”. Šeit 
atcerējāmies notikumus pirms 70 
gadiem Latvijā, iededzām svecī-
tes, lasījām dzeju, dziedājām. Bal-
tas sniegpulkstenītes, sasildītas 
bērnu plaukstās, sagūla uz raupjā 
akmens bruģa.

Skolotāja Ilze Geste

Ak, pavasar, ak, pavasar!
Pavasaris ir klāt! Arī pasākumi un mūsu pašu alkas pēc 

plauksmes vēsta, ka pavasaris ir tepat, tepat. 
8. martā užavnieki pulcējās pasākumā “Ak, sievietes”. Šoreiz pie 

mums viesos bija pensionāru biedrības “Ventspils liedags” teātris ar re-
žisores Līgas Porietes iestudēto izrādi “Trīs skaistas sievietes”, kas tapusi 
pēc V. Fainberga lugas motīviem. Paldies aktrisēm par izjusto spēli. Ar 
nepacietību gaidām nākamo lugu. 

Vai gan 8. marts iedomājams bez dejām? Protams, ka ne! Tādēļ kungi 
ar savām dāmām pulcējās ballītē, kur viņus muzikāli priecēja grupa “X”.

15. martā ar savu brīnišķīgo koncertu užavniekus ielīksmoja dziedo-
šie “Runči” no Jūrkalnes. Paldies atraktīvajiem kungiem par priekšnesu-
mu! Cerams, ka šim koncertam būs turpinājums.

Gita Vilgute

Iesaistās olimpiādēs, atceras vēsturi

Lasītāji varēs piedalīties aptaujā

Pirmsskolā notika krāsaino apģērbu nedēļa

ILZES GESTES FOTO

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1

Ventspils novadā 
2019. gada 21. martā
(protokols Nr.40, 1.§)

“Ventspils novada  
pašvaldības 2019. gada 
konsolidētais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 2. punktu un 46. pantu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
16. un17. pantu. 

1. Saistošie noteikumi nosaka Vents-
pils novada pašvaldības 2019. gada pamat-
budžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, 
izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aiz-
ņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Ventspils novada pašval-
dības pamatbudžetu 2019.  gadam saskaņā 
ar 1. pielikumu šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 
15 679 619 EUR;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 
19 365 121 EUR;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu – 1 687 920 EUR.

3. Apstiprināt Ventspils novada pašval-
dības speciālo budžetu 2019. gadam saska-
ņā ar 2. pielikumu šādā apmērā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 
674 470 EUR;

3.2. kārtējā gada izdevumi – 
982 773 EUR;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu – 330 448 EUR.

4. Apstiprināt Ventspils novada pašval-
dības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 
2019.  gadam saskaņā ar 3. pielikumu šādā 
apmērā:

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 EUR;
4.2. kārtējā gada izdevumi – 2 271 EUR;
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada 

sākumu – 2 271 EUR.
5. Paredzēt Ventspils novada pašval-

dības 2019.  gada pamatbudžetā dotāci-

ju 296 788 EUR apmērā SIA “VNK serviss” 
deleģēto funkciju izpildīšanai – zaudējumu 
segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma ta-
rifu neatbilstības dēļ Puzes, Ugāles, Užavas, 
Usmas, Popes un Ziru pagastos, Vārves un 
Ventavas ciemos;

6. Apstiprināt Ventspils novada pašval-
dības plānotos aizņēmumus 2019.  gadam 
saskaņā ar 4. pielikumu.

7. Apstiprināt Ventspils novada pašval-
dības galvojumus 2019.  gadam saskaņā ar 
5. pielikumu.

8. Ventspils novada domes Finanšu ko-
miteja ir tiesīga:

8.1. mēneša laikā pēc pašvaldības bu-
džeta apstiprināšanas domē akceptēt paš-
valdības iestāžu un struktūrvienību ieņē-
mumu un izdevumu tāmes ar pielikumiem 
apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar 
spēkā esošajiem noteikumiem par budžeta 
ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju atbil-
stoši izdevumu funkcionālajām kategori-
jām;

8.2. lemt par grozījumiem novada paš-
valdības 2019. gada budžeta ieņēmumu un 
izdevumu klasifikācijas kodu griezumā;

8.3. lemt par līdzekļu piešķiršanu nepa-
redzētiem gadījumiem 2019. gada budžeta 

rezerves fonda ietvaros par summu līdz 
1420 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzek-
ļu apjomu.

9. Ventspils novada domes priekšsēdē-
tājs ir tiesīgs neparedzētiem gadījumiem 
no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar 
rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 
1420 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzek-
ļu apjomu.

10. Ventspils novada pašvaldības Fi-
nanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību 
2019.  gadā nodrošina pašvaldības aizņē-
mumu pamatsummas atmaksu un kredītu 
procentu atmaksu saskaņā ar noslēgtajiem 
aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mēr-
ķim plānotajiem līdzekļiem.

11. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, 
lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc 
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam 
mērķim tāmē plānotos pašvaldības budže-
ta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un 
funkcionālajām kategorijām.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2019. gada 1. janvārī.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS

INFORMĀCIJA
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Popes Sporta centrā norisinājās “Popes nakts 3x3 
basketbola turnīrs”. Sacensībās piedalījās 11 komandas, tās 
tika sadalītas divās apakšgrupās, četras labākās komandas 
no katras grupas kvalificējās izslēgšanas spēlēm.

Fināla spēlē par 3. vietu mazliet pārāki bija komandas “Blazin Squad” 
spēlētāji Mariss Gredzens, Roberts Rozenfelds, Ingus Pēterfelds un Rai-
vis Jansons, kuri ar rezultātu 21:19 pārspēja komandas “Tīģeris” spēlē-
tājus Kārli Libkovski, Andri Žeimundu, Kārli Plūksnu un Kristapu Ne-
imani.

Arī lielajā “Popes nakts 3x3 basketbola turnīra” finālā, spēlējot par  
1. vietu, cīņa bija dramatiska, tomēr komandas “Dūži” spēlētājiem Ag-
rim Bileskalnam, Matīsam Gredzenam, Jānim Andersonam un Jānim 
Zemelam izdevās ar rezultātu 22:20 pārspēt komandas “Taverna” spēlē-
tājus Jurģi Ozolu, Intaru Jansonu un Dāvi Krūmiņu.

Soda metienu konkursā uzvarēja Kristiāns Tinte, bet trīspunktu me-
tienu konkursā – Jurģis Ozols.

Paldies sacensību dalībniekiem un atbalstītājiem: SIA “ARB Pope”, 
“Mājai un dārzam”, Ventspils novada pašvaldībai, “Ghetto Games”, bied-
rībai “Popes muiža”, Popes pagasta pārvaldei, volejbola klubam “Pope”. 

Sandris Jankevičus

Komandu sporta veids florbols 
iepriekšējos gadus bijis populārs 
Ventspils novadā, taču šogad spē-
lēt gribētāju skaits bija krietni ma-
zāks: savā starpā spēkiem mērojās 
trīs komandas. Tajās bija spēlētāji 
no dažādiem pagastiem – gan sko-
lēni, gan pieaugušie. Puzes puišiem 
cīnīties ar pieredzējušiem pretinie-

kiem palīdzēja galvenais tiesnesis 
Arvis Anderšmits un tiesneša pa-
līgs Sandris Šteinbergs. Jaunajiem 
entuziastiem šī bija laba pieredze 
un iespēja paaugstināt savu paš-
vērtējumu. Savukārt mums, abiem 
Puzes pagasta sporta organizato-
riem, prieks, ka aug jaunā paaudze, 
kas aizstāvēs mūsu pagasta godu.  

Sacensības notika Puzes pamat-
skolas sporta zālē. Ņemot vērā  spor-
ta zāles izmērus, uz laukuma atradās 
trīs spēlētāji un viens vārtsargs. Ko-
mandas spēlēja katra ar katru. 

Pirmo vietu izcīnīja Blāzmas ko-
manda, kurā bija sportisti no Puzes, 
Piltenes un Ances. Otro vietu izcīnī-
ja Ances komanda, kuras sastāvā bija 

sportisti no Ances un Popes. Trešo 
vietu ieguva jaunie entuziasti ar viņu 
skolotājiem. Paldies visiem dalīb-
niekiem, kuri piedalījās sacensībās, 
un Ventspils novada pašvaldībai par 
kausiem un medaļām. 

Puzes pagasta sporta 
organizators 

Sandris Šteinbergs 

Sacensībās 
vieglatlētikā 
izcīna 
27 medaļas

Ventspils vieglatlētikas 
manēžā notika Ventspils 
novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas (BJSS) atklātās 
sacensības vieglatlētikā 
U14 un U16 vecuma 
grupai. Skolēnu brīvlaikā 
sacensībās startēja kupls 
pulks (aptuveni 280) jauno 
vieglatlētu no Salaspils, 
Dobeles, Rojas, Kandavas, 
Liepājas, Tukuma, Ventspils 
“Spara” un “Arkādijas” sporta 
skolas. Ventspils novada 
BJSS audzēkņiem 27 dažāda 
kaluma medaļu birums. 

1. vietu un uzvarētāja kausiņu 
izcīnīja Marta Matisova 60 m (rez. 
8,60 sek.), Vieturs Gerke 1000 m 
(rez. 3:32,70), Jorens Lāže tāllēkša-
nā (rez. 4,53 m), Kaspars Plotnieks 
tāllēkšanā (rez. 5,67 m), Markuss 
Meiļuns augstlēkšanā (rez. 1,50 m), 
Krists Muižnieks augstlēkšanā (rez. 
1,66 m), Dzintars Grosbārdis lodes 
grūšanā (rez. 10,07 m) un Klāvs Bog-
danovs lodes grūšanā (rez. 12,97 m).

2. vietu un  sudraba medaļu ie-
guva Kaspars Plotnieks 60 m (rez. 
8,14 sek.), Roberts Ļubeļskis 60 m 
(rez. 8,70 sek.), Kaspars Plotnieks 
400 m (rez. 1:01,57), Krists Muiž-
nieks tāllēkšanā (rez. 5,39 m), Pārsla 
Bogdanova tāllēkšanā (rez. 5,06 m), 
Dāvis Mažrims augstlēkšanā (rez. 
1,45m), Mārtiņš Ķeizars lodes grū-
šanā (rez. 9,68 m) un Ralfs Reinis 
Kvecko lodes grūšanā (rez. 10,95 m).

3. vietu un bronzas medaļu izcī-
nīja Kārlis Antaļiks 60 m (rez. 8,25 
sek), Eduards Strelkovs 60 m (rez. 
8,79 sek.), Sana Rūmniece 60 m 
(rez. 8,65 sek.), Marta Matisova 
400 m (rez. 1:09,36), Gabriels Toms 
Kvecko 800 m (rez. 2:27,30), Karīna 
Bernāne 800 m (rez. 2:50,60), Te-
rēza Anna Žagare tāllēkšanā (rez. 
4,48m), Nauris Alens Jaškovičs 
augstlēkšanā (rez. 1,40 m), Dārta 
Cērpa augstlēkšanā (rez. 1,30m), 
Alens Vārpiņš augstlēkšanā (rez. 
1,45 m) un Singa Rozentāle augst-
lēkšanā (rez. 1,45m).

Sacensībās piedalījās arī D. Krū-
ze, D. Rancāns, R. Ozoliņš, S. Ķēze, 
G. Bakanauskis, K. Jaunbelzējs, 
R.  Beijers, A. Lagzdiņš, T. Krūze, 
K. Veļiczko, E. Ozols, R.  Millers, 
M. Ozols, S. Osiņa, A. E. Skricka, 
J. I. Skricka, J. Mozuro, E. Blase,  
A. Andersone, K. Jaunbelzēja,  
E. Upīte, N. Rungevica, R. Mati-
sova, A. Dalbiņš, R.  Šteinbergs,  
R. Elsts, F. E. Krūmiņš, M. Grauds, 
K. K.  Matisone, K. M. Lapiņš,  
E. Stepe, E. Reinvalds, M.  Baum-
gards, R. Ozoliņš, S. Doniņa,  
B. L. Žarska, D. Rjabova, K. Biezā,  
K. A. Ālīte, L. Bakanauskis, D. Zvied-
re, M. Oņiščenko, E. Jansone,  
D. D. Amons, A. Vārpiņš, A. Prols.

Paldies BJSS treneriem Dai-
nim Lodiņam, Arno Kiršteinam, 
Aivaram Čaklim, Agrim Paipalam, 
Kasparam Gulbim par audzēkņu 
teicamu sagatavošanu sacensībām 
un sacensību tiesāšanu, kurā iesais-
tījās arī BJSS vecāko grupu audzēkņi.

Jolanta Ziemele 

Sporta centra “Kleisti” 
segtajā manēžā notika 
Latvijas ziemas čempionāta 
trešā posma un poniju 
jātnieku šī gada pirmās 
sacensības jāšanas sportā 
šķēršļu pārvarēšanā. 

Sacensību galvenais maršruts 
bija konkūrs ar 130 cm augstiem 
šķēršļiem, tajā startēja 22 sportis-
kie pāri. Tradicionāli piedalījās arī 
sportisti no Lietuvas, un pirmo 
vietu izcīnīja kaimiņvalsts jāt-
nieks Mats Petraitis ar zirgu Solly 
de Glorija. 

Pirmās grupas poniji pārva-
rēja 60 cm augstus šķēršļus, star-
tēja arī Antuanete Prince ar Feju, 
veicot maršrutu ar vienu kļūdu. 
Otrās grupas poniji sacentās 80 
cm augstā divu fāžu maršrutā, ar 
nepilnas pussekundes pārsvaru 
uzvarēja JSK “Demora” jātniece 
Alise Lūse ar Džoanu, otrajā vietā 
Anna Čakstiņa ar Veto un sestajā 
– Zoja Krisko ar Dūju.

Jāpiemin arī tas, ka JSK “De-
mora” komanda apmeklēja pirmās 
sacensības Dursupē un piedalījās 
Miķelsonu ģimenes rīkotajās tre-
niņsacensībās, kur komandu pār-
stāvēja astoņas sportistes. Vadības 
maršrutā piedalījās Marta Pirjaje-
va, Anete Heniņa, Marta Anto-
nova un Marta Hermansone ar 
Dūju, iegūstot vērtējumus “labi” 
un “teicami”, 60 cm maršrutā pir-
mo reizi startēja Arta Oliņa un 
Antuanete Prince ar Feju, bet šajā 
un 80 cm maršrutā uzvara Zojai 
Krisko ar Dūju. Samanta Kausiņa 
pirmo reizi ārpus mājām spēkus 
izmēģināja ar zirgu Selibri.

Dursupē “Demoras” jaunie 
sportisti gandrīz tādā pašā sastāvā 
startēja arī 23. martā, šoreiz vadības 
maršrutā iegūstot nepieredzēti aug-
stu vērtējumu – Antuanetei Princei 
ar Feju vērtējums “ekselenti”.

“Liels prieks, ka jaunā sacen-
sību sezona ir iesākusies ar tik 
labiem rezultātiem, kaut gan laik-

SPORTS

Turnīrā 
uzvar “Dūži” 

Spēles moments, vēl nav zināms, kurš uzvarēs. 
SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO

Ventspils novada Puzes turnīrs florbolā

Florbola spēlētāji pēc spraigās cīņas.
SANDRA ŠTEINBERGA FOTO

apstākļi bojāja ikdienas treniņus. 
Mūsu poniji ir labā formā, un tas 
pierādījās arī sacensību lauku-

mā,” saka JSK “Demora” sportiste 
Unda Egendorfa.

Gelinta Apse

“Demoras” poniju jātniecei uzvara 

Alise Lūse lēcienā ar Džoanu.  GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO
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“Mani mīļie radiņi, man 
ir pieci gadiņi...” – šādas 
rindas Vārves pagasta bērnu 
deju kolektīvam “Vāruvīte” 

skaitīja ne viens vien ciemiņš, 
kurš bija atnācis uz deju 
koncertu “Uzdāvini prieku”. 
Prieku caur deju varējām 

vērot skaistā koncertā Zūru 
pamatskolā, kur ciemiņus 
uzņēma mājinieki – 
“Vāruvīte”. 

Šreks mūs ielīksmoja
Gan mazo, gan lielo bērnu grupa no Vārves pirmsskolas izglītības ies-

tādes “Zīļuks” filiāles 22. martā brauca ar autobusu uz 10 km attālo Zūru 
pamatskolu apmeklēt koncertizrādi “Šreks un Ēzelītis dejā lec...”. Saulīte mūs 
lutināja ar siltu smaidu. Laukos zosis gozējās bariem, un Lečos mūs sveici-
nāja divi stārķi. Skolā mūs laipni sagaidīja, ierādīja apmešanās vietu. Mazajā 
zālē pulcējās daudz bērnu.

Izrādes varoņus audzēkņi sagaidīja ar prieku un skaļiem aplausiem. Pir-
mos iespaidus bērniem sagādāja dekorācijas, citam tās izskatījās kā cietums, 
bet citam kā pils. Runcis zābakos sasveicinājās un teica, ka šai pilī dzīvo 
draugi Ēzelītis un Šreks. Bērni sagaidīja draugus ar skaļiem aplausiem. Ma-
zākajiem bija nelielas bailītes un apmulsums no tik tuvu skatāmiem pasaku 
varoņiem, bet, tiklīdz abi draugi aicināja vingrot kopā ar viņiem – kusti-
nāt kājas, rokas, dziedāt un dejot līdzi –, rimās arī satraukums. Nevienam 
nebija laika skumt. Ļoti patīkami, ka Ēzelītis sauca savu draugu mīļvārdiņā 
Šreksū. Izrāde bija tiešām mīļa, sirsnīga, aizraujoša, un laiks paskrēja tik ātri! 
Mums bija žēl šķirties, un ļoti gribējām nofotografēties kopā ar izrādes va-
roņiem. Saulainu paldies sakām visiem, visiem par autobusu, jauko izrādi, 
vadītājai, palīgiem un pacietīgajam šoferītim Gundaram. 

PII “Zīļuks” filiāles Vārvē skolotāja Zigrīda Jansone 

“VENTAVAS PAVASARA GADATIRGUS – 2019”
DALĪBNIEKA PIETEIKUMS

Uzņēmums (nosaukums, reģistrācijas nr.)  
Individuālais tirgotājs (vārds, uzvārds)*
Adrese*
Atbildīgā kontaktpersona*
Mobilais tālrunis*
Epasts
Preces veids*
Amata demonstrējums (atzīmēt ar krustiņu) JĀ NĒ
Elektrības pieslēgums* (atzīmēt ar krustiņu) JĀ NĒ
Nepieciešamā elektrības jauda* 
(uzskaitīt, kādas elektroierīces tiks darbinātas)
Nepieciešams galds no organizatoriem* 
(atzīmēt ar krustiņu)

JĀ NĒ

Nepieciešamā platība m/m2*
Vai līdzās tirdzniecības vietai nepieciešams transports*
Vai tiks uzslieta nojume* (cik m2)

   
*Aizpildīt OBLIGĀTI 
  
Paraksts  ..............................................               Paraksta atšifrējums ..................................................................................

Datums  ......  .   ..........……   2019. 

Pieteikumus iesniegt Vārves pagasta pārvaldē vai Sporta un kultūras centrā “Zūras”.
Iespējams pieprasīt pieteikumu epastā varve@ventspilsnd.lv vai varves.kn@ventspilsnd.lv.
Papildu informācija, zvanot pa tālruni 22002942 Ingai Bergai.  
18. maijā plkst. 12 aicinām visus, kam ir, ko pārdot, un visus, kam vēlme to pirkt, uz ikgadējo, nu jau piekto, 
Ventavas pavasara gadatirgu. Būs koncerts, danči, teātris, umurkumurs, alus dzeršana – viss tāpat, kā bija kādreiz 
pirms daudziem, daudziem gadiem, kad Anniņa savu Miķeli pārdot gribēja.

 “Zīļuka” audzēkņi kopā ar izrādes varoņiem.   

!

Pirms pieciem gadiem, pār-
valdes vadītājas Gunitas Ansones 
mudināts, ar skolotājas Judītes 
Zībergas gādību Vārves pagasts 
tika pie pašdarbības kolektīva – 
bērnu deju kolektīva “Vāruvīte”. 
Pa šiem pieciem gadiem no vienas 
grupas viņi ir izauguši nu jau līdz 
trim grupām. Pirmsskolas vecu-
ma grupa, 1.–3. klašu kolektīvs un 
4.–6.  klašu kolektīvs – viņus par 
savējiem nu jau vairākus gadus 
sauc Zane Kalniņa. 24 bērni šogad 
pirmo reizi iemēģina deju soļus, 
bet desmit bērni dejo visus pie-
cus gadus. ““Vāruvītes” dejotājs ir 
jautrs, smaidīgs, pļāpīgs, sirsnīgs, 
aktīvs, dažreiz niķīgs, bet ar lielu 
mīlestību pret deju!” – šādi savus 
audzēkņus raksturoja skolotāja 
Zane. Uz svētku koncertu bija ai-
cināti Ventspils novada bērnu deju 
kolektīvi no Ances, Tārgales, Pu-
zes un Ugāles.

“Ances skolā dejošanas tradīci-
jas mērāmas vairākos gadu desmi-
tos, daudziem dejotājiem piemēru 
dod viņu vecāki un vecvecāki, kuri 
arī dejo tautas dejas, tāpēc tās vi-
ņiem nav svešas,” – tā par saviem 
dejotājiem sacīja viņu skolotāja Eli-
ta Kuģeniece. 

“Tārgales pamatskolas deju ko-
lektīvs “Dore” aizvada savu ceturto 
sezonu. Pirmos divus gadus mums 
bija tikai 1.–4. klašu grupa, bet nu 
jau otro gadu ir divas grupas, ma-
zajiem piepulcējušies lielie, un 5.–9. 

klašu grupa šobrīd dejotāju skaita 
ziņā jau krietni apsteidz mazākos. 
Jaunam kolektīvam visi notikumi ir 
interesanti un nebijuši. Šogad, pie-
mēram, pirmo reizi piedalīsimies 
skatē, bet visvairāk atmiņā palicis 
pirmais lielkoncerts, kurā piedalī-
jāmies pirmās sezonas noslēgumā. 
Tas bija brīvdabas koncerts “Jāņu 
nakts mistērijas” Ikšķilē, kur bērni 
pirmo reizi dejoja tik tālu no ieras-
tās skolas skatuves, pirmo reizi āra 
estrādē un uzreiz tādā, kurai ir sep-
tiņi deju laukumi trīs līmeņos, un 
pirmo reizi vienlaikus ar citiem ko-
lektīviem. Lielajam uztraukumam 
pa vidu arī laika apstākļi mūs nelu-
tināja – bija ļoti auksts, lija lietus un 
pūta spēcīgs vējš. Bet varbūt tieši 
tāpēc šis pasākums ir ļoti labi palicis 
atmiņā, jo mēs izjutām, cik dejotā-
jam jābūt izturīgam. Pēc nakts Ik-
šķilē rīts uzausa silts un saulains, un 
mājupceļā mēs baudījām ļoti skais-
tu ekskursiju kā balvu par padarīto,” 
– šādi sevi pieteica Tārgales dejotāji 
un viņu skolotāja Daiga Kņaza. 

“Ugāles vidusskolas 4.  klases 
tautas deju grupa “Dzirkstelīte” 
savu esamību sāka šajā mācību 
gadā. Mēs vēl esam jauni dejo-
tāji, taču neatlaidīgi un no grūtī-
bām nebaidāmies. Mūsu mērķis 
ir atstāt labu iespaidu skatē.  Mēs 
esam sportiska klase, jau otro gadu 
piedalāmies Latvijas Olimpiskās 
komitejas projektā “Sporto visa 
klase”.  Dejojam un sportojam ar 
lielu prieku un aizrautību,” sacīja 
skolotāja Zanda Blumfelde. 

“Puzes pamatskolas 7.–9. klašu 
deju kolektīvs ir piedalījies Skolēnu 
dziesmu un deju svētkos un festi-
vālā “Latvju bērni danci veda”. Paš-
reizējais sastāvs ir apņēmības pilns 
strādāt un iemācīties arvien jaunas 
un jaunas dejas,” atzina skolotāja 
Kristīne Karņicka. Bija prieks par 
to, ka Ventspils novadā ir tik brīniš-
ķīgi dejotāji, kuri ar savu mīlestību 
pret deju sniedz gandarījumu un 
prieku mums, skatītājiem. 

Vārves kultūras darba 
organizatore Inga Berga

Bērnus vieno dejotprieks

Priecīgie dejotāji raiti ritina dejas rakstus.  DACES PŪPOLIŅAS FOTO 
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Vārves pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” aicina pieteikt bērnus 
nākamajam 2019./2020. mācību gadam Vārves un Ventavas grupās. 
Pirmsskolai svarīgi jau laikus (maijā) saņemt informāciju, ja jūs plānojat 
izmantot dārziņa pakalpojumus rudenī vai sākot ar 2020. gada janvāri.

Plašāka informācija Ventspils novada mājaslapā un pie vadītājas Lie-
nas Rancānes, zvanot pa tālruni 27866958. Gaidām jūs un jūsu mazuļus 
“Zīļukā!”

Liena Rancāne 

ANCE

2017. gadā ar Ventspils 
novada pašvaldības atbalstu 
realizētais projekts “Cimdu 
adīšanas skola. 100 cimdu 
pāri Latvijas simtgadei” 
vēl arvien turpina priecēt 
cilvēkus.

Izstāde jau trešo gadu ceļo pa 
Latviju. Tā pabijusi Rīgā, Etnogrā-
fiskajā brīvdabas muzejā un “Latvi-
jas Avīzes” redakcijā, Tērvetes kul-
tūras namā, Kapellera namā Saldū, 
Ventspils Amatu mājā un vairākos 
Ventspils novada pagastos.

30. martā Ances rokdarbnie-
kus ceļš veda uz Liepājas muzeju, 
kur pulcējās adītājas no Kuldīgas, 

Saldus, Ventspils, Spāres, Pasten-
des, Sabiles, Jaunpils, Cīravas, 
Ances un, protams, no Liepājas, 
lai piedalītos izstādes “Cimdotā 
Kurzeme” noslēguma pasākumā.

Noklausījāmies vairākas īsas 
lekcijas un iesaistījāmies diskusi-
jās par cimdu adīšanu. Ieklausī-
ties pieredzējušu adītāju padomos 
nekad nav par skādi. Ļoti vērtīga 
bija Liepājas muzeja mākslinieces 
Aldas Škuburas lekcija par cimdu 
eksponēšanas veidiem. Iekārtot iz-
stādi, lai tā būtu vizuāli baudāma, 
nav nemaz tik vienkārši. Rokdarb-
nieces Zinta Vārpiņa un Sandra 
Brūna stāstīja par cimdu vēsturi un 

to attīstības ceļu Latvijā. Savukārt 
ventspilniece, tekstilmākslas meis-
tare Solvita Zarupska iepazīstināja 
ar cimdu rakstu izmantošanas ie-
spējām mūsdienu apģērbā.

526 cimdu pāri, no kuriem 
simts ir Ances rokdarbnieku dari-
nāti, sešu nedēļu garumā priecēja 
Liepājas muzeja apmeklētājus. 
Tagad cimdiņi tiks dažas dienas 
apmīļoti Ances muižā, lai tad at-
kal turpinātu savu ceļojumu un 
iepriecinātu Tiņģeres pils apmek-
lētājus. Ances rokdarbniekiem ir 
liels prieks par veiksmīgi realizēto 
projektu.

Līga Grīnberga

8. martā par godu Starptau-
tiskajai sieviešu dienai Ances 
kultūras namā norisinājās īpaši 
sievietēm veltīts informatīvs un 
iedvesmojošs pasākums “Sievie-
tes starp mums”, kura mērķis bija 
uzrunāt sievietes, iedvesmot un 
iedrošināt viņas ticēt saviem spē-
kiem, vairāk novērtēt gan pašām 
sevi, gan savu dzīvi kopumā. Lai 
sasniegtu šo mērķi, tika aicinātas 
divas burvīgas, harismātiskas un 
iedvesmojošas dāmas – psiholoģe, 
pozitīvās psihoterapijas konsultan-
te, psihoterapeite apmācībā Jolan-
ta Segliņa-Gluškova un parabob-
slejiste Annija Krūmiņa.

Vakaru atklāja psiholoģe. Viņa 
runāja par tādiem sievietēm aktu-
āliem un būtiskiem tematiem kā 
laimes sajūtas audzināšana sevī un 
mīlestība pret sevi, par ticību sev, 
iekšējo mieru un motivāciju, stās-
tīja, kā ikdienas skrējienā nepa-
zaudēt sevi, kur smelties spēku un 
iedvesmu. Jolanta runāja patiešām 

aizrautīgi, ietverot stāstījumā kā 
teorētiskus, tā praktiskus aspektus. 
Viņa apmeklētājām atgādināja, ka 
pārmaiņas sākas ar sevi pašu. Pa-
saule ap mums ir tāda, kādi esam 
mēs, un, veidojot sevi, mēs veido-
jam savu pasauli.

Pasākumā piedalījās un ar au-
ditoriju runāja arī parabobslejiste 
Annija Krūmiņa. Viņa ir burvīga un 
iedvesmojoša jauna sieviete, kurai 
nācies saskarties ar vairākiem sma-
giem pārbaudījumiem, taču, neska-
toties uz dzīves grūtībām, viņa nav 
zaudējusi mīlestību un gaišumu 
pret dzīvi un apkārtējiem cilvēkiem. 
Annija ir pārliecināta, ka ratiņkrēsls 
nav šķērslis, lai piepildītu savus sap-
ņus, turklāt viņa ir spilgts piemērs 
ikvienam, cik stipras un mērķtie-
cīgas ir latviešu sievietes. Annija ir 
piedalījusies šovā “X faktors”, aktīvi 
darbojas sociālajos tīklos, kā arī ir 
veikusi nozīmīgu ierakstu sporta 
vēsturē, kļūstot par pirmo sievieti, 
kura uzvarējusi Pasaules kausa pos-

mā parabobslejā, sacenšoties vienā-
dā konkurencē ar vīriešiem. 

Ar savu dzīves stāstu Annija 
atgādināja mums par tām vērtī-
bām, kas patiešām ir būtiskas, un 
nav svarīgi, ko apkārtējie cilvēki 
runā vai domā, svarīgi ir tikai tas, 
kā tu pats jūties. Annija izman-
toja savu stāstu, lai iedrošinātu 
sievietes rīkoties un nepieļaut, ka 
sabiedrība viņas ieliek noteiktos 
stereotipu rāmjos, kā arī atgādinā-
ja, ka sievietes ir skaistas un īpašas 
tieši tādas, kādas ir. Radoša izpau-
šanās un mūzika ir nozīmīga Anni-
jas būtības daļa, un pasākuma lai-
kā viņa mūs priecēja ar muzikālu 
priekšnesumu, vakara viesiem bija 
tas gods dzirdēt Anniju dziedam 
un spēlējam ģitāru.

Paldies Jolantai Segliņai-Gluš-
kovai un Annijai Krūmiņai par ie-
dvesmas devu! Paldies arī apmek-
lētājiem un visiem palīgiem, kas 
palīdzēja tapt šim pasākumam!

Evita Scepuļonoka

Skolēnu pavasara brīvlaikā Dienas 
un sociālo pakalpojumu centrā bija liela 
rosība. Bērni un jaunieši nedēļu iesāka, 
noņemot telpās ziemas ornamentus un 
gatavojot jaunas dekorācijas. Viņi logos 
ielīmēja pavasara vēstnešu gājputnu at-
tēlus un kāpņu telpā sakarināja pirmās 
Lieldienu olas. Nedēļas vidū jaunieši 
aizrautīgi pavadīja laiku, spēlējot dažā-
das galda spēles, vislielākajā cieņā bija 
novuss, “Monopols”, “Uno” un “Mis-
takos” jeb balansa spēle ar krēsliem. 
Jaunieši stāsta, ka viņiem patīk pavadīt 
brīvās dienas centrā, jo šeit telpas ir mā-
jīgas, siltas, ir ļoti daudz spēļu, ir stūrī-
tis, kur var ar draugiem pasēdēt un pa-
runāties. Ik pa laikam centrā tiek kopīgi 
gatavots kāds garšīgs ēdiens. Noslēdzot 
brīvlaika nedēļu, bērni kopīgi cepa 
auzu pārslu cepumus un dekorēja tos 
ar marmelādi  Marta beigās ierīkoja uz 
palodzes dārziņu, kurā iesēja Lieldienu 
zālīti, dārza salātus, kressalātus, dilles, 
sastādīja sīpolus. Tā sagaidām pavasari!

Inita Vekmane 

Zīļukiņš, zīļu zēns, 
Draugs ir it visiem mums... 

Mazu bērnu vecāki no Zirām, 
Ventavas, Zūrām un Vārves!

ZLĒKAS

Bērni brīvo laiku pavada dienas centrā

Dienas centrā var pagatavot arī gardus našķus. 
INITAS VEKMANES FOTO

28. martā bija tā laimīgā reize, 
kad Ances pagasts piedalījās Pār-
ventas bibliotēkas “Atmiņu stāstos”. 
Uz Ventspili aizvedām stāstus un 
bildes par Ances vēsturi, mūsu pa-
gastu šodien, par tā iestādēm, uz-
ņēmumiem, dabas smukumiem un, 
protams, cilvēkiem. Stāstos dalījās 
pagasta pārvaldes vadītāja Aira Ka-
jaka, pamatskolas vēstures skolotā-
ja Selga Puriņa, sabiedriskā centra 
“Ances muiža” vadītāja Līga Grīn-
berga un bibliotēkas vadītāja Baiba 
Manteja. Savu dzeju pilsētas klausī-
tājiem runāja Gunta Grietēna (Gun-
tas dzeja publicēta šā gada “Vents-
pils Novadnieka” janvāra numurā, 
kā arī Liepājas literārajā izdevumā 
“Helikons”). Savukārt Līvija Sproģe 
gan izteica pašas sacerētos pantus 
un izdziedāja savas melodijas anči-
ņu mēlē, gan piepulcināja lustīgajai 
akordeona spēlei arī sanākušo balsis. 
Pateicoties Līgai, cienājām Pārven-
tas stāstniekus ar gardajiem Ances 
dižraušiem, kā arī palepojāmies ar 
“Paukera” rokdarbnieku veikumu. 
Pateicoties skolas direktorei un deju 
kolektīvu vadītājai Elitai Kuģeniecei, 
priecējām sanākušos ar 6.–9.  klašu 
deju kolektīva dančiem. Uzklausot 
sirsnīgos pateicības vārdus, domā-
jam, ka sagādājām prieku Pārventas 
stāstniekiem. Taču lielākais iegu-
vums bija savstarpējās sarunas un 
atmiņas, kuras raisījās pasākuma 
laikā. Uzzinājām ventspilnieču Zi-

grīdas Orenītes, Ilgas Bernicas un 
citu dalībnieku stāstus, kas saistās ar 
Anci un tās ļaudīm. Par tiem un šo 
tikšanos vairāk varat izlasīt žurnālis-
tes Līgas Tīrmanes rakstā laikraksta 
“Ventas Balss” 1. aprīļa numurā.

Vēl par kādu bibliotēkas pa-
sākumu ciklu, kas veltīts bērniem 
– šoreiz pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Vālodzīte” vecākās grupiņas 
audzēkņiem. Pagājušā gada rudenī 
bibliotēka iesaistījās izdevniecības 
“Liels un mazs” rīkotajā projektā 
“Mūsu mazā bibliotēka”. Bija jāizla-
sa sešas grāmatiņas, kuru autori un 
ilustratori ir ne tikai no Latvijas, bet 
arī no Igaunijas, Polijas un Slovēni-
jas. Visas grāmatiņas, protams, bija 
tulkotas latviešu valodā, tajās ir koši 
un interesanti attēli. Bērni saņēma 
katrs savu darba burtnīcu, kurā pil-
dīt uzdevumus. Tā nu kopš rudens 
reizi mēnesī bibliotēkā tikāmies un 
lasījām, pārrunājām, arī spēlējām 
spēles. Martā svinējām, jo mēs, ma-
lači, bijām visu izlasījuši! Gods kam 
gods – “Vālodzītes” vecākās grupi-
ņas audzēkņi atceras lasīto, par ko 
pārliecinājos noslēgumā, pārsprie-
žot visas tikšanās reizes. Rudenī 
turpināsim iesākto lasīšanas veici-
nāšanas projektā “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija”. Ļoti ceru, ka mazie 
“vālodzēni” arī paaugoties bibliotēkā 
jutīsies kā savējie!

Bibliotēkas vadītāja 
Baiba Manteja

Par ciemošanos Pārventas 
bibliotēkā un čaklajiem lasītājiem

LARISAS CEKANAVIČAS UN AIVAS BERGSONES FOTO

Čaklie “Vālodzītes” 
lasītāji satikušies 

bibliotēkā.  

Sievietēm veltīts pasākums – 
iedrošinājums katrai

Cimdi turpina priecēt
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Vēja spārniem aizskrējis 
gads, un Puzes kultūras 
namā uz Ventspils novada 
pašvaldības atbalstīto 
senioru dziesmoto pasākumu 
“Sudrabotās melodijas” 
pulcējās 190 seniori no 
gandrīz visiem Ventspils 
novada pagastiem (nebija 
ieradušies zlēcenieki) un 
Puzes senioru klubiņa 
“Vakarblāzma” draugi no 
Laidzes, Snēpeles, Jaunpils, 
Ventspils, Valdemārpils, 
Spāres un Rudes. 

Pasākumu organizēja Puzes 
kultūras nama vadītāja Līga Gal-
diņa. Viņa parasti izdomā ļoti in-
teresantu noformējumu fotostūrī-
tim, jo gadu gaitā nostabilizējušās 

tradīcijas, viena no tām – senioru 
grupu fotografēšanās, veidojot pa-
sākuma vēsturi fotogrāfijās. 

Pasākuma dalībnieku uzaici-
nāšana un reģistrēšana ir klubiņa 
“Vakarblāzma” pārziņā. Kopējais 
skaits pēdējā nedēļā mainījās ik 
dienu, daudzi slimoja, citiem radās 
neparedzēti, traucējoši apstākļi, 
kopumā interesi par mūsu pasāku-
mu bija izrādījuši 234 seniori.

Parasti cenšamies interesanti 
sagaidīt pasākuma viesus, šoreiz 
ar skanīgām melodijām visus svēt-
ku dalībniekus sveica mūsu drau-
gi – Ventspils blumīzeristi Ēriks 
Veselis, Vilnis Veselis un Harijs 
Naudiņš. 

Par mūsu novada senioriem 
jau vairākus gadus nesavtīgi gādā 

Ventspils novada domes priekš-
sēdētāja pirmais vietnieks Guntis 
Mačtams, arī šoreiz viņš sveica vi-
sus klātesošos un atzinīgi novērtē-
ja senioru aktivitātes. Labus vārdus 
sarīkojuma dalībniekiem veltīja 
Puzes pagasta pārvaldes vadītāja 
Santa Šēniņa. 

Tapusi jauna tradīcija – gata-
vojoties pasākumam, senioru gru-
pas izvēlas savu dziesmu, ko kopā 
nodziedāt un sasveicināties ar 
pārējiem svētku dalībniekiem, lai 
izvairītos no runām, jo Puzes spor-
ta zāles sliktā akustika neļauj visu 
teikto kvalitatīvi uztvert.

Pēc neliela pārtraukuma ar 
savām dziesmām mūs priecēja 
draugi no Snēpeles – ansamblis 
“Atvasara”. Jau otro reizi “Sudra-

botajās melodijās” piedalījās Jaun-
pils klubiņa “Vīgriezes” dalībnieki, 
klubiņu pārstāvēja atraktīvās līnij-
deju dejotājas. Viņas parasti savai 
programmai izvēlas interesantu 
mūziku un pieskaņotus tērpus. 
Šajā reizē rozā rukši iedejoja Cū-
kas gadā, bet, skanot nopietnākai 
mūzikai, dāmām bija ļoti skaisti 
koncerttērpi.

Muzikālā pasākumā ļoti liela 
loma ir muzikantiem. Pirmoreiz 
Ventspils pusē spēlēja grupa “Stu-
dija Saldus” un iekaroja pasākuma 
dalībnieku simpātijas. Četri at-
raktīvi muzikanti – Andris, Rai-
monds, Guntis un Ivo – sagādāja 
visiem klātesošajiem lielisku izklai-
di ar kvalitatīvu sniegumu un pie-
mērotu repertuāru.

Kā jau katru gadu, kultūras 
nama mazajā zālē bija iespēja ap-
skatīt izstādi. Šoreiz visus priecēja 
Irēnas Lakšes “Manu mīļdzīvnie-
ku stāsti gleznās”. Paldies visām 
Ventspils novada senioru padomes 
dalībniecēm, kas nodrošināja sava 
pagasta senioru līdzdalību “Sudra-
botajās melodijās”. Aicinu arī Zlēku 
ļaudis nākamajā gadā noteikti būt 
mūsu pulciņā, jo ir taču skaisti dzie-
dāt, dejot un baudīt jautrus brīžus 
kopā ar draugiem. Paldies dāmām, 
kas atsaucās aicinājumam un ne-
kautrējās izkustēties deju ritmos, jo 
zinām, ka kungu mūsu vidū ir pārāk 
maz. Paldies čaklajiem rūķīšiem, 
kas palīdzēja sakārtot zāli svētkiem! 
Uz tikšanos Puzē pēc gada!

Māra Kraule

Seniorus priecē 
dziesmas un dejas

MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Popes pagasta iedzīvotāji 
interesējas, kā rit estrādes 
būvniecība, kādi pasākumi 
objektā notiks. Tāpat tiek 
uzdoti jautājumi par vairāku 
īpašumu apsaimniekošanu. 

Ventspils novada pašvaldības 
projektu vadītāja Evita Roģe skaid-
ro, ka projektā “Popes pagasta 
brīvdabas estrādes pārbūve” būv-
darbus uzsāka 2018.  gada novem-
brī, pēc tam laika apstākļu dēļ tika 
paņemts tehnoloģiskais pārtrau-
kums. Darbus atsāks, tiklīdz būv-
darbu speciālisti konstatēs, ka tos 
ir iespējams turpināt, neapdraudot 
izpildes kvalitāti un cilvēku drošī-
bu. Paredzams, ka pārbūvi pabeigs 
līdz jūlijam, un estrādes atklāšanas 
pasākums, kā norāda Kultūras no-
daļas vadītāja Zane Pamše, notiks 
šajā mēnesī, pašvaldībai sadarbo-
joties ar biedrību “Popes muiža” 
dziesminieku pasākuma “Vārti” 
laikā. Estrādē paredzēts organizēt 
Ventspils novada amatierkolektī-
vu ikgadējo Vasarsvētku koncertu 
(katru pavasari), Kurzemes Dzies-
mu svētkus (reizi četros gados), 
Starptautiskā folkloras festivāla 
“Baltica” Kurzemes svētkus (reizi 
četros gados), vieskoncertus, brīv-
dabas teātra izrādes, analizējot pro-
ducentu piedāvājuma nosacījumus 
un pašvaldības finansiālās iespējas 
(sezonā 3 – 4 pasākumi), dziesmi-
nieku pasākums “Vārti”, Kurzemes 

amatierteātru brīvdabas izrāžu fes-
tivāls (iedibinot jaunu tradīciju reizi 
gadā). Zane Pamše informē, ka tiek 
domāts par pašvaldības organizētu 
Latvijas folkloras kopu sasaukša-
nos. Šis pasākums varētu notiks 
2020. gada vasarā.  

Nekustamo īpašumu nodaļas 
vadītājs Gatis Landmanis, atbildot 
uz jautājumu par pārvaldnieka mā-
jas likteni, skaidro: “Lai saglābtu 
Popes muižas kompleksā ietilpsto-
šo pārvaldnieka māju, kura nodega 
2018. gada 18. jūlija naktī, pašvaldība 
ir pabeigusi mājās atlieku konservā-
cijas darbus, saskaņojot tos ar Na-
cionālo kultūras mantojuma pārval-
di (bijusī Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija), jo Popes 
muižas komplekss ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis. Būves ie-
konservēšanas darbiem ir izlietoti 
82 517 eiro, no kuriem 12 441 eiro 
ir valsts līdzfinansējums. Mājas gal-
venajam korpusam ir uzlikts jauns 
pagaidu jumta segums, iekonservēti 
mūri, aiztaisīti logi, durvis, palīgkor-
pusam veikta sienu konservācija. 
Darbus pēc pašvaldības pasūtījuma 
veica SIA “Koka ēka”.” 

Savukārt jautājumā par bez-
saimnieka būvēm Gatis Landmanis 
informē, ka no sarkaniem ķieģeļiem 
celtā ēka, kadastra apzīmējums 9856 
003 0282 010 (saimniecības, nolik-
tavas vai kūts ēka), kura atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-

jumu 9856 003 0282 (ēka nav atzīta 
par kultūras pieminekli) nekustamā 
īpašumā “Popes pamatskola”, nav 
reģistrēta Valsts zemes dienesta ka-
dastrā teksta daļā, bet ir tā dēvētajā 
pirmreģistrācijā,  tas ir, būves kon-
tūras iezīmētas kadastra kartē pie 
zemes uzmērīšanas. “Atbilstoši Po-
pes pagasta pārvaldes vadītāja Mār-
tiņa Libkovska viedoklim ēku būtu 
vērts uzņemt pašvaldības bilancē, 
izmantojot kā noliktavu inventāra 
glabāšanai, t.sk. atjaunotās Popes 
estrādes aprīkojuma uzglabāšanai, 
bet neizmantotās telpas varētu tikt 
iznomātas blakus esošās dzīvojamās 
mājas iedzīvotājiem, tādējādi izbrī-
vējot šobrīd viņu aizņemtās telpas 
ēkā “Zirgu stallis”, kadastra apzīmē-
jums 9856 003 0282 003, kuru tad 
savukārt varētu pilnvērtīgi izmantot 
biedrība “Popes muiža”.” 

Citas ēkas, kuru piederība nav 
noskaidrota (nosaukumi “Ābeļkal-
ni”, “Tīreļi”, “Klēts”), atrodas uz 
pašvaldībai piekritīgās zemes, bet 
nav tikušas pašvaldībai nodotas. 
Pašvaldības rīcībā ir informācija 
un dokumentu kopijas, kuras ap-
liecina, ka pēdējais zināmais “Klēts” 
(graudu noliktava) valdītājs ir bijusi 
paju sabiedrība “Pope”, kuras bilan-
cē “Klēts” un visas ēkas, kas ietilpa 
nekustamā īpašuma “Ābeļkalni” 
sastāvā, ir atradušās līdz 2003. gada 
novembrim. Paju sabiedrība “Pope” 

2003. gada 27. novembrī sastādīju-
si šo pamatlīdzekļu norakstīšanas 
aktu, kurā kā norakstīšanas iemesls 
minēts īpašuma dokumentu trū-
kums.  Kopš 2004. gada PS “Pope” 
ir reorganizēta par SIA “Jaunpope”, 
reģistrācijas Nr.41203001508, kuras 
vadība neatzīst minēto ēku piederī-
bu un neveic to apsaimniekošanu. 
Ventspils novada pašvaldībai šīs 
ēkas nekad nav nodotas un grāmat-
vedības bilancē nav bijušas. 

Atbilstoši Ventspils novada paš-
valdības Juridiskās nodaļas sniegta-
jam atzinumam nav nozīmes sniegt 
prasību tiesā par šīm ēkām bezīpaš-
nieka statusa atzīšanai, ja zemes 
vienības zem ēkām ir pašvaldības 
valdījumā. Ventspils novada pašval-
dības Nekustamo īpašumu apsaim-
niekošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 2018. gada 22. novembra 
sēdē deputāti noklausījās Nekusta-
mo īpašumu nodaļas ziņojumu par 
esošo situāciju attiecībā uz Popes 
bezsaimnieka ēkām, kā arī iespēja-
mo turpmāko pašvaldības rīcību. 
Darbības šo ēku uzņemšanai paš-
valdības bilancē būtu iespējamas 
bez pieteikuma tiesai – ar pagasta 
inventarizācijas komisijas aktu un 
attiecīgu komitejas lēmumu par šo 
ēku uzņemšanu pašvaldības valdī-
jumā (nebūtu jāsniedz prasība tie-
sai). Tomēr tas nenozīmē, ka visas 
nenoskaidrotas piederības būves, 

kas atrodas uz šīs zemes, būtu uz-
ņemamas bilancē (iedzīvotāju celtie 
malkas šķūnīši, siltumnīcas u.tml. 
nebūtu uzņemami). Būtu jāizveido 
darba grupa vai komisija, kura iz-
vērtētu ēku piederības pašvaldībai 
lietderību. Pēc uzņemšanas bilancē 
attiecīgās ēkas būtu inventarizē-
jamas, iekļaujamas Valsts zemes 
dienesta kadastrā un ierakstāmas 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vār-
da. Protams, minētajām konkrētām 
darbībām ir nepieciešami ievēroja-
mi finanšu līdzekļi, kas arī ir galve-
nais apstāklis, kas tās kavē.  

Ja ēkas pārņemtu pašvaldības 
bilancē, tās varētu nodot nomā 
biedrībai nolūkā renovēt, izman-
tojot pieejamos Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus, kā arī izīrēt vai 
iznomāt iedzīvotājiem, tādējādi le-
galizējot faktisko būvju lietošanu 
un dodot iedzīvotājiem tiesisku pa-
matu atsavināt īrētos dzīvokļus – ja 
dome piekritīs šo dzīvojamo māju 
atsavināšanai. 

Runājot par nekustamo īpašu-
mu “Vecā skola”, kurš atrodas ceļa 
labajā pusē, iebraucot Popes ciemā, 
Gatis Landmanis informē, ka tas 
ir valsts īpašums, zemesgrāmatā 
kā īpašnieks norādīta Ekonomikas 
ministrija Privatizācijas aģentūras 
personā, kā mājas pārvaldniece no-
rādīta Lilija Kuike.  

Marlena Zvaigzne 

POPE Pārbūve drīz būs pabeigta, 
īpašumus sakārto
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Ventspils novada 
pašvaldība ir gandarīta par 
veiksmīgo sadarbību ar 
biedrības “Usmas krasts” 
aktīvistiem. Viņi rūpējas par 
Usmas ezera zivju resursu 
atjaunošanu un aizsardzību, 
uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanu, atpazīstama 
ezera tēla veidošanu un 
dažādu projektu īstenošanu. 

Biedrības pārstāvji, kā norā-
da zivju resursu uzraudzības un 
kontroles inspektors Atis Maldo-
nis, sasparojās 2016. gadā, kad par 
problēmām Usmas ezerā ziņoja 
makšķernieki sociālajos tīklos, 
tās novēroja arī Ventspils Mak-
šķernieku kluba pārstāvji un paši 
Usmas krasta ļaudis. Ievērojami 
samazinājās lomi, arvien grūtāk 
bija noķert un lomā paturēt at-
ļautā izmēra zivis, kas savukārt 
samazināja tūristu skaitu nakts-
mītnēs. Burātājiem īsts izaicinā-
jums bija nospraust kursu, neiepi-
noties krustām šķērsām saliktajos 
zvejnieku tīklos. Usmas ezers bija 
viens no ezeriem Latvijā, kurā zve-
joja visvairāk. Arī vides inspektori 
minēja vairākus problēmjautāju-
mus, tāpēc radās ideja par jauna 
apsaimniekošanas modeļa ievie-
šanu. Padzirdējuši par šādu pie-
dāvājumu, “Usmas krasta” biedri, 
kuru vidū ir gan uzņēmēji, gan pie 
ezera esošo īpašumu saimnieki, 
gan Ventspils, Talsu un Kuldīgas 
novada pašvaldība, lēma, ka visla-
bāk par ūdenskrātuvi spēs rūpēties 
cilvēki, kuri dzīvo ezera tuvumā 
un zina ikdienā notiekošo, tādēļ 
izprot problēmu cēloņus. “Mēs 
vairākkārt tikāmies ar Ventspils 
novada domes deputātiem, un viņi 
pilnvaroja biedrību Usmas ezerā 
organizēt licencēto makšķerēša-
nu, veikt zivju resursu uzraudzību, 
makšķerēšanas un zvejas kontroli. 
2016. gada nogalē noslēdzām līgu-
mu, un nu pēc divu ar pusi gadu 
aktīvas darbības droši varu teikt, 
ka tas bija labākais modelis tieši 
Usmas ezeram, jo visprasmīgāk 
savā sētā var saimniekot vietējie 
iedzīvotāji un uzņēmēji. Pāris gadu 
laikā pierādījām, ka biedrībai rūp 
Usmas ezers, tai ir nākotnes redzē-
jums, ka tās biedriem nav žēl per-
sonīgā laika un līdzekļu, lai pieliktu 
punktu visatļautībai un negausībai, 
kas noplicināja vienu no skaistāka-
jiem Latvijas ezeriem. Nu “Usmas 
krastā” esam jau 37 biedri, un tas 
ir spēks, ar ko vajadzēs rēķināties 
tiem, kas domā, ka varēs rīkoties 
pa vecam. To atzīst arī Ventspils 
novada pašvaldība,” secina Atis 
Maldonis, piebilstot, ka biedrībā 
“Usmas krasts” ir pārstāvēti arī 
zvejnieki, kas sākumā nelabprāt 
pieņēma jaunos spēles noteiku-
mus, bet tagad vairāki no viņiem 
līdzdarbojas un palīdz kopā sargāt 
un attīstīt teritoriju.

Jāsamazina zvejas 
tīklu garums 

“Zvejniecības likumā” ir noteikts, 
ka zivju resursu izmantošanai un ap-
saimniekošanai jābūt zinātniski pa-
matotai. Biedrība pēc pilnvarojuma 
saņemšanas kopā ar Ventspils nova-
da pašvaldību vērsās Valsts zivju fon-
dā un saņēma līdzfinansējumu pētī-
juma veikšanai Usmas ezerā. Tas tika 
uzticēts Vides risinājumu institūta 
zinātniekiem, kuri deva slēdzienu, 
ka ezerā zvejo daudz vairāk, nekā tas 
būtu pieļaujams, turklāt to dara ne 
tikai zvejnieki, bet arī makšķernieki, 
īpaši aktīvi izķerot plēsīgās zivis. 

“Zinātnieki secināja arī to, ka 
ezerā ilgstoši bijusi vāja kontrole, 
tādēļ aktīvi darbojās maluzvejnieki. 
Par traucējošu faktoru viņi minēja 
arī pārāk lielo komerczvejas apjo-
mu. Izstrādājot Usmas ezera mak-
šķerēšanas nolikumu, noteicām, ka 
makšķernieks sev var paturēt mazāk 
zivju, nekā atļauj makšķerēšanas 
noteikumi, vienā makšķerēšanas 
reizē lomā paturot trīs līdakas un trīs  
zandartus. Tas bija pirmais solis eze-
ra zivju resursu saglabāšanā. Nāka-
mais labais darbs, ko paveicām kopā 
ar Ventspils novada pašvaldību, bija 
zvejas tīklu garuma samazināšana. 
Tagad zvejas rīku limits ezerā ir sa-
mazināts gandrīz uz pusi, tie ir 10 
km un 80 m, bet jāpiemin, ka ir 100 
zivju murdu, kurus izmanto gan ko-
merczvejnieki, gan pašpatēriņa zvej-
nieki, tāpēc reālais tīklu garums ir 7 
km, ko izmanto tikai komerczvejnie-
ki. Vēl drīkst lietot 70 zušu murdus. 
Ir pamatota pārliecība, ka Ventspils 
novada pašvaldība ir izpratusi Us-
mas problēmas un šogad turpinās 
iesākto kursu, samazinot zvejas rīku 
garumu un nozvejas limitu Usmas 
ezerā, jo arī pieminētie desmit kilo-
metri ezeram ir par daudz.”

Makšķernieki  
norāda lomus 

Ventspils novada pašvaldība iz-
veidoja zonējumu vairākās vietās, 
kur aizliegta komerczveja. Tās ir pa-
gasta pludmalē, Usmas Jahtkluba līcī, 
kur burāšanas prasmes apgūst bērni, 
un savulaik nelikumīgi mākslīgi iz-
veidotajā kanālā, kurš savieno ezeru 

ar Mežupīti, kura savukārt savieno 
Usmas ezeru ar Tīrukšu ezeru, kur 
notiek aktīva zivju migrācija, īpaši 
nārsta laikā. Ventspils novada paš-
valdība, sadarbojoties ar biedrību 
“Usmas krasts”, ir veiksmīgi piesaistī-
jusi zivju fonda finansējumu. “Esam 
rakstījuši kopīgus projektus un sa-
ņēmuši līdzekļus mājaslapas www.
usmasezers.lv izveidei, ir izdevies 
papildināt Usmas ezera zivju krāju-
mus ar ievērojamu daudzumu līdaku 
un zandartu mazuļiem, esam iegā-
dājušies kontroles veikšanai nepie-
ciešamo ekipējumu un arī šogad to 
papildināsim ar pilnvērtīgai kontro-
lei vajadzīgu aprīkojumu. Aktīvi sa-
biedrības informēšanā darbojas visi 
Usmas ezera kempingi un citas mak-
šķerēšanas licenču iegādes vietas. 
Ventspils novada pašvaldība finansē-
ja un mēs īstenojām 29 informatīvo 
zīmju uzstādīšanu pie Usmas ezera, 
jo sapratām, ka cilvēkiem trūkst in-
formācijas par licencētās makšķerē-
šanas noteikumiem. Tur ir parādīta 
ezera dziļuma karte un uzstādītas 
pastkastītes, kurās makšķernieki var 
ievietot izmantoto licenci, norādot, 
kāds loms bijis. Tas ir ļoti svarīgi, lai 
mēs visi kopā saprastu, kā patērē-
jam Usmas ezera zivju resursus, un 
sadarbībā ar zinātniekiem varētu iz-
vērtēt, kā racionālāk tos papildināt. 
Mēs plānojām, ka no izsniegtajām 
licencēm saņemsim atpakaļ aizpil-
dītas apmēram 20%, bet 2018. gada 
otrajā pusgadā tie bija jau 33%. Tas 
nozīmē, ka varam runāt par objektī-
viem rādītājiem. Piemēram, iepriekš 
nezinājām, ka ziemas periodā tiek 
noķerts daudz raudu. Tas ir ļoti labi, 
jo pētījumā konstatēja, ka ezerā ir ļoti 
daudz plaužu, raudu un pliču, daudz 
mazāk ir asaru, zandartu un līdaku. 
Starp citu, Usmas ezerā ļoti jūtams, 
kā atšķiras makšķernieku publika va-
sarā un ziemā. Ziemā daudzi apgal-
vo, ka nav informēti par licences ne-
pieciešamību, bet tai ir jābūt – tāpat 
kā makšķernieka kartei un personu 
apliecinošam dokumentam.”

Vēlas panākt zivju 
ceļa izbūvi 

Cilvēki, kuri iegādājas makšķe-
rēšanas licences, vēlas zināt, kāda 
ir atgriezeniskā saikne, ko biedrī-

INFORMĀCIJA ba par iegūtajiem līdzekļiem dara. 
Atis Maldonis paskaidro, ka visi 
līdzekļi atgriežas ezerā ar uzviju kā 
līdzfinansējums dažādos projektos. 
No “BIOR” Pelču un Tomes zivjau-
dzētavām trīs gadu laikā ir ielaisti 
550  000 vienvasaras zandartu ma-
zuļu, no Rūjas audzētavas 60  000 
līdaku mazuļu. Šovasar “BIOR” 
Pelču audzētava plāno ezerā ielaist 
300  000 zandartu mazuļu. Tāpat 
šogad ir uzrakstīts un zivju fondā ie-
sniegts projekts par 30 000 vēdzeļu 
un 40  000 līdaku mazuļu ielaišanu 
Usmas ezerā. “Gribu pastāstīt arī par 
zuti, kurš rotā Usmas pagasta ģerbo-
ni. Šīs zivis mūsu ezerā jūtas ļoti labi, 
bet ir viena problēma – zušu mazuļi, 
atgriežoties no Sargasu jūras, netiek 
atpakaļ ezerā, jo Engures upē (tā 
savieno ezeru ar jūru) ir uzbūvētas 
divas HES, neparedzot vietu zivju 
ceļam. Tas mums liedz, izmantojot 
valsts līdzekļus, papildināt Usmas 
ezera zušu krājumus. Biedrība kopā 
ar Ventspils novada domi liks lietā 
visus likumīgos līdzekļus, lai tuvāka-
jā nākotnē tiktu izbūvēts zivju ceļš, 
jo līdz šai dienai HES tiek ekspluatē-
ta, pārkāpjot likumus un Ministru 
kabineta noteikumus, kuros skaidri 
noteikts, ka šādās hidrobūvēs zivju 
ceļiem ir jābūt. Tas, pēc zinātnieku 
aplēsēm, nav īpaši dārgs pasākums, 
līdzīgi projekti veiksmīgi ir īstenoti 
daudzviet Skandināvijā. Ieguvēja 
būtu visa sabiedrība, ja Usmas ezeru 
atkal pelnīti varētu dēvēt par zušu 
ezeru.”

Plāno piedāvāt  
kūpinātas zivis 

Atis Maldonis teic, ka biedrībai 
ir daudz plānu, bet tie jāīsteno pa-
kāpeniski. Paveiktie darbi pavisam 
noteikti uzlabos zivju resursu dau-
dzumu ezerā, bet tas savukārt nesīs 
pienesumu tūrisma jomā, kas ir ļoti 
svarīga nozare Usmas ezera tuvumā 
dzīvojošajiem un strādājošajiem. 
“Pašlaik teritorijā ir 15 kempingi, 
kuru īpašnieki piedāvā kvalitatīvus 
pakalpojumus. Ezers ir populārs, un 
vasarā to apmeklē ļoti daudz tūristu. 
Secinājām, ka ir samazinājies mak-
šķernieku skaits, bet zinām, ka, pa-
teicoties mūsu aktivitātēm, viņi pie 
mums atgriezīsies, un tas jau pama-
zām notiek. Makšķerēšanas tūrismā 
iesaistīta persona ne tikai nopērk 
licenci, bet arī pie mums nakšņo un 
paēd, tā atstājot Usmā ievērojamu 
naudas summu, kura pēc tam rada 
darba vietas un nodokļu veidā palīdz 
attīstīties reģionam. Makšķerēšana 
un zvejošana nav vienīgās nodarbes 
Usmas ezerā. Tas ir unikāls ar to, ka 
tajā atrodas Latvijā un Eiropā vecā-
kais rezervāts – Moricsalas dabas 
rezervāts. Tāpat jāpiemin Usmas 
jahtklubs – vienīgā iekšējo ūdeņu 
jahtu osta Latvijā, kurā notiek dažā-
da mēroga sacensības. Lai par to visu 
uzzinātu cilvēki ne tikai mūsu valstī, 
bet arī citur pasaulē, labs palīgs ir jau 
iepriekš pieminētā mājaslapa www.
usmasezers.lv, kura pieejama sešās 
valodās. Redzam, ka to īpaši aktīvi 
izmanto lietuvieši un igauņi. Usmas 
ezera apkārtnē esošie kempingi ir iz-
devuši bukletus un piedalās tūrisma 
izstādēs Holandē, Lietuvā, Igaunijā, 
protams, arī Latvijā. Domājam par 
jauniem produktiem, viens no tiem, 
atceroties zaudētās vērtības, varētu 
būt svaigi kūpinātas zivis. Līdz šim 
komerczveja reģionam nedeva prak-
tiski nekādu taustāmu labumu, vien 

nelielas naudas summas par zvejas 
tiesību nomu, zvejnieki zivis pārdeva 
uzpircējiem, kuri tās nogādāja Rīgā, 
Lietuvā utt. Netika veidots gala pro-
dukts, zuda pievienotā vērtība. Bied-
rība uzrunās vairākus zvejniekus, lai 
kopīgiem spēkiem īstenotu šo ieceri. 
Pagaidām tūristi saka, ka kūpinātas 
zivis pie Usmas ir liels retums.”

Ieviesta stingra  
kontrole

Saprātīga zivju resursu izman-
tošana Usmas ezerā panākta, būtiski 
samazinot maluzvejnieku skaitu un 
saucot pie atbildības negodprātīgos 
komerczvejniekus. 2018. gadā bied-
rības sabiedriskie vides inspektori 
kopā ar Valsts vides dienesta inspek-
toriem izņēmuši 32 zušu murdus 
un 4500 m nelegālu zivju tīklu. Tas 
ir vērā ņemams daudzums, kuru iz-
devies iegūt, pateicoties stingrai un 
pastāvīgai kontrolei. “Esam moderni 
un labi aprīkoti, lai varētu droši un 
kvalitatīvi kontrolēt Usmas ezerā 
notiekošo. No mūsu puses to var 
veikt astoņas pilnvarotas personas, 
un tas reāli palīdz, jo kurš gan labāk 
par vietējiem iedzīvotājiem redz un 
zina, kur un kas notiek. Mazajā Lat-
vijā vēsts par to, ka tagad Usmas eze-
rā ir stingra kontrole, izskanēja ātri. 
Makšķernieki novērtē mūsu darbu 
– tas ir jūtams. Strādāt daudz labāk 
palīdz sadarbībā ar Ventspils paš-
valdību iegādātais aprīkojums. Tas 
ir kvadricikls, prožektori diennakts 
tumšajam laikam, motorlaivu mo-
tori, binokļi, kameras, termovizieris, 
kas palīdz saskatīt objektus naktī, arī 
drons, kuru var pacelt virs ezera un 
filmēt ūdenstilpē notiekošo.”                  

Biedrībai  
palīdz draugi 

Atis Maldonis pirms 20 gadiem 
nolēma dzīvot pie Usmas neskartās 
dabas, ezera tuvuma un daudzo salu 
dēļ. “Vienmēr ir vilinājums apbraukt 
apkārt Latvijā lielākajai salai – Viskū-
zim, skatot skaistā ezera plašumus 
un pārējās salas. Protams, mani sais-
tīja arī Moricsalas rezervāts, kuru 
gan var apskatīt tikai no attāluma, 
bet ir tūristi, kuri brauc uz Usmu 
tieši rezervāta dēļ, jo tas ir liels brī-
nums. Man patīk vieta, kurā nonācu 
pirms 20 gadiem, tādēļ ar sirdi un 
dvēseli tajā darbojos. Prieks, ka “Us-
mas krastā” visi esam uz viena viļņa, 
turklāt ir izveidojies liels draugu un 
paziņu pulks, kas mums palīdz, kā 
nu katrs spēj. Daudzviet ir tā, ka nav 
zināms, kā sauc kaimiņu, bet Usmā 
tā nav. Šeit cilvēki ir sadraudzējušies. 
Priecē, ka pēdējā gada laikā biedrībai 
pievienojušies jauni dalībnieki, kuri 
paši mūs atrada un uzrunāja, tātad 
viņi novērtē to, ko mēs darām.” Ne-
sen Atis un viņa dzīvesbiedre Iveta 
saņēma Valsts vides dienesta atzi-
nību par labu darbu Usmas, Ilziķu 
un Tīrukšu ezera kontroles jomā. 
Tas bija patīkams pārsteigums. Par 
jauku tradīciju kļuvusi augusta pir-
mās piektdienas vakarā notiekošā 
“Usmas ezera saulrieta sonāte”, ko 
izlolojis Nauris Puntulis. Tas ir Us-
mas skarto veltījums ezeram – bez-
maksas koncerts, kuru dziedātājs ar 
saviem draugiem sniedz ezerā uz 
plosta, bet klausītāji bauda operas 
ārijas, sēžot laivās. Domājams, arī 
šogad, un tā būs jau ceturtā reize, 
izcilais tenors pateiksies ezeram un 
priecēs savus klausītājus. 

Marlena Zvaigzne

Uzlabojusies situācija 
Usmas ezerā  
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Parasti pavasarī Laucienes 
folkloras kopa “Trejteka” aicina 
savus draugus uz ziņģu dziedāša-
nu, un katru reizi ir izvēlēts kāds 
temats, kas liek visiem gatavoties, 
no jauna mācīties vai no sava re-
pertuāra dzīlēm izvilināt kādu šim 
tematam atbilstošu ziņģi. Šogad 
visi folkloristi saņēma ielūgumu 
“Ziņģes 2019 iekš’ to krodziņ’”. 
Koncerta dalībnieki bija aicinā-
ti izvēlēties dziesmas, kas vēsta 
par visu, kas notiek ap un iekš’ 
to krodziņ’. Mājinieki skatuvi bija 
pārvērtuši par krodziņu ar prāvu 
koka galdu un soliem, alus mu-
cām un alus kausiem, un katra 
kopa varēja atrast savu risināju-
mu, kā interesantāk parādīt savu 
priekšnesumu. Programmu va-
dīja un krodzinieces lomā iejutās 
Laucienes kultūras nama vadītāja 
Madara Vīķe, viņai palīdzēja fol-
kloras kopas “Trejteka” vadītāja 
Aiva Daukša. Laucienes ziņģu pa-
sākumā parasti piedalās daudzas 
folkloras kopas, šajā reizē dziedāja 
un savu prasmi iejusties krodziņa 
atmosfērā parādīja 12 kolektīvi. 
Tālāko ceļu bija mērojusi “Dze-
dzieda” no Olaines, “Kamenīte” 
no Rudbāržiem, “Nārbuļi” no 
Kuldīgas, “Suitu vīri” no Alsun-
gas. Kuplā pulkā krodziņā lustējās 
“Milzkalnieki” no Šlokenbekas, 

Ziņģe Laucienē krodziņa noskaņā

“Sītavas” pārstāves 
improvizētajā krodziņā. 
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Grobiņas Mūzikas un 
mākslas skolā notika 
Liepājas apkārtnes mūzikas 
skolu sadraudzības 
pēcpusdiena “Pasaka par 
dabu un dzīvo radību”. 
Audzēkņi atskaņoja savas 
kompozīcijas, kā arī citu 
autoru skaņdarbus par dabas 
un dzīvnieku tematiku.

Pasākumā piedalījās audzēkņi 
no Grobiņas Mūzikas un mākslas 
skolas, A.  Kronvalda Durbes pa-
matskolas, Pāvilostas un Vaiņodes 
mūzikas skolām, Liepājas pilsētas 
2.  mūzikas skolas, Nīcas un Nīg-
randes mūzikas skolām, Aizputes 
Mūzikas un mākslas skolas, kā arī 
no Piltenes Mūzikas skolas.

Mani personīgi aizkustināja 
divi numuri: Elizabetes Mazu-
res pašsacerēts klavierskaņdarbs 
“Tumšais un gaišais”, ko izpildīja 
pati autore, un M.  Linnemanes 
“Savvaļas roze” ģitārista Kirila 
Švid čenko izpildījumā.

Pēc pasākuma audzēkņi un 
skolotāji balsoja par labāko numu-
ru. Šoreiz sakrita gan pedagogu, 
gan audzēkņu vērtējums, un ģi-
tārists Kirils ieguva divas pirmās 
vietas.

Bet, protams, katrs priekšne-
sums bija vērtīgs un interesants, 

jo kompozīcija pati par sevi ir ār-
kārtīgi radošs process, turklāt arī 
dabas tēma ir plaša un bagāta. Ma-
nuprāt, tie bērni, kuri spēlēja kom-
ponistu skaņdarbus, arī ir ieguvēji, 
jo iemācījās labāk izprast sevi un 
dabu apkārt. 

Mūsu skolu šoreiz pārstāvēja 
ģitāristi: 1. klases audzēknis Andris 
Pudulis, 2. klases audzēknis Daniēls 
Meiļuns un 4. klases audzēknis Je-
remijs Rjabovs. Tā viņiem bija pir-
mā uzstāšanās ārpus skolas, un viņi 
godam pierādīja, ka iemācīties spē-
lēt ģitāru var īsā laikā, protams, ja ir 
vēlēšanās un atdeve. 

Andris kopā ar skolotāju izpil-
dīja krievu tautas dziesmu “Rudens” 
un miniatūru “Krauķi”. Jeremijs no-
spēlēja divus I.  Šošina skaņdarbus 
– “Taciņa” un “Vilnis”, savukārt Da-
niēls atskaņoja japāņu tautas dzies-
mu “Mēness un mākonis”. 

Pēc koncerta bērnus gaidīja 
mākslas darbnīcas, kā arī Selgas 
Mences radošā meistarklase, kurā 
viņa bērnus un pedagogus iepazīs-
tināja ar jaunākajām tendencēm 
mūzikas komponēšanā. 

Mums ar audzēkņiem ļoti pati-
ka šis ceļojums, noteikti brauksim 
vēl! 

Piltenes MS ģitāras spēles 
skolotāja Tatjana Musina

PILTENE

Marta sākumā mēs, Piltenes 
Mūzikas skolas skolotāji un au-
dzēkņi, braucām ciemos uz Saldus 
Mūzikas skolu. Flautas spēles kla-
ses audzēkņiem tajā dienā bija nozī-
mīgs konkurss – XIV Kurzemes un 
Žemaitijas reģiona mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitaminstru-
mentu nodaļu audzēkņu konkurss. 
R.  Ozols šajā konkursā ieguva 
3. vietu, savukārt ģitāristi piedalījās 
sadraudzības koncertā. 

Sākumā spēlējām mēs, Piltenes 

Mūzikas skolas audzēkņi un skolo-
tāja Tatjana Musina, pēc tam uzstā-
jās Saldus un Nīgrandes mākslas 
skolu audzēkņi. Koncerta noslē-
gumā izpildījām divus skaņdarbus 
ģitāristu apvienotajā orķestrī, kurus 
bijām iepriekš sagatavojuši. Tie bija 
N. Kostes skaistā “Barcarole” un 
modernā džeza skaņdarbs – kom-
ponista N. H. Brauna “Singin in 
the Rain”. Mūsu audzēkņiem tā bija 
laba pieredze – spēlēt kopā tik lielā 
sastāvā. Ģitāristu orķestrī piedalī-

jās Piltenes MS audzēkņi: 1. klases 
audzēknis Andris Pudulis, 4. klases 
audzēknis Dāvids Vīgners, 5. klases 
audzēknis Lauris Bakanauskis un 
6.  klases audzēknis Almants Dal-
biņš. Koncertu ļoti interesanti un 
radoši vadīja Saldus un Nīgrandes 
mūzikas skolu ģitāras spēles skolo-
tājs Artis Šulbergs. Iespējams, šāds 
sadraudzības koncerts varētu kļūt 
par labu ikgadēju tradīciju.

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Tatjana Musina

Piltenes vidusskolā norisinājās ekoskolas rīkots 
publiskās runas konkurss. Tajā piedalījās 5.–8. klašu 
audzēkņi. Skolēni, sadarbojoties ar latviešu valodas, 
angļu valodas, mūzikas, vēstures un vizuālās mākslas 
skolotājām, veidoja prezentāciju “Venta – manas pil-
sētas upe”. Tika atskaņotas dziesmas, kurās pieminēta 
Venta, deklamēti dzejoļi, demonstrētas fotogrāfijas 
par plūdiem Ventā septiņdesmitajos gados, stāstīts 

par Ventas ģeogrāfisko stāvokli un zivju daudzveidību. 
Skolēni prezentācijas bija veidojuši latviešu, angļu un 
krievu valodā. Viņu uzstāšanos vērtēja žūrija. 1. vieta 
– Karlai Matisonei un Rūtai Matisovai (Venta mūzi-
kā), 6. klase, 2. vieta – Lindai Lībei, Amandai Strupišai 
(Venta fotogrāfijās), 7. klase, 3. vietā – Kevis Volters un 
Daniēls Meiļuns (angļu valoda), 7. klase.

Edīte Dzirniece

Ģitāristi 
uzstājās Grobiņā

Pasākumi 
Saldus 

Mūzikas 
skolā

Andris Pudulis 
muzicē kopā 
ar skolotāju 
Tatjanu Musinu. 
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“Pūrs” no Slampes. Talsu novadu 
pārstāvēja kopas “Trejteka”, “Tal-
si” un Valdemārpils amatierteātra 

dalībnieki. No Ventspils novada 
piedalījās trīs kolektīvi – “Urdava” 
no Ugāles, “Sītava” no Puzes un 

“Pill tīn” no Piltenes. Uz Laucieni 
izdziedāt ziņģes braucam labprāt, 
jo tur parasti ir lieliska atmosfēra, 

jauki pārsteigumi un var satikt se-
nus draugus.

Māra Kraule

Venta – manas pilsētas upe
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Marta sākumā Stiklu internātpamatskolas skolēni ar 
biedrības “Annahite” atbalstu saņēma pārsteigumu – sporta, 
ārstnieciskās vingrošanas, ritmikas un brīvā laika pavadīšanas 
inventāru. Tagad mums ir jauni novusa galdi, mini batuti, 
bumbas, hanteles, stepa soliņi, ergonomiski skūteri, līdzsvara 
pussfēras, lielās pēdas līdzsvara noteikšanai, futbola vārtu tīkli 
u.c. Neviltots prieks bija redzams mūsu skolēnu acīs, kad viņi 
skolas zālē iemēģināja jauno inventāru. Mīļš paldies “TC STEEL” 
valdes priekšsēdētājam Sergejam Timošukam par sagādāto 
pārsteigumu un dāvāto prieku mūsu skolas skolēniem.

Una Bērente

Puzes kultūras nama 
mazajā zālē ar šādu 
nosaukumu daudzus 
skatītājus priecē ugālnieces 
Irēnas Lakšes gleznu 
izstāde. Autore viesojās 
Puzē un pastāstīja par 
saviem dzīvniekiem Puzes 
pamatskolas skolēniem, kas 
ar lielu interesi klausījās 
stāstījumu un vēlāk uzdeva 
arī jautājumus.

Irēnai šī ir piektā tematiskā 
gleznu izstāde, kas tapusi 11 gadu 
laikā, kopš viņa apmeklē Laimdo-
tas Junkaras vadīto Ugāles Māks-
las studiju. Šajos gados pužiņiem 
jau parādītas izstādes “Garāmgā-
jējs”, “Ziedi un jūra”, “Pasteļu bur-
vība” un “Muižas”.

Izstādes sākumā redzama zir-
ga glezna. Nav viņai pašlaik zirgu 
mājās, bet bērnībā Irēna daudz 
palīdzējusi zirgkopjiem, jo zirgu 
ferma atradusies blakus viņas mā-
jai. Kādu laiku tur esot strādājis 
viņas tēvs. Irēna brauca ar zir-
giem, iemācījās jāt, baroja zirgus, 
pat devās pieguļā un palīdzēja 
naktī zirgus sargāt, varbūt arī tā-
pēc zirgiem joprojām ir nopietna 
vieta viņas sirdī.

25 gleznās ir attēloti ne tikai 

visi seši Irēnas suņi 
un daži viņas kaķi, te 
ir arī stāsts par ezīti, 
kas bija pamanījies 
ik vakaru mieloties 
pie kaķa bļodiņas 
un izdzert pienu. Ja 
bļodiņa bija tukša, 
paņēma to zobos un 
sita pret betonu tā, 
ka skan vien. To, ka 
visgudrākie ir vārnu 
dzimtas putni, no-
vērojusi arī Lakšu 
ģimene. Meita at-
nesusi mājās mazu 
kovārnēnu, kas bijis 
pavisam vārgs. Sā-
kumā to barojuši ar 
maziem slieku ga-
baliņiem, un drīz tas 
atspirdzis. Kovārnēns izaudzis par 
lielu putnu un iemācījies daudz 
ko, dzīvojis būrītī, vēlāk lidojis 
pa visu dzīvokli, bet vakaros pats 
atgriezies būrī. Bieži Čivs sēdējis 
uz pleca, bijis ļoti draudzīgs. Reiz 
tas izlidojis no istabas, un visiem 
jau licies, ka putnu vairs nesatiks, 
bet, kad Irēna pasaukusi vārdā, 
Čivs atlidojis no kaimiņu dār-
za. Turpmāk ik vakaru pārradies 
mājās un nakšņojis garāžā. Kas 

Stiklu internātpamatskolā 
prog rammas “Latvijas skolas soma” 
ietvaros viesojās stāstniece Līga 
Reitere. Viņa novadīja divas tradī-
ciju stundas. Mazāko klašu un “C” 
klašu skolēni piedalījās tradīciju 
stundā “Vargana stāsts”. Stunda sā-
kās ar iepazīšanos, stāstniece veltīja 
katram skolēnam īpašu uzmanību, 
ko mūsu skolēni arī labprāt pieņē-
ma. Viņi ieinteresēti klausījās un 
līdzdarbojās šajā citādajā mācību 
stundā. Vargana stāstā tika ievīta 
informācija par daudziem pasaules 
valstu un tautu mūzikas instru-
mentiem, bet pats interesantākais, 
ka tos varēja arī aptaustīt, paskan-
dināt, paspēlēt. Tradīciju stundas 
noslēgumā bērni kopīgi izveidoja 
instrumentālo kori, kurš dažādos 
ritmos skandināja neparastos mū-
zikas instrumentus.

Vecāko klašu skolēniem bija 
tradīciju stunda “Pūra lādes stāsts”. 
Skolēni ar interesi klausījās stās-
tus par senām latviešu rotaslie-
tām. Audzēkņiem bija iespēja šīs 

Užavas amatiermākslas kolek-
tīvi ir sagatavojuši atraktīvu izrādi 
un viesojās ar to Blāzmā. Vispirms 
noskatījāmies Vēsmas Lodes vien-
cēlienu “Antiņa precības”, pēc tam 
ansambļa “Saiva” un Užavas aktieru 
teatralizētu koncertu pēc “Trīnes 
grēku” motīviem. Užavnieku snie-
gums mums visiem patika, varējām 
pasmaidīt par interesantiem jokiem 
un komiskām situācijām. Raugoties 

uz atraktīvajām dāmām, kārtējo reizi 
sapratām, ka tepat mums līdzās ir tik 
daudz talantīgu cilvēku, kas apgūst 
teātra mākslu un ir gatavi ar savu 
sniegumu dalīties arī bez dārgām bi-
ļetēm un liekas pompozitātes. Man 
pašai tā ir sanācis, ka uz slavenu te-
ātru izrādēm raugos ar zināmu pie-
sardzību, jo nevēlos ne savu laiku, ne 
līdzekļus veltīgi izšķiest, klausoties 
no skatuves rupjības un vērojot vul-

gāras izdarības. Tāpēc labprāt izbau-
du amatierteātru sniegumu un pa-
tiesi priecājos par teātru dalībnieku 
uzņēmību un skatuvisko meistarību. 
Pavasarī amatierteātriem notiek 
skates. Lai viņiem visiem palīdz ska-
tītāju laba vēlējumi! Gribējās tikai, 
lai skatītāju rindas būtu pilnākas, 
bet pužiņiem droši vien patraucēja 
sīkais lietutiņš...

Māra Kraule 

Užavnieki dāvāja prieku

rotaslietas gan paturēt rokās, gan 
pielaikot. Dažas no tām bija pat 
tūkstoš gadu senas. Visas rotas ir 
no Līgas Reiteres privātkolekcijas. 
Pati stāstniece ir piedalījusies filmā 

“Baltu ciltis” zāļu sievas lomā, arī 
viņas rotas tika izmantotas šajā fil-
mā. Vēlāk skolēni tika sadalīti divās 
komandās – zēnu un meiteņu, un 
katra komanda vienu dalībnieku 

saposa, izmantojot piedāvāto ap-
ģērbu un rotas. Skolēniem tas šķita 
ļoti interesanti. Liels paldies Līgai 
Reiterei par kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanu un nodošanu 

nākamajām paaudzēm. Paldies par 
izzinošām, interesantām un aiz-
raujošām tradīciju stundām, kurās 
skolēni ar prieku līdzdarbojās!

Ērika Bite 

Tikšanās ar stāstnieci Līgu Reiteri
Audzēkņiem patika muzicēt, 

izmantojot dažādus 
instrumentus. 

ĒRIKAS BITES FOTO

notika ar putnu tālāk, to ģimene 
nezina, iespējams, augustā viņš 
sastapās ar sugas brāļiem un aiz-
lidoja. Bet meita atkal pacentusies 
– nākamajā gadā pārnesusi mājās 
balodīti. Tas gan neesot sasniedzis 
Čiva attīstības pakāpi – uz pleca 
nav sēdējis, ķēries matos, un to 
iemācīt nakšņot garāžā Irēnai ne-
esot izdevies.

Ļoti interesanti bija stāsti par 
sešiem suņiem. Izrādās, katrs ie-

nācis mājās citādā ceļā, bet visi 
kļuvuši par ģimenes locekļiem 
un ienesuši Lakšu ģimenē katrs 
savu dienas kārtību, pieprasot arī 
savu daļu uzmanības. Dzīvnieki 
ir vai nu uzdāvināti, vai paņem-
ti no patversmes, bet visi bijuši 
saimniekiem uzticami un ienesuši 
mājās prieku. Pašreiz Lakšu ģime-
nē ir divi suņi un divi kaķi. Lielais 
Lācis ieklīdis Ugālē un pieņēmis 
šo vārdu, bet mazā garspalvainā 

čivava esot smalka dāma. Kaķenes 
Minces kuplo asti var tikai ap-
brīnot. Mince redzama vairākās 
Irēnas gleznās. Protams, modelis 
ir arī Irēnas mīlulis, svītrainais 
kaķis Frīdis. Irēnai bijuši arī tru-
ši. Tie pavisam maziņi palikuši 
bez mātes un, protams, nonākuši 
pie Irēnas meitas. Sākumā mazie 
kamoliņi baroti ar pipeti. Gleznā 
viņi rātni sēž groziņā, bet patiesī-
bā Toms un Jancis bijuši kustīgi, 
pat iemācījušies uzkāpt pa kāp-
nēm uz otro stāvu un nolēkt lejā. 
Trušiem bijušas kakla siksniņas, 
lai varētu ar abiem draiskuļiem 
doties pastaigās. Savs stāsts ir arī 
par skaisto gaili, kas lēcis pāri žo-
gam, lai apciemotu kaimiņienes 
vistas. Vienā gleznā redzams stār-
ķis, par modeli kļuvis arī kolēģes 
kaķis ar izcili garām ūsām un citi 
dzīvnieki. Irēna bija sagatavojusi 
loteriju, skaistu glezniņu saņēma 
Simona, bet apgleznotu akmeni 
ieguva Elīna. Irēnas gleznas iepa-
zina arī lielākā daļa senioru, kas 
piedalījās pasākumā “Sudrabo-
tajās melodijās”. Viņi atsauksmju 
grāmatā ierakstīja pateicības vār-
dus un laba novēlējumus tālākam 
radošam darbam.

Māra Kraule

“Manu mīļdzīvnieku stāsti gleznās”
Ugālniece Irēna 
par savām gleznām 
stāsta Puzē. 
MĀRAS KRAULES FOTO

Pārsteigums skolēniem



2019. gada martā  
Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrēts viens jaundzimušais 
– Tārgales pagastā. 

Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētas  
piecas laulības.  

 
Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
martā reģistrēti miršanas gadījumi:

Ances pagastā Biruta Apfelbauma (19.09.1942.–3.03.2019.)
Tārgales pagastā Baiba Ālīte (10.07.1954.–5.03.2019.)
 Jānis Rikšs (5.09.1929.–15.03.2019.)
Puzes pagastā Arnis Salmiņš (16.03.1961.–6.03.2019.)
 Ausma Alsberga (21.12.1935.–28.03.2019.)
Ugāles pagastā Vitauts Čače (26.11.1935.–4.03.2019.)
 Alberts Zernevics (21.02.1932.–13.03.2019.)
 Ausma Kaģe (15.06.1939.–15.03.2019.)
Usmas pagastā Varis Epners (16.07.1959.–9.03.2019.)
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Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
Epasts: 
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, 24. aprīlī. 
Nākamais numurs iznāks 
14. maijā.

Livonijas ordeņa pilī 
notika Ventspils novada 
pašvaldības, Lībiešu institūta 
un Lauku tūrisma asociācijas 
“Lauku ceļotājs” rīkotā 
sanāksme, kurā prezentēja 
nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā iekļauto 
“Lībiešu kultūrtelpas” 
pieteikumu, notika diskusija, 
kas darāms, lai lībieši 
nezaudētu savu identitāti un 
par viņiem zinātu gan tepat, 
Latvijā, gan pasaulē. 

Nemateriālā kultūras mantoju-
ma sarakstā “Lībiešu kultūrtelpu” 
iekļāva 2018. gada 8. novembrī. Nā-
kamais solis ir panākt, lai kultūrtel-
pu ierakstītu UNESCO nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā. Kā 
norādīja Lībiešu institūta vadītājs 
Valts Ernštreits, iekļūšana UNESCO 
sarakstā neko neaizsargā un nega-
rantē, bet tad citu valstu pārstāv-
jiem būtu daudz lielāka interese par 
lībiešu krastā notiekošo, savukārt 
lībiešiem un latviešiem rastos lielā-
ka izpratne par to, kas ir patiesas un 
gadsimtiem sargātas vērtības.  

“Lauku ceļotāja” vadītāja Asnā-
te Ziemele aicināja padomāt par to, 
kā ieinteresēt tūristus iegriezties 
tieši lībiešu ciemos, kas ir tās vēr-
tības, kuras viņiem piedāvāt. Viena 
no iespējām ir iesaistīties Atvērto 
mājas kafejnīcu dienās, tas nozīmē, 
ka katra saimniece un katrs saim-
nieks piedāvā kaut ko gardu, pie-
mēram, pašceptas pankūkas, kļavu 
vai bērzu sulas, kūpinātas zivis. Arī 
uzņēmējiem vajadzētu dažādot sa-
vus piedāvājumus, akcentējot ne-
parasto un dabisko, jo pēc tā ir liels 
pieprasījums. Atvērto mājas kafej-
nīcu dienas lībiešu krastā notiks 1. 
un 2. jūnijā, tādēļ vēl ir laiks iesais-
tīties, lai eleganti parādītu, kā tiek 
saglabātas tradīcijas. Jā, arī ēdienu 
gatavošanas prasmes veido kul-
tūrtelpu. Lībieši, ceļot galdā mal-
tīti, bieži izmantojuši zivis, turklāt 
kopā ar gaļas vai piena produk-
tiem. Viens no tādiem ēdieniem ir 
noplaucētas sālītas butes, aplietas 
ar sīki sagrieztu izčurkstinātu gaļu 
un taukiem, un kartupeļi ar mizu. 

Runājot pat lībiešiem, jāatgādi-
na, ka tā ir Baltijas jūras somu tauta, 
kas Latvijas teritorijā izveidojusies 
pirms vairāk nekā 1000 gadiem. 
Savulaik lībieši apdzīvojuši plašas 
teritorijas Vidzemē un Kurzemē, 
laika gaitās tās ievērojami samazi-
nājušās, 19. gadsimta vidū aptverot 
tikai nelielu areālu Svētupes lejtecē 
Vidzemē un 14 Ziemeļkurzemes 
lībiešu zvejniekciemus no Ovišiem 
līdz Ģipkai, ko mūsdienās apzīmē 
ar nosaukumu – lībiešu krasts. 
Tieši tādēļ Ventspils novada paš-
valdība ir iesaistījusies Igaunijas un 
Latvijas pārrobežu projektā “Mazo 
etnisko kultūrtelpu attīstība un po-
pularizēšana kā tūrisma galamērķis 
– UNESCO tūrisms”. Tā mērķis ir 
saglabāt, aizsargāt nozīmīgo suitu, 
līvu, kihnu un setu kultūrvēsturis-
ko mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos tūrisma pakalpojumus, 
popularizēt attiecīgos reģionus 
kā tūrisma galamērķus un pa-
nākt lībiešu iekļaušanu UNESCO 
nemateriālās kultūras mantoju-
ma sarakstā. Realizējot projektu, 
attīstīs jaunus tūrisma produktus, 
akcentējot katra reģiona kultūrvēs-
turiskās īpatnības, īstenos daudz-
veidīgas apmācību programmas 
vietējiem tūrisma uzņēmējiem, 
realizēs mārketinga aktivitātes 
reģionu popularizēšanai – tiks iz-
strādāts plašs elektroniskās un dru-
kātās informācijas klāsts: bukleti, 
kartes, mājaslapas, foto un video 
albumi, organizēti mediju braucie-
ni un izstādes, izdoti CD, attīstīs 
kulinārā mantojuma izmantošanu 
tūrisma mērķiem – apkopos re-
ceptes, izdos kulinārijas grāmatas, 
organizēs mācību kursus utt.

Latvijā oficiāli ir reģistrēti 250 
lībieši, sazināties lībiski spēj 20 cil-
vēki, bet to personu loks, kas inte-
resējas par šīs tautas mantojumu, 
ir daudz lielāks. Tas sakāms arī par 
Ilgas Pornieces vadīto folkloras an-
sambli “Kāndla”, kas aktīvi koncertē, 
dodoties viesos arī pie radu tautu 
saimēm. Valts atgādināja, ka Sat-
versmes preambulā pieminēts arī 
lībiešu statuss, turklāt lībiešu valo-
da ir vienīgā, kuru var izmantot pa-

Lībiešu tradīcijas iekļautas 
Satversmes preambulā

ralēli latviešu valodai, izgatavojot, 
piemēram, ceļazīmes. Pagaidām 
nezinātājs, kurš pirmo reizi iebrau-
cis lībiešu krastā, var tikai nojaust, 
kur tas sākas un kur beidzas, bet, ja 
būtu vienotas norādes abās valodās, 
tās saprotami iezīmētu lībiešu vēs-
turisko teritoriju. Ceļazīmju ievie-
šana ir atkarīga no pašvaldību līdz-
dalības, tādēļ arī Ventspils novada 
pašvaldība ir aicināta iesaistīties šajā 
procesā. “Atcerēsimies, ka, runājot 
par lībiskajām vērtībām, mums jā-
iejūtas tūristu ādā, kuri bez priekš-
zināšanām ierodas lībiešu krastā,” 
atgādināja Valts. Pēc viņa teiktā, 
lielākā lībiešu kopienas daļa dzīvo 
Rīgā un Ventspilī, pēc būtības tā ir 
izkliedēta, bet aktīva un dinamis-
ka. Lībiešu institūta vadītājs savā 
uzrunā teica, ka jāatstāj vaļā visas 
durvis, lai lībiešu mantojuma sagla-
bāšanā varētu iesaistīties visi, kam 
par to ir interese. Īpaši būtiski tas ir 
tādēļ, ka lībiešu aktīvistu nav daudz, 
viņi ir ļoti noslogoti un nespēj pa-
veikt visu, kas iecerēts, ir vajadzīgi 
palīgi. Ventspils novada ļaudis jau 
vairākus gadus iesaistās gadskār-
tu paražu uzturēšanā, jo piedalās 
putnu modināšanas rituālā, kas 
parasti notiek Tārgales pagastā pie 

Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits uzskata, ka lībiešu krastu atpazīt palīdzētu 
ceļazīmes latviešu un lībiešu valodā.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

jūras, kad ar dziesmu “Čīčorputni”, 
kurai piemīt buramvārdu raksturs, 
putnus modina no ziemas miega. 
Jaunākā laika tradīcija ir Lībiešu 
svētki, ko kopš 1989. gada augus-
ta pirmajā sestdienā svin Mazirbē, 
dodot ziedojumu jūras mātei jeb 

ievedot jūrā ziedu vainagu. Lībieši 
arī mūsdienās pieprot tradicionālās 
amatu prasmes, darinot, piemēram, 
tautastērpus, īpaši izslavēta ir aubju 
šūšana, ievērojot pakauša dekoru 
izkārtojuma principus.             

Marlena Zvaigzne 

Spāru svētki Ugāles manēžā
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Paredzams, ka manēžu iz-
mantos arī skolas interešu pulciņu 
dalībnieki un Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas audzēkņi, kuri tre-
nējas vieglatlētikā. Ugāles vidus-
skolas pārstāvji aktīvi piedalās 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
organizētajā programmā “Sporto 
visa klase”, tādēļ arī viņi ar nepa-
cietību gaida objekta atklāšanu. 

Jaunā Ugāles sporta zāle un 
vienlaikus manēža būs vienīgā 
šāda veida būve Ventspils novadā, 
tādēļ tiks izmantota ne tikai vietē-

jā, bet arī valsts mēroga sacensību 
rīkošanai. 

Līdzšinējā manēžas platība bija 
800 m2, plānojums bija novecojis, 
piemēram, skriešanas virāžas bija 
pārāk augstas un traumatiskas 
sportistiem. Tāpat nebija iespē-
jams izveidot parametriem atbil-
stošu basketbola laukumu, jo ēkas 
gala sienas bija veidotas no mo-
nolītām dzelzsbetona kolonnām, 
kuru izvietojums bija bīstams un 
atradās pārāk tuvu skrejceliņiem. 

Jaunbūves telpas būs 2100 m2 
plašas, atjaunošana skars arī skolas 
palīgtelpu korpusu, kuru pārbū-

vēs, ierīkojot tajā siltummezglu, 
ģērbtuves, tualetes un dušas, kā 
arī iekārtojot treneru kabinetu. 
Pēc objekta nodošanas ekspluatā-
cijā sportisti varēs izmantot 150 m 
skriešanas apli, trīs 60 m sprinta 
celiņus, tāllēkšanas un kārtslēkša-
nas zonu, lodes grūšanas sektoru. 
Skatītājiem būs iekārtotas 100 sēd-
vietas. Ēka plānota tā, lai manē-
žu varētu izmantot daudzpusīgi, 
tāpēc skriešanas apļa vidusdaļā 
paredzēts ierīkot standartiem at-
bilstošus basketbola un volejbola 
laukumus.

Marlena Zvaigzne 


