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Šopavasar Indra Rozentāle savā frizētavā Tārgalē veica 
remontu, lai telpas būtu vēl mājīgākas, turklāt pastāvīgie 
klienti to sen bija pelnījuši. 

Par patīkamajām pārmaiņām frizētavā “Ventspils Novadniekam” zi-
ņoja Tārgales pagasta pārvaldnieks Mārcis Laksbergs, jo viņš ir gandarīts 
par sava pagasta cilvēku uzņēmību. Jaunās telpas frizētavas apmeklētā-
jiem ir pieejamas kopš Valentīna dienas. Indra stāsta, ka remonts paveikts, 
pateicoties vīram Guntim, kurš uzņēmies praktiskos darbus. 

Pirms 30 gadiem friziere strādāja Ventspilī, bet pēc tam ģimene sāka 
dzīvot Tārgalē, un Indrai bija ērtāk darboties savā pagastā. Sākumā viņa 
klientus pieņēma divas reizes nedēļā, un arī tagad nestrādā katru dienu, 
bet pēc pieraksta. Taču, ja kādam būs nepieciešams, Indra frizētavas dur-
vis atvērs arī agri no rīta vai vēlu vakarā, vai arī brīvdienā. “Es jau zinu 
savus cilvēkus, tāpēc varu paredzēt, kad viņi mani meklēs, bet ir arī tādi 
gadījumi, kad es zvanu klientam un vaicāju, kad viņš atnāks. Strādāju Tār-
galē 28 gadus, tāpēc nojaušu, kad būs vajadzīgi mani pakalpojumi.”

Indras mamma Rasma kādu laiku bija vīriešu friziere Ventspilī, un 
meitiņa labprāt devās kopā ar viņu uz darbu. Vidusskolas gados Indra 
aizgāja līdzi draudzenei uz frizētavu, ar lielu interesi vērojot, kā darbojas 
meistare. Uzsākusi mācības frizieru skolā, jauniete vēl nenojauta, cik ļoti 
iemīlēs izvēlēto profesiju, un neapjauta, ka katru dienu dosies uz darbu 
ar prieku. “Nenāku šeit nogurt, bet atpūsties. Esmu pieradusi ilgi stāvēt 
kājās, tas man nesagādā grūtības, arī rokas nenogurst.”

Nobeigums 2. lpp.

Darbs sniedz prieku un gandarījumu

Tārgalniece Indra 
ļoti novērtē savu 
klientu uzticību un 
rūpējas par viņiem 
jau 28 gadus. 
Marlenas ZvaigZnes foto

Martā valstī ieviesa 
ārkārtējo situāciju, un 
tā ir ietekmējusi norises 
arī pašvaldībā. Sadarbība 
ar iedzīvotājiem notiek 
attālināti, ir daudz jaunu 
izaicinājumu, secina  
novada domes 
priekšsēdētājs  
Aivars Mucenieks. 

– Neviens nebija gatavs tam, 
ka pēkšņi sāksies krīze, kas 
skars ne tikai veselības aprūpi, 
bet arī tautsaimniecību.

– Tieši tā, mēs, tāpat kā citi, 
nebijām gatavi šādam izaicinā-
jumam. Visā pasaulē pamazām 
sākās pandēmija, tika noteikti da-
žādi ierobežojumi. 

Nobeigums 6. lpp.

Iedzīvotāji ir saprotoši. Valdība arī

“Gribu pateikt 
paldies atsaucīgajiem 
iedzīvotājiem, kuri 
izprot “Covid-19” laikā 
noteikto ierobežojumu 
jēgu un ievēro tos,” 
saka Aivars Mucenieks.     

Daiņa VeiDemaņa foto



2  | 
2020. gada 19. maijs

no domes sēdes

Aprīļa domes sēdēs
l Deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts 

kasē 50 000 eiro būvdarbu veikšanai projektā “Spor-
ta laukuma labiekārtošana Ances pagastā”. Piešķīra 
projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 
18 476,28 eiro.

l Apstiprināja saistošo noteikumu grozījumus 
par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un to pie-
šķiršanas kārtību.

l Apstiprināja līgumu slēgšanu par bāriņtiesu 
sadarbību, jo novada pašvaldībā tika saņemts Alsun-
gas novada pašvaldības un Ventspils pilsētas domes 
iesniegums, kurā lūgts izskatīt jautājumu par abu 
pašvaldību bāriņtiesu iespējamu sadarbību, lai valstī 
noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nepieciešamības 
gadījumā nodrošinātu Alsungas novada un Ventspils 
pilsētas bāriņtiesu darbības nepārtrauktību. 

l Nolēma nodot pamatlīdzekļus bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai “Usmas krasts”, pamatojoties uz 
pilnvarojuma līgumu par zivju resursu aizsardzības 
un uzraudzības funkciju veikšanu publiskajos iekšē-
jos ūdeņos Usmas pagasta administratīvajā teritorijā.

l Nolēma apbalvot novada sportistus un tre-
nerus – Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkni 
Gabrielu Tomu Kvecko par iegūto 1. vietu 2000 m 
distancē Latvijas Republikas čempionātā vieglatlē-
tikā U16 grupā, Māri Ansbergu par iegūto 1. vietu 
2000 m/kav. skrējienā Latvijas Republikas čempionā-
tā vieglatlētikā U18 grupā, Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas trenerus Arno Kiršteinu un Kasparu Gulbi par 
audzēkņu veiksmīgu sagatavošanu Latvijas Republi-
kas čempionātam vieglatlētikā.

l Līdz 21. augustam nolēma reorganizēt Ances 
pirmsskolas izglītības iestādi “Vālodzīte”, pievieno-
jot to Ances pamatskolai. Atbrīvoja PII “Vālodzīte” 
vadītāju Unu Teibi no ieņemamā amata sakarā ar 
izglītības iestādes reorganizāciju un amata vienības 
likvidāciju.

l Noteica, ka 2020. gada aprīlī un maijā sa-
ņemtā valsts budžeta mērķdotācija valsts speciālās 
izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai 
izglītojamajiem par laika posmu, kad valstī ir no-

teikta ārkārtēja situācija, tiek izlietota Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu dek-
larējušo Annahites pamatskolas izglītojamo ēdi-
nāšanai, izsniedzot pārtikas pakas, paredzot 2,80 
eiro dienā vienam izglītojamam. Ja minētās iestādes 
izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas Vents-
pils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
uzdot Annahites pamatskolas direktorei L. Alsber-
gai informēt pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā 
dzīvesvieta, par lēmumu un vienoties par savstar-
pējo norēķinu kārtību. Nodrošināt pārtikas paku 
izsniegšanu no 16. aprīļa līdz rīkojuma par ārkār-
tējās situācijas izbeigšanos atcelšanai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2020. gada 29. maijam. Pārtikas pakas tiek 
izsniegtas katram bērnam ne vairāk kā divas reizes 
kalendārajā mēnesī, izsniedzot izglītojamiem aprīlī 
un maijā plānotās pārtikas pakas 2020. gada maijā. 

l Lēma par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu Ziru 
un Ugāles pagastā, kā arī par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu Tārgales pagastā, precizēja izmaiņas 
pēc kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībai Vārves 
pagastā.

l Piešķīra novada domes priekšsēdētājam Aiva-
ram Muceniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 
no 5. līdz 26. maijam. Uzdeva novada domes priekš-
sēdētāja pirmajam vietniekam sociālajos, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumos Guntim Mačtamam 
pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus novada do-
mes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka atvaļinājuma 
laikā.

l Nolēma lūgt AS “Latvijas Valsts meži” un 
Zemkopības ministriju nodot bezatlīdzības lietoša-
nā Ventspils novada pašvaldībai valsts nekustamā 
īpašuma “Valsts mežs Užava” sastāvā esošās zemes 
vienības daļu, kā arī daļu no ceļa būves ar termiņu 
10 gadi, ar mērķi veikt daļēju ceļa un stāvlaukuma 
pārbūvi, izmantojot ES struktūrfonda un pašvaldības 
līdzekļus.

l Vēl deputāti lēma par Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas nolikuma apstiprināšanu, veica grozī-
jumus Ances un Popes pamatskolu nolikumā. 

l Ventspils novada pašvaldībā 2020. gada 5. maijā 
saņemta Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas 
komisijas vēstule, kurā norādīts, ka 2020. gada 28. ap-
rīlī, izskatot priekšlikumus likumprojekta “Adminis-
tratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” galīgajam 
lasījumam, komisija atbalstījusi Ventspils novada un 
Ventspils pilsētas kā atsevišķu pašvaldību saglabāšanu.

Ventspils novada dome, izvērtējot priekšlikumus 
likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums”, secināja, ka komisija ir ņēmusi vērā 
Ventspils novada pašvaldības iepriekš sniegtos atzi-
numus un izklāstītos apsvērumus, balstītus uz Vents-
pils novada iedzīvotāju viedokli un vēlmi saglabāt 
savu identitāti un novadu un citus būtiskus apstākļus 
Ventspils novada kā patstāvīgas atvasinātas publiskas 
personas – pašvaldības – statusa saglabāšanā. 

Sagatavotais tiesību akta projekts atbilst labai li-
kumdošanas praksei demokrātiskā sabiedrībā, jo tā 
izstrādes procesā ir ievēroti no Latvijas Republikas 
Satversmes izrietošie pašvaldības pamatprincipi un 
Eiropas Padomes 1985. gada 15. oktobra Eiropas Vie-
tējo pašvaldību hartā nostiprinātās pašvaldību izveides 
un darbības vadlīnijas, tajā skaitā saistībā ar teritoriālo 

kopienu iedzīvotāju tiesībām piedalīties pašvaldības 
darbā, aizstāvību un to nodrošināšanas prioritāti ad-
ministratīvo teritoriju robežu izmaiņu gadījumā.

Deputāti atbalstīja Saeimas Administratīvi te-
ritoriālās reformas komisijas 2020. gada 28. aprīļa 
priekšlikumu likumprojektā “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums”, ar kuru Ventspils novads 
saglabā atsevišķu pašvaldības statusu ar tajā esošām 
teritoriālajām vienībām – Ances pagasts, Jūrkalnes 
pagasts, Piltenes pagasts, Piltenes pilsēta, Popes pa-
gasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, 
Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru 
pagasts, Zlēku pagasts.

l Deputāti uzdeva Ventspils novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītājiem un pamatskolu pirmssko-
las grupu direktoriem nodrošināt pirmsskolas vecuma 
bērnu obligāto apmācību procesu klātienē vai attālinā-
ti pēc vecāku izvēles no 2020. gada 12. līdz 29. maijam 
un no 2020. gada 10. līdz 21. augustam, bet iestādēs, 
kuras augustā slēgtas,  no 2020. gada 1. līdz 12. jūni-
jam.

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 
Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv

Maija ārkārtas sēdēs

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Pie Indras frizējas gan mazi 
bērniņi, gan kundzes gados, un 
viņa ļoti pierod pie savām ilggadē-
jām klientēm, tādēļ ir skumji, kad 
kāda aiziet mūžībā. Indra pārstāv 
to frizieru paaudzi, kura prot sa-
pucēt cilvēkus, iztiekot ar mini-
māliem līdzekļiem. Tagad salonos 
ir pieejams plašs materiālu klāsts, 
bet, kad tārgalniece mācījās, viņa 
kopā ar kursa biedreni iegādājās 
pudeli alus, kuras saturu izman-
toja, vingrinoties veidot matus. 
“Esmu priecīga, ka man ir ielikti 
labi pamati un māku uztaisīt kar-
sto ondulāciju, kas atkal nāk modē. 
Jāatceras, ka mati mūsu dzīves lai-
kā nomainās vairākas reizes. Tie 
arī atspoguļo dzīves paradumus. Ir 
svarīgi, kādu uzturu izvēlamies, vai 
lietojam vitamīnus, varbūt nesen 
esam slimojuši. Gadiem ejot, mats 
maina savu būtību un noveco, tā-
pēc visu mūžu frizējoties nevar 
izmantot vienu pieeju. Ir jāsaprot 
arī tas, ka friziera galvenais instru-
ments ir rokas, kas vada šķēres. Ir 
ļoti būtiski, kā un no kuras vietas 
tās pieskaras matiem.”

Indra neapvainojas, ja pastā-
vīgie klienti izmēģina, kā strādā 

citi frizieri, un uzsver, ka nevajag 
no tā kaunēties, turklāt bieži vien 
pēc kāda laika cilvēki atgriežas 
pie pārbaudītām vērtībām. Mati, 
akcentē friziere, ir skaistuma sim-
bols, tādēļ, strādājot ar zēniem un 
vīriešiem, viņa diezgan reti izman-
to mašīnīti, biežāk šķēres, veidojot 
īpašu griezumu un izceļot katra 
individualitāti. 

Vaicāta par matu mazgāšanas 
biežumu, Indra atteic, ka tas nebūt 
nav jādara katru dienu – viss atka-
rīgs no sajūtām un konkrētā ādas 
tipa. Savukārt, runājot par matu 
krāsošanu, friziere iesaka izvēlē-
ties – vai nu to darīt regulāri, lai ir 
kopts izskats, vai arī atstāt sirmos, 
jo šis tonis bieži vien izskatās ļoti 
labi. Indra labprāt sapoš līgaviņas, 
turklāt prot piespraust plīvuru tā, 
lai rotas valkātāja svinīgajā dienā 
varētu braukt pat ar motociklu. 
“Domāju, ka mums, sievietēm, gri-
bas būt ne tikai praktiskām, bet arī 
elegantām un sievišķīgām. Un man 
ir liels prieks, ka varu palīdzēt šos 
sapņus piepildīt. Esmu pieradu-
si pie ikdienas skrējiena darbā un 
mājās, ir gandarījums par stipro 
ģimeni un trim mazdēliņiem. Viss 
ir saskaņā.”  

Marlena Zvaigzne 

Darbs sniedz prieku 
un gandarījumu

Komisija lemj par labu 
Ventspils novadam

Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) 
komisija 28. aprīlī lēma Ventspili neapvienot ar  
Ventspils novadu un Jelgavu neapvienot ar Jelgavas 
novadu. Līdz ar to atbalstīti deputāta Viktora Valaiņa 
(ZZS) šajā jautājumā iesniegtie priekšlikumi, norāda ziņu 
aģentūra LETA. 

Komisijas lēmums paredz, ka, veicot ATR, Ventspils, Ventspils no-
vads, Jelgava un Jelgavas novads katra būs atsevišķa pašvaldība. Jaunvei-
dojamajā Jelgavas novadā būs iekļauts arī pašreizējais Ozolnieku novads.

Savukārt sākotnējais piedāvājums paredzēja veidot Ventspils nova-
du, tajā iekļaujot arī Ventspili, un veidot Jelgavas novadu, tajā iekļaujot 
arī Jelgavu.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms 
Plešs (AP), diskusijās secināts, ka Jelgava un Ventspils jāsaglabā kā atse-
višķas administratīvās teritorijas, vienlaikus nosakot stingrus sadarbības 
mehānismus attiecīgi ar Ventspils novadu vai jaunveidojamo Jelgavas 
novadu.

Līdz ar to paredzams, ka pēc ATR būs 42 pašvaldības esošo 119 paš-
valdību vietā.

Marlena Zvaigzne 

No 12. maija Ventspils novada pašvaldība atsāk maksājumu pieņem-
šanu skaidrā naudā novada pagastu kasēs, naudas pieņemšanas punktos 
un centrālajā kasē Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, atbilstoši to darba laikam un 
ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Aldis Āķis 

Atkal pieņem maksājumus 
skaidrā naudā
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Arī Ventspils novada 
skolās pēc pavasara 
brīvlaika mācības notiek 
attālināti. Skolēni mājās 
pilda uzdoto, pedagogi 
viņus konsultē, izmantojot 
dažādus saziņas veidus. 

Tas nebūt nav viegli, atzīst 
Tārgales pamatskolas direktore 
Ilze Judzika, piebilstot, ka pie-
lāgošanās jaunajiem apstākļiem 
atkarīga no katra cilvēka indivi-
duālajām spējām – vienam tas 
izdodas vieglāk, citam grūtāk. 
Pedagogi neierasti daudz laika 
tagad pavada pie datora, dažiem 
šī iemesla dēļ parādījušās veselī-
bas problēmas. Skolēniem nu ir 
iespēja plānot savu laiku, bet viņu 
sākotnējā degsme esot noplakusi. 
Aprīlī daudzi vēl priecājās par iz-
devību mācīties attālināti, bet nu 
lielākā daļa Tārgales pamatskolas 
audzēkņu teic, ka labprātāk dotos 
uz skolu, lai satiktu draugus un 
mācītos ierastajā vidē, kur līdzās ir 
skolotāji un klasesbiedri. Sākoties 
attālinātajam mācību procesam, 
vecāki esot teikuši, ka viņiem ir 
viss nepieciešamais, lai bērni varē-
tu skoloties mājās, tomēr pēc tam 
izrādījies, ka kādam ir pārāk vecs 
un mazjaudīgs dators, bet citam – 
ieplaisājis telefona stikliņš. Vienu 
telefonu Tārgales pamatskolai pie-
šķīra Izglītības un zinātnes minis-
trija, otru, tāpat kā datoru, ziedoja 
mācību iestādes darbinieki. Vaicā-
ta, vai 9. klases skolēniem šovasar 
būtu jākārto eksāmeni, Ilze Judzi-
ka atbild noliedzoši. Ja pirms tam 
būtu iespēja tikties konsultācijās 
un pārrunāt neskaidros jautāju-
mus, pārbaudījumus, protams, va-

rētu organizēt, bet tagad tas būtu 
sasteigts process. 

Piltenes vidusskolas 2.  klases 
audzinātāju Dairu Gebaueri aiz-
rauj tehnoloģijas, tādēļ jaunais 
mācību režīms nešķiet apgrūti-
nošs. 12 otrās klases skolēni au-
dzinātājas vadībā iepriekš apguva 
datoriku, tādēļ arī viņi veiksmīgi 
tiek galā ar dažādām ierīcēm. Sā-
kumā gan jaunā kārtība radījusi 
nelielu apjukumu, bet nu jau katrs 
zina, kas un kā jādara. Skolotāja 
Daira uzsver, ka būtiska loma at-
tālināto mācību veiksmīgā norisē 
ir vecākiem, jo viņi ir tie, kas pa-
līdz saviem lolojumiem izpildīt 
uzdoto. Lielākoties saziņa notiek 
telefonā, izmantojot “WhatsApp” 
platformu, bet tiek izmantots 
arī internets. Labs palīgs ir viet-
ne www.uzdevumi.lv. No vienas 
puses, šis laiks prasa īpaši rado-
šu pieeju, no otras puses, nevar 
aizmirst arī to, ka skolēniem jā-
saņem vērtējums, tas nozīmē, ka 
bērniem jāapliecina savas zinā-
šanas un jāparāda prasmes. Lai 
nezaudētu tiešo kontaktu, skolo-
tāja Daira divas reizes nedēļā ar 
savējiem sazinās tiešsaistē. Tad 
var gan aprunāties, kā klājas, gan 
pavingrināties lasīt lomās, gan rē-
ķināt un apgūt īpašvārdus. “Zinu, 
ka mani audzēkņi ilgojas satikt 
cits citu un grib atgriezties skolā. 
Bērni, kā zināms, ir sabiedriskas 
būtnes,  tādēļ viņi, tāpat kā mēs 
visi, gaida, kad beigsies ārkārtējā 
situācija un varēs satikties lielākā 
pulkā,” saka pilteniece.  

Skolotāja Anita Pāvelsone 
Užavas pamatskolā māca dabas-
zinības un bioloģiju. Jaunākajiem 

audzēkņiem viņa uztic dažādus 
praktiskus uzdevumus veikt pa-
šiem. Piemēram, doties dabā un 
fotografēt augus un dzīvniekus, 
izgatavot vienkāršus mūzikas ins-
trumentus un klausīties, kā tie 
skan. Vecāko klašu skolēni labprāt 
veic eksperimentus un ziņo skolo-
tājai, kas izdevās, kas ne. Savukārt 
Anita pavaicā audzēkņiem, kā pa-
tika uzdevums, vai bija grūtības 
to izpildīt. Skolotāja uzslavē savus 
skolēnus, sakot, ka viņi sūta pār-
domātus konspektus un skaistas 
prezentācijas. Attālinātais mācību 
režīms mudina izglītojamos vairāk 
paļauties uz pašu spēkiem un vai-
rāk domāt. “Es šo situāciju sauktu 
par interesantu, jo vairāk ir jādomā 
par to, lai uzdotais darbs būtu ne 
tikai noderīgs, bet arī saistošs. Iz-
mantoju iespēju neklātienē pieda-
līties kursos, kur uzzinu, kā darbo-
jas mani kolēģi citviet Latvijā. Man 
audzināšanā ir 8. klases skolēni, un 
mēs regulāri sazināmies, jo viņiem 
ir vajadzīgs atbalsts un padoms.” 

Ugāles vidusskolas 7.  klases 
audzēkne Dārta Cērpa atzīst, ka 
attālinātā mācīšanās ir grūtāka par 
skološanos klātienē. Ļoti pietrūkst 
tiešā kontakta ar skolotājiem un 
klasesbiedriem. “Protams, inter-
netā ir daudz labu vietņu, kuras 
var izmantot mācībām, bet tieši 
šajā laikā es novērtēju, cik svarīga 
ir skolotāju loma manā dzīvē. Līdz 
šim bija pierasts, ka viņi vienmēr ir 
blakus un var pavaicāt visu, kas nav 
skaidrs, bet tagad jāiztiek ar saziņu 
“Zoom” vai kādā citā platformā,” 
saka Dārta. Pateicoties mūsdienu 
tehnoloģiju iespējām, reizēm šķiet, 
ka mācības notiek klasē. Meitene 

atzīst, ka visgrūtāk viņai ir apgūt 
matemātiku, bet skolotāja ir pre-
timnākoša un palīdz izprast ne-
skaidro. Savukārt vecāku padoms 
lieti noder, mācoties krievu valo-
du. Dārta atzīst, ka tagad slodze ir 
lielāka, jo skolēnam jābūt gana pat-
stāvīgam, lai disciplinētu un kon-
trolētu sevi, nepalaistos slinkumā. 
“Es mācos arī Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolā, un tieši šopavasar 
man ir jākārto beigšanas eksāme-
ni. Apgūstu mākslas programmu. 
Kad tikāmies klātienē, nodarbī-
bas notika divas reizes nedēļā, bet 
tagad, lai nebūtu tik liela slodze, 
cenšos uzdevumus veikt katru die-
nu,” stāsta Dārta. Viņa ir Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas audzēkne, 
tāpēc atlicina laiku arī fiziskām ak-
tivitātēm. Treneris Kaspars Gulbis 
atsūta uzdevumu plānu, un meite-
ne pēc tā veic dažādus vingrināju-
mus, lielākoties spēka. No mācī-
bām brīvajā laikā Dārta ar mammu 
dodas izbraukumos ar divriteni un 
ļoti cer, ka drīz atkal būs atļauts 
tikties ar draugiem. 

Marlena Zvaigzne

Gaida, kad varēs satikties

Ugāles vidusskolas 7. klases audzēkne Dārta Cērpa 
atpūtas brīdī.     Dārtas Cērpas arhīVa foto   

Latviešu folkloras krātuve 
“Autobiogrāfiju krājums” aici-
na Latvijas iedzīvotājus doku-
mentēt dzīvi pandēmijas laikā 
– rakstīt dienasgrāmatas un 
sūtīt uz  garamantas@lulfmi.lv. 
Šīs iniciatīvas mērķis ir saglabāt 
nākamajām paaudzēm liecības 
par ikdienu pandēmijas laikā. 
Dienasgrāmatas tiek publicētas 
digitālajā arhīvā garamantas.lv. 
Rakstīt var arī anonīmi. Vairāk 
par projektu un visas iesniegtās 
dienasgrāmatas lasāmas https:// 
ej.uz/dienasgramata2020.

Marlena Zvaigzne 

Pieraksti, 
kā jūties 

pandēmijas 
laikā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9
Ventspils novadā,

2019. gada 27. decembrī                                                                                                         
(protokols Nr.55, 11.§)

“PAR IZGLĪTOJAMO  
PĀRVADĀJUMIEM UN 
BRAUKŠANAS IZDEVUMU 
KOMPENSĒŠANAS  
KĀRTĪBU VENTSPILS  
NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRATĪVAJĀ  
TERITORIJĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām”

43. panta trešo daļu, “Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu

likuma” 14. panta trešo daļu,
2017. gada 27. jūnija MK “Braukšanas 

maksas atvieglojumu noteikumu” Nr.371
9., 10., 11., 13., 14. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par izglīto-

jamo pārvadājumiem un braukšanas izde-
vumu kompensēšanas kārtību Ventspils 
novada pašvaldības administratīvajā terito-
rijā” (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka 
kārtību un apmēru, kādā Ventspils novada 
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz 
braukšanas izdevumus izglītojamiem un 
nodrošina izglītojamo pārvadājumus nova-
da pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II. Izglītojamo loks, kam nodrošina 
transportu vai kompensē transporta iz-
devumus

2. Pašvaldība kompensē braukšanas 
izdevumus sabiedriskā transporta pakalpo-
jumiem vai nodrošina ar izglītojamā nokļū-
šanu izglītības iestādē  un atpakaļ dzīves-
vietā saistīto izdevumu kompensāciju:

2.1. izglītojamajiem, kuri mācās nova-
da pašvaldības izglītības iestādē, izņemot 
gadījumus, kad izglītojamā dzīvesvieta at-
rodas novada pašvaldības organizēto pār-
vadājumu maršrutu zonā;

2.2. ja izglītojamais piedalās starp-
novadu, reģionālajās vai valsts olimpiādēs, 
konkursos un netiek nodrošināts pašvaldī-
bas transports;

2.3. ja izglītojamo pārvadājumus veic 
pats pilngadīgais izglītojamais vai vecāki, 
vai likumiskie pārstāvji:

2.3.1. vietās, kur nav pieejams sabiedris-
kais vai pašvaldības organizētais transports 
izglītojamo pārvadājumiem;

2.3.2. ja sabiedriskā transporta pakalpo-
jumi notiek mācību procesam neatbilstošos 
laikos; 

2.3.3. ja attālums līdz tuvākajai izglītības 
iestādei vai sabiedriskā transporta pakalpo-
juma pieturvietai pa ceļu veicamā attālumā 
pārsniedz trīs kilometrus.

3.  Ventspils novadā dzīvojošiem izglī-
tojamiem, kas izglītību iegūst vispārizglī-
tojošo skolu 1.–9. klasē, ir tiesības saņemt 
kompensāciju 100% apmērā un 10.–12. kla-
šu izglītojamiem 50% apmērā par braukša-
nas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglī-
tības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja 
izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas 
pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās 
nozīmes maršrutos.

4.  Ventspils novadā dzīvojošie vis-

pārizglītojošo skolu 10.–12. klašu izglīto-
jamie saņem kompensāciju 50% apmērā 
par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 
braucieniem mācību gada laikā no dzīves-
vietas līdz tuvākai cita novada, pilsētas vis-
pārējās vidējās izglītības iestādei, ja Vents-
pils novadā deklarētajam izglītojamam 25 
km attālumā no deklarētās dzīvesvietas nav 
vispārējās vidējās izglītības iestādes un iz-
glītojamais izmanto sabiedrisko transport-
līdzekli, kas pārvadā  pasažierus pilsētas un 
reģionālās nozīmes maršrutos.

5.  Pašvaldība izglītojamam kompensē 
braukšanas izdevumus par braucieniem no 
deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestā-
dei ārpus pašvaldības administratīvās teri-
torijas un atpakaļ, ja izglītojamam ar valsts 
vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo 
izglītību iegūt pēc izglītības programmas, 
kura novada izglītības iestādēs netiek īste-
nota.

6.  Gadījumos, kas nav atrunāti šajos 
noteikumos, lēmumu par izglītojamo trans-
porta izdevumu kompensēšanu pieņem 
Ventspils novada domes Sociālā, izglītības, 
kultūras un sporta komiteja.

III. Pašvaldības izglītojamo pārvadā-
jumu maršrutu plānošana

7. Izglītojamo pārvadājumu maršrutus 
izstrādā pašvaldības Izglītības pārvalde sa-
darbībā ar izglītības iestādes administrāci-
ju, ņemot vērā informāciju par izglītojamo 
deklarēto dzīvesvietu un pēc iespējas ievē-
rojot šādus principus:

7.1. nedublē atbilstošā laikā kursējoša 
sabiedriskā transporta pakalpojuma mar-
šrutu uz tuvāko izglītības iestādi;

7.2. nedublē pašvaldības pārvadājumu 
maršrutus uz dažādām izglītības iestādēm.

8. Pārvadājumu maršruti atbilstoši sa-
ņemtajiem vecāku iesniegumiem tiek pār-
skatīti līdz attiecīgā mācību gada 1. sep-
tembrim un apstiprināti Ventspils novada 
domes Sociālajā, izglītības, kultūras un 
sporta komitejā.

IV. Izglītojamo pārvadājumu nodro-
šināšana

9. Pašvaldības administratīvajā teri-
torijā dzīvojošo izglītojamo pārvadājumus 
veic:

9.1. sabiedriskā transporta pakalpoju-
mu sniedzējs; 

9.2. pašvaldības pārvadājumu sniedzējs, 
kas veic izglītojamo pārvadājumus uz iz-
glītības iestādi un atpakaļ vietās, kur nav 
iespējams izmantot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus;

9.3. privātais transportlīdzekļa vadītājs 
2.3. punktā minētajos gadījumos.

10. Pašvaldības transportā tiek no-
drošināta pavadošā persona izglītojamam, 
kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības 
programmu. 

11. Nokļūšanai citas pašvaldības iz-
glītības iestādē izglītojamais var izmantot 
pašvaldības organizētos izglītojamo pārva-
dājumus.

V. Braukšanas izdevumu kompensā-
cijas apjoms

12. Pašvaldība no sava budžeta sedz 
izglītojamo sabiedriskā transporta izmak-
sas, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā 
vai izglītojamā vecāka iesniegumu.

13. Pašvaldība kompensē ar izglīto-
jamo nogādi pašvaldības izglītības iestādē 
saistītos autotransporta izdevumus saskaņā 
ar pilngadīga izglītojamā vai izglītojamā ve-
cāka iesniegumu šo noteikumu 2.3. apakš-

punktā minētajos gadījumos šādā apmērā:
13.1. vienu reizi mēnesī par iepriekšējo 

periodu pēc formulas K=(2c*0,10)*d, kurā 
K – kompensācijas apmērs; c – pa ceļu vei-
camais attālums kilometros līdz tuvākajai 
pašvaldības izglītības iestādei vai sabiedriskā 
transporta pieturai, vai pašvaldības orga-
nizēto pārvadājumu pieturai; d – faktiskais 
pašvaldības izglītības iestādi apmeklēto die-
nu skaits izglītojamajam iepriekšējā mēnesī; 
0,10 – pašvaldības noteiktais tarifs EUR /km 
transporta pakalpojumu sniegšanai.

13.2. braukšanas izdevumu apmēru 
aprēķina neatkarīgi no pārvadājamo izglī-
tojamo skaita vienā transportlīdzeklī par 
dienām, kad izmantots autotransports.

14. Pašvaldība atmaksā izglītojamo ar 
I vai II invaliditātes grupu izdevumus par 
sabiedriskā transporta izmantošanu pava-
došajai personai, kas saistīti ar šīs personas 
ierašanos izglītības iestādē, lai pēc mācī-
bām pavadītu audzēkni līdz dzīvesvietai 
Ventspils novadā, vai atgriešanos savā dzī-
vesvietā pēc audzēkņa pavadīšanas līdz iz-
glītības iestādei, ja izglītības iestāde atrodas 
citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

15. Pašvaldība nesedz transporta izde-
vumus izglītojamo maršrutos, kuros tiek 
nodrošināts pašvaldības transports līdz iz-
glītības iestādei un atpakaļ.

16. Pašvaldība kompensē braukšanas 
izdevumus par dienām, kad izglītojamais 
apmeklē izglītības iestādi.

VI. Transporta izdevumu kompensā-
cijas veidi un saņemšanas kārtība

17. Vecāks vai pilngadību sasniegušais 
izglītojamais attiecīgajā pilsētas/pagasta 
pārvaldē iesniedz aizpildītu iesnieguma 
veidlapu saskaņā ar noteikumu pielikumu 
Nr.1 par attiecīgā transporta izdevumu seg-
šanas veida piemērošanu:

17.1. personalizētas viedkartes saņem-
šanai, ja nokļūšanai pašvaldības izglītības 
iestādē izmanto sabiedrisko transportu, 
kurā ir iespējami norēķini ar viedkarti;

17.2. mēnešbiļetes saņemšanai, ja no-
kļūšanai pašvaldības izglītības iestādē iz-
manto sabiedrisko transportu, kurā tiek 
izmantotas mēnešbiļetes;

17.3. sabiedriskā transporta izmaksu 
kompensācijas saņemšanai, ja nokļūša-
nai izglītības iestādē izmanto sabiedrisko 
transportu, kurā nav iespējami norēķini ar 
viedkartēm;

17.4. personiskā transporta izmaksu 
kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai 
pašvaldības izglītības iestādē un atpakaļ 
tiek izmantots personiskais transports.

18. Braukšanas izdevumu kompen-
sēšanas kārtība, izglītojamam izmantojot 
starppilsētu un reģionālās nozīmes maršru-
tu sabiedrisko transportu:

18.1. pilngadīgais izglītojamais vai izglī-
tojamā vecāks līdz nākamā mēneša 10. da-
tumam iesniedz attiecīgajā pilsētas/pagasta 
pārvaldē iesniegumu un braukšanas biļetes 
par izglītojamā izmantoto sabiedrisko trans-
portu, un izziņu par izglītības iestādes ap-
meklējumu iepriekšējā mēnesī, kuru paraks-
ta konkrētās izglītības iestādes vadītājs; 

18.2. braukšanas biļetes (nebojātas, 
bez labojumiem un svītrojumiem, kā arī ar 
skaidri salasāmu datumu un cenu) hronolo-
ģiskā secībā salīmē uz lapas, uz kuras norā-
da izglītojamā vārdu, uzvārdu, pašvaldības 
izglītības iestādi, maršrutu un biļešu izde-
vumu kopsummu ar cipariem un vārdiem;

18.3. pašvaldība kompensāciju par 
braukšanas izdevumiem pārskaita vienu 

reizi mēnesī 10 darba dienu laikā no ie-
snieguma un tā pamatojuma dokumentu 
saņemšanas par iepriekšējo mēnesi uz ie-
sniegumā norādīto norēķinu kontu.

19. Braukšanas izdevumu kompensē-
šanas kārtība, ja izglītojamo pārvadājumus 
veic pats pilngadīgais izglītojamais vai izglī-
tojamā vecāks:

19.1. pilngadīgs izglītojamais vai izglī-
tojamā vecāks iesniedz attiecīgajā pilsētas/
pagasta pārvaldē iesniegumu par braukša-
nas izdevumu kompensāciju līdz tuvākajai 
sabiedriskā transporta vai pašvaldības paš-
pārvadājuma pieturai vai pašvaldības izglī-
tības iestādei par iepriekšējo mēnesi līdz 
nākamā mēneša 10. datumam;

19.2. kompensāciju par braukšanas iz-
devumiem pilngadīgam izglītojamajam vai 
izglītojamā vecākam, kas veic izglītojamo 
pārvadājumus vienā transportlīdzeklī, pār-
skaita vienu reizi mēnesī 10 darba dienu lai-
kā no iesnieguma un tā pamatojuma doku-
mentu saņemšanas par iepriekšējo mēnesi 
uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu vai 
izmaksā skaidrā naudā attiecīgajā pilsētas/
pagasta pārvaldē.

20. Kompensācija tiek izmaksāta skaid-
rā naudā, ja pilngadīgais izglītojamais vai 
izglītojamā vecāks iesniegumā norādījis ob-
jektīvu iemeslu, kas liedz iespēju kompen-
sāciju saņemt bezskaidras naudas norēķinu 
veidā. 

21. Attiecīgajai pilsētas/pagasta pārval-
dei ir tiesības izskatīt un apmaksāt brauk-
šanas izdevumus par ilgāku periodu nekā 
iepriekšējais mēnesis tā paša budžeta gada 
ietvaros, ja iesniegumā ir norādīti objektīvi 
apstākļi, kas kavēja pilngadīgajam izglītoja-
majam vai izglītojamā vecākam iesniegumu 
un tā pamatojuma dokumentus iesniegt šo 
noteikumu 18.1. un 19.1. apakšpunktā no-
teiktajā termiņā.

22. Norēķini par decembri tiek veik-
ti kalendārā gada laikā pēc iesnieguma par 
braukšanas izdevumu kompensāciju sa-
ņemšanas.  

VII. Lēmumu pieņemšanas un apstrī-
dēšanas kārtība

23. Attiecīgās pilsētas/pagasta pār-
valdes vadītājs pilngadīgā izglītojamā vai 
izglītojamā vecāka iesniegumu par brauk-
šanas izdevumu kompensāciju un tam pie-
vienotos pamatojuma dokumentus brauk-
šanas izdevumu kompensēšanai izskata 10 
(desmit) darba dienu laikā, par ko tiek izda-
rīta apstiprinājuma atzīme. 

24. Ja, izskatot pilngadīga izglītoja-
mā vai izglītojamā vecāka iesniegumu par 
braukšanas izdevumu segšanu un tam pie-
vienotos dokumentos, tiek konstatēts, ka 
braukšanas izdevumu kompensēšana nav 
pamatota, Izglītības pārvalde pieņem lēmu-
mu par atteikumu kompensēt braukšanas 
izdevumus un paziņo to iesnieguma iesnie-
dzējam “Paziņošanas likumā” noteiktajā kār-
tībā.

25. Izglītības pārvaldes pieņemtos 
lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrī-
dēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
Ventspils novada pašvaldībā.

VII. Noslēguma jautājums
26. Ar šo saistošo noteikumu spē-

kā stāšanos spēku zaudē Ventspils novada 
domes 2010. gada 30. septembra saistošie 
noteikumi Nr.33 “Kārtība, kādā Ventspils 
novada pašvaldība sedz braukšanas izdevu-
mus izglītojamajiem”. 

Domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.5

“GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2018. GADA 22. FEBRUĀRA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 “SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI  
UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA””  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. projekta nepieciešamības 
pamatojums 

saskaņā ar likuma “par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas 
laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 35. un 36. pantu ārkārtējās 
situācijas laikā pašvaldība sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību 
pamatvajadzību nodrošināšanai ir tiesīga piešķirt arī mērķa grupai, kas 
neatbilst “sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 
3. panta nosacījumiem. saistošie noteikumi izdoti, lai varētu nodrošināt 
iedzīvotāju pamatvajadzības personām, kurām krīzes apstākļos nav 
iespējams sniegt sociālo palīdzību atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam 
regulējumam.

2. īss projekta satura izklāsts saistošo noteikumu projekts paredz papildināt Ventspils novada domes 
2018. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr.8 “sociālās palīdzības 
pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība” ar 22.1 punktu, kurā noteikti 
pabalsta saņemšanas kritēriji krīzes apstākļos un pabalsta apmērs saistībā 
ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju vīrusa Covid-19 dēļ. 

3. informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ventspils novada sociālā dienesta 2020. gada budžetā finansējums 
pabalstiem ārkārtējā situācijā paredzēts 6000,00 euro apmērā.

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

Nav attiecināms.

5. informācija par administratīvajām 
procedūrām

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

6. informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas, jo ārkārtējās situācijas apstākļos pašvaldība 
īsteno brīvprātīgu iniciatīvu sociālās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem. 
saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots mājaslapā 
www.ventspilsnovads.lv, sadaļā “Normatīvie dokumenti”.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.5
Ventspils novadā,

2020. gada 16. aprīlī 
(protokols Nr.62, 3.§)

“GROZĪJUMI VENTSPILS  
NOVADA DOMES 2018. GADA  
22. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.8  
“SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS  
PABALSTU VEIDI UN TO  
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA”” 

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 35. panta ceturto un 

piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija 
noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 
13. punktu.

Izdarīt Ventspils novada domes 2018. gada 22. 
februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Sociālās palī-
dzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība” šā-
dus grozījumus:

1. Svītrot visā V nodaļā vārdu “vienreizējs”.
2. Papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
“22.1 Ģimenei (personai), kura valstī noteiktās 

vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā 
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir pa-
balstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtējo situāci-
ju ir palikusi bez iztikas līdzekļiem vai tie ir būtiski 
samazinājušies. Pabalsta apmērs ir 80,00 euro katrai 
mājsaimniecībā dzīvojošai personai triju kalendāro 
mēnešu periodā.”

3. Papildināt ar 22.2 punktu šādā redakcijā:
“22.2 Noteikumu 22.1 punktā minētā pabalsta 

saņemšanai ģimenei (personai) ir jāiesniedz iesnie-
gums, kurā pamatota  krīzes situācijas saistība ar vī-
rusa Covid-19 izraisīto ārkārtas situāciju valstī.”

Domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS

Lauku atbalsta dienests laikā no  
3. jūnija līdz 3. augustam pieņems projektu 
pieteikumus atbalsta apakšpasākumā 
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības”. 

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku 
saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražoša-
nas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju 
un tirgus pieejamību. Atbalsta apjoms ir 15 000 eiro 
vienai saimniecībai.

Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas 

ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar 
lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pa-
kalpojuma sniedzēju.

Ventspils novada pašvaldības uzņēmējdarbības 
konsultante Īrisa Roze-Posuma telefoniski un elek-
troniski konsultē visus interesentus par projekta no-
sacījumiem – 26663245, 29277011, irisa.roze-posu-
ma@ventspilsnd.lv. Klātienes konsultācijas atsāksies 
pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Marlena Zvaigzne 

Finansiāli atbalstīs 
mazās lauku saimniecības

Pašvaldības kultūras 
projektu konkursā saņemti 
23 pieteikumi. Tos izskatīja 
Sociālās, izglītības, kultūras 
un sporta komitejas locekļi, 
piešķirot finansējumu 14 
projektu īstenošanai. 

Jūrkalnes bibliotēka īstenos 
projektu “Savējie sapratīs”, rīkojot 
izzinošas pēcpusdienas un sagata-
vojot inovatīvu novadpētniecības 
materiālu, kas noderēs arī citām 
novada bibliotēkām, pašvaldības 
finansējums – 787 eiro. Zlēku kul-
tūras nama projekta nosaukums 
ir “Vella kalpu zīmē”. Projektā pa-
redzēts veicināt kultūrtūrisma at-
tīstību Zlēkās, iepazīstinot ar vēs-
turisko objektu “Vella dzirnavas”. 
Projekta realizācijai piešķirti 800 
eiro. Ar 600 eiro atbalstīts Rindas 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
pieteikums “Ances skolu vēsture 
(filma)”, tā apzinot pagasta izglī-
tības iestāžu rašanos un darbību 
iepriekšējos gadsimtos un mūs-
dienās. 

Sporta un kultūras centrs 
“Zūras” 710 eiro izmantos pro-
jektam “Paaudžu svētki “Pie ābe-
les””, veicinot mūsdienīgas un in-
telektuālas kultūrvides veidošanu 
Ventspils novadā, kā arī sekmējot 
kultūras mantojuma izzināšanu 
un saglabāšanu. Tārgales pagasta 
kultūras darba organizatores ie-
sniegtais projekts “Čaklās rokas” 
atbalstīts ar 400 eiro. Tā mērķis 
ir godināt rokdarbu tradīcijas, 
iemācīt interesentiem dažādus 
rokdarbu veidus, apzināt rok-
darbnieces, rīkot meistarklases 
un darbu izstādi. Zlēku kultūras 

nams 800 eiro izmantos projekta 
“Izstāde “Teātra dzīve Zlēkās”” 
īstenošanai, atspoguļojot pagasta 
kultūras tradīcijas no teātra māks-
las rašanās brīža līdz pat mūsdie-
nām. Ugāles evaņģēliski luteriskā 
draudze vēlas baznīcā rīkot kon-
certu “Vācu baroka ērģeļmūzi-
kas pērles”, pasākuma rīkošanai 
atvēlēti 800 eiro. Savukārt Zlēku 
evaņģēliski luteriskā draudze tādu 
pašu summu izmantos koncerta 
“Krievu garīgās mūzikas pērles” 
organizēšanai. Piltenes kultūras 
nama iesniegtais projekts “Manas 
saknes ir Piltenē” atbalstīts ar 500 
eiro, ir paredzēts apzināt bijušos 
pilsētas iedzīvotājus un viņu sa-
sniegumus, dižoties ar tiem. Lan-
dzes evaņģēliski luteriskā draudze 
Ziemassvētkos Landzē vēlas rīkot 
koncertu ar profesionālu mūziķu 
piedalīšanos, ieceres realizēša-
nai piešķirti 800 eiro. Biedrība 
“Vēju sēta” 800 eiro paredzējusi 
izmantot Vējturu nama prezentā-
cijai, konkrēti, koncertu rīkošanai. 
Biedrībai “Maģie suiti” piešķir-
ti 800 eiro, lai rīkotu pasākumu 
“Ziemas saulgrieži Jūrkalnē”, sa-
vukārt biedrība “Popes muiža” 
740 eiro izmantos Ziemassvētku 
organizēšanai Popes muižā. Popes 
kultūras nams ir paredzējis īste-
not projektu “Popes pagasta kul-
tūrvēsturiskās fotovīzijas”, apzinot 
un saglabājot kultūrvērtības ar fo-
tomākslas palīdzību, pašvaldības 
finansējums – 760 eiro. Jāpiebilst, 
ka valstī izsludinātās ārkārtējās si-
tuācijas dēļ var mainīties projektu 
realizācijas termiņi. 

Marlena Zvaigzne 

Piešķirti līdzekļi 
kultūras projektiem

Jaunieši pilnveidos 
dažādas prasmes

 
Projektu konkursā “Jaunietis darbībā 2020” saņemti 12 

pieteikumi, finansējums piešķirts sešiem. 
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi piešķīra 

350 eiro Vārves pagasta jauniešu iniciatīvas centra projektam “Putni”, 
kurā paredzēts izveidot putnu ielu, iesaistot sabiedriski derīgā darbā 
jauniešus, tostarp sociālā riska grupu pārstāvjus. Zlēku pagasta pārval-
de iesniedza pieteikumu “Smilšu spēle kā veselības veicinātāja”, tā mēr-
ķis ir mudināt jauniešus apmeklēt individuālās smilšu spēles nodar-
bības, finansējums – 400 eiro. Biedrība “Annahite” 350 eiro izmantos 
tūrisma takas “Apsēdies un izlasi mirkli Stiklos” izveidošanai, iekļau-
jot tajā četrus svarīgākos Stiklu ciema objektus. Vārves pagasta Zūru 
novadpētniecības ekspozīcija izdos “Pasaku kalendāru 2021”, tādējā-
di radot Zūru pamatskolas prezentācijas materiālu mācību iestādes 
185. jubilejā. Piešķirtā summa – 370 eiro. Puzes pamatskolas bērnu un 
jauniešu centrs “Avots” nolēmis Annahitē rīkot Ventspils novada jauno 
mākslinieku plenēru, finansējums – 400 eiro. Savukārt Annahites pa-
matskola iecerējusi organizēt pasākumu “Mūsu roku okeāns Annahi-
tē”, izveidojot vizuāli pievilcīgu sienu Annahites pamatskolas gaitenī 
un veicinot dažāda vecuma audzēkņu savstarpēju sadarbību, atvēlētā 
summa – 137 eiro.         

Marlena Zvaigzne 
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Iedzīvotāji ir saprotoši. Valdība arī
Nobeigums. sākums 1. lpp.

Uzzinājuši par saslimušajiem 
Ķīnā, nenojautām, ka pavisam drīz 
vīruss skars arī Eiropas, tostarp 
Latvijas, iedzīvotājus. Gribu uz-
teikt mūsu valdību, kas operatīvi 
reaģēja un laikus noteica ierobežo-
jumus, tādējādi pasargājot cilvēkus 
no masveida saslimšanas. Līdz šim 
nebijām piedzīvojuši tādu situāci-
ju, ka jāslēdz skolas, kultūras nami, 
sporta zāles un klātienē nevaram 
pieņemt iedzīvotājus, domes sēdes 
un dažādas sanāksmes notiek attā-
lināti. Arī divu metru distancēša-
nās bija jaunums. Tā bija neierasta 
situācija ikvienam valsts iedzīvo-
tajam, bet, par laimi, Latvijā dzīve 
neapstājās un mēs apguvām jaunas 
lietas, piemēram, kā vēl veiksmī-
gāk darbā izmantot informācijas 
tehnoloģijas. Krīze īpaši ietekmēja 
kultūras dzīves un sporta norises, 
lai gan arī šajās jomās strādājošie 
izdomāja risinājumus, kā izrādīt 
aktivitāti, savukārt darbība izglī-
tības nozarē nav apstājusies ne uz 
brīdi. Viegli nav ne audzēkņiem, 
ne vecākiem, ne pedagogiem, 
bet galā tiekam. Agrāk saņēmām 
pārmetumus, ka esam viens no 
mazāk apdzīvotajiem novadiem 
valstī, tomēr “Covid-19” laikā tā ir 
priekšrocība, jo ir mazāk iespēju 
kontaktēties. Kopumā varu teikt, 
ka ārkārtējā situācija nav parali-
zējusi pašvaldības darbu, iesāktie 
būvdarbi turpinās, vien uz laiku 
apturēta grupu dzīvokļu izveide 
Rūpnīcas ielā 6 Ugāles pagastā 

– Kādus atbalsta pasākumus 
pašvaldība piedāvā krīzes laikā?

– Pirms valdība vēl sāka runāt 
par izglītojamo nodrošināšanu ar 
pārtikas pakām vai siltām pusdie-
nām, sadarbojoties ar izglītības ies-
tāžu darbiniekiem un izmantojot 
tikai pašvaldības līdzekļus, sagata-
vojām pirmās 350 pārtikas pakas. 
Pēc tam deputāti sēdē pieņēma 
lēmumu par pārtikas paku piegādi 
maznodrošināto, trūcīgo, daudz-
bērnu ģimeņu un krīzes skarto ģi-
meņu bērniem. Nu paku saņēmēju 

loks kļuvis plašāks, tās paredzētas 
750 personām. Šomēnes šis skaits, 
iespējams, mainīsies, jo pirmssko-
las izglītības iestādes sāk apmeklēt 
arvien vairāk bērnu, līdz ar to pār-
tikas paku saņēmēju skaits varētu 
samazināties. Domes sēdē apstip-
rinājām grozījumus saistošajos 
noteikumos, nosakot, ka personai, 
kura valstī noteiktās vīrusa “Co-
vid-19” izraisītās ārkārtējās situā-
cijas laikā nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, piešķir pabalstu 
krīzes situācijā, ja tā ir palikusi bez 
iztikas līdzekļiem vai tie ir būtiski 
samazinājušies. Pabalsta apmērs 
ir 80 eiro katrai mājsaimniecībā 
dzīvojošai personai triju kalendāro 
mēnešu periodā. Pusi no šīs sum-
mas segs valsts, bet otra puse būs 
pašvaldības devums. 

– Minējāt, ka būvdarbi nova-
dā nav apturēti. Kas tiek darīts?

– Usmas un Zlēku centrā no-
tiek labiekārtošanas darbi. Ir no-
slēgts līgums par Ances pagasta 
sporta laukuma labiekārtošanu. 
Zlēku un Ances projektiem sa-
ņemsim arī Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu. Beigušies vairāki 
iepirkumi, tāpēc tuvāko nedēļu lai-
kā varēs noslēgt līgumu par Ugāles 
vidusskolas aktu zāles remontu, 
par “Mežrūpnieku” ēkas sakārto-
šanu Ugālē. Ir pabeigti iepirkumi 
diviem Eiropas Savienības atbalstī-
tiem projektiem, tādēļ varēs izbū-
vēt zivju ceļu Rīvas upē un atjau-
not gājēju tiltiņu pāri Irbes upei. 
Iesniedzām piecus pieteikumus 
Ziemeļkurzemes biznesa asociāci-
jas projektu konkursā, atbalstīti ir 
četri mūsu projekti, tāpēc varēsim 
labiekārtot atpūtas vietu Dokupes 
ciemā, Ugālē pie manēžas izvietot 
āra trenažierus, Vārves pagasta 
Zūru ciemā un Ziru ciemā  ierī-
kot sporta un rotaļu laukumus. 
Gaidām, protams, kādus lēmumus 
valsts pieņems par ekonomikas 
sildīšanu, jo viena no pozīcijām 
ir par aizņēmumu garantēšanu 
pašvaldībām projektiem ar aug-
stu gatavības pakāpi. Aizsūtījām  
VARAM visus sagatavotos projek-

tu pieteikumus, tagad tiek izstrādāti 
Ministru kabineta noteikumi, taču 
noprotams, ka iespējas aizņemties 
būs ierobežotas, bet mēģināsim 
pieteikt projektu par Piltenes pil-
sētas iekšpagalma labiekārtošanu. 
Būvniecība valstī un arī Ventspils 
novadā nav apstājusies.

– Saeimas Administratīvi 
teritoriālās reformas komisija 
28. aprīlī vienbalsīgi lēma Vents-
pili neapvienot ar Ventspils 
novadu. Līdz ar to atbalstīti de-
putāta Viktora Valaiņa šajā jau-
tājumā iesniegtie priekšlikumi. 

– Te jāsaka paldies visiem, 
deputātiem, pašvaldības darbinie-
kiem un iedzīvotājiem, kas darījuši 
konkrētas lietas, lai mūs sadzirdē-
tu. Saeimā mūsu nostāju atbalstīja 
ne tikai Viktors Valainis, bet arī 
deputāti Dana Reizniece-Ozola, 
Ilze Indriksone, Regīna Ločmele-
Luņova, viņi cīnījās par to, lai jau 
Saeimas otrajā lasījumā izskatītu 
jautājumu par Ventspils novada un 
pilsētas pastāvēšanu tāpat kā līdz 
šim, proti, neapvienojot abas teri-
torijas. Gribu uzsvērt arī vienoto 
Ventspils novada domes deputātu 
viedokli. Katrs saprot, ka mēs kā 
pašvaldība esam spējuši pastāvēt 
un varēsim to arī turpmāk, veicot 
visas mums uzticētās funkcijas. 
Protams, vēl jāgaida Saeimas de-
putātu galīgais lēmums, bet priecē, 
ka komisijas dalībnieku lēmums 
vienbalsīgi bija mums par labu. 
Tas nozīmē, ka visas septiņas Sa-
eimā pārstāvētās frakcijas ir iedzi-
ļinājušās lietas būtībā un Saeimas 
balsojums varētu būt labvēlīgs. Pēc 
tam, protams, nepieciešams Valsts 
prezidenta akcepts, bet pagaidām 
reformas virzība mūsu situācijā iz-
skatās cerīga. Ir zināms, ka mums 
turpmāk būs ciešāk jāsadarbojas ar 
Ventspils pilsētu atsevišķās jomās, 
piemēram, izglītībā, attīstībā, teri-
torijas plānošanā un atkritumu ap-
saimniekošanā. Vēl nav skaidrs, kā 
tas notiks praktiski, bet ir norādes 
par šīm minētajām nozarēm.

Marlena Zvaigzne

Jūrkalnes pagasta 
iedzīvotāji, piedaloties 
akcijā “Iestādi koku 
Latvijai!”, svētku laikā no 
1. līdz 4. maijam laukumā 
pie Jūrkalnes tautas nama 
stādīja kokus. 

Koki ir dāvana Latvijas valsts 
neatkarības atjaunošanas 30.  ga-
dadienai. Katra ģimene sarūpēja 
savu īpašo kociņu, kuru dāvināt 
Latvijai, un paši saviem spēkiem 
to iestādīja. Akcijā piedalījās ne-

cerēti daudz dalībnieku, un mēs 
visi kopā iestādījām 30 kociņus. 

Man ir liels prieks un lepnums 
par Jūrkalnes iedzīvotājiem, par 
viņu atsaucību un mīlestību pret 
tēvzemi. Mēs kopā apsveicām 
mūsu mīļo Latviju svētkos, pa-
darot to skaistāku, krāšņāku un 
stiprāku. Paldies jums par to. Par 
piedalīšanos akcijā katra ģimene 
saņems īpašu pateicības rakstu.

Jūrkalnes tautas nama 
vadītāja Kristīne Skrulle

jūrkalne

Jurkalnē svētkos 
iestāda 30 kokus

Koku iestādījusi Priedoliņu ģimene – vecāki Reinis un 
Egita, meita Alise, dēls Pauls un pastarītis Pēteris.

KristīNes sKrulles foto

vārve

Pasiekstes dzirnavas ir 
valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis. Dzirnavas tiek 
atjaunotas, tās minētas jau 
1892. gada adrešu grāmatā 
(muižas īpašnieks barons 
O. Grotthuss, melderis 
Sehulz). Tās ir vējenes, kas 
Latvijā darbojušās visilgāk. 

Iepazīstot Pasiekstes dzirnavu 
vēsturi, uzzināju, ka 1969.  gadā 

rakstnieks Herberts Dorbe šeit 
ticies ar Piltenes vidusskolas sko-
lēniem. Tikšanos filmējusi Rīgas 
kinostudija. Esmu pieprasījusi šī 
dokumenta kopiju, bet ļoti gri-
bētos pierakstīt arī aculiecinieku 
atmiņas.

Tautas dzejnieks Imants Zie-
donis, apceļojot Kurzemi, arī pa-
viesojies Pasiekstes dzirnavās. Lai 
nokļūtu no Ventas labā krasta uz 

kreiso, viņš cēlies pāri ar laivu. 
Dzejnieks raksta, ka laiva piede-
rējusi kādam laulātam pārim, bet 
laivā kopā ar viņu bijis jauns meli-
orators. Lūdzu, dalieties atmiņās!

Jūs uzklausīs Zūru un Pilte-
nes novadpētniecības ekspozīci-
ju vadītāji Viktorija Rebuka (tālr. 
22018760) un Jānis Freimanis 
(tālr. 26566315).  

Viktorija RebukaŠādi Pasiekstes dzirnavas izskatījās 1937. gadā.  

Atsaucies, ja ir ziņas par Pasiekstes dzirnavām!
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Paliec mājās! Visapkārt 
klusums un miers. To 
izjūt daudzi. Vai tiešām 
viss apstājies? Kultūras 
darbiniekiem vīruss gauži 
pāri nodarījis. Sarunājamies 
ar Jūrkalnes pagasta 
kultūras dzīves kopēju 
Kristīni Skrulli. Kā šo laiku 
pārdzīvot, kā turpināties?

– Kas izmainījies ar vīrusa 
diktētajiem noteikumiem?

– Mainījies daudz kas. Brīvas 
sestdienas un svētdienas. Vaka-
ros nav mēģinājumu, nav jābrauc 
dziedāt. Darba dienās var kā visi 
padarīt darbus un vakarā iet mājās. 
Laiks sakārtot domas, atpūsties, 
pārdomāt nākotnes plānus.

– Vai tiešām klusums un 
miers? 

– Nē, katru dienu ir ko darīt. 
Tagad varu izdarīt to, ko darba 
steigā, kā vāverei ritenī griežoties, 
nevarēju paspēt. Visu laiku pasā-
kums aiz pasākuma, bieži jādomā 
pat paralēli, viens nav novadīts, 
kad cits jau jāgatavo. Tik daudz 
materiālu sakrājušies, ko varētu 
darbā izmantot, tikai jāsakārto, jā-
saliek pa tēmām. Lugas, dziesmas, 
citi materiāli. Vajadzētu digitalizēt. 
Ko darīt ir pietiekami. Jāsaplāno 
darbi, nekas jau nav beidzies, no-
tikumiem līdzi jāseko, jāatzīmē. Ir 
tikai vairāk laika padomāt, apko-
pot idejas, rast iedvesmu jauniem 
projektiem. Ieceres pamazām jau 
top. Tagad ir dažādas iespējas strā-
dāt attālināti. Pieteicos tiešsaistes 
mācību semināram “Kultūras un 
cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: 
jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt 
plašu auditoriju kultūras un izglītī-
bas projektos” un piedalos režisora 
Viestura Kairiša runas skolas lekci-
jās. Tas palīdzēs darbā ar amatier-
teātra aktieriem. Visvairāk kontak-
tējos ar bērniem, atkārtojam jau 
iemācītās izrādes, lai neaizmirstas. 
Tikai skolēniem, kas visu dienu 
pilda skolas darbus internetā, nav 
īpašas vēlēšanās vēl noņemties ar 
maniem uzdevumiem. Grib satik-
ties, bet drīkstam tikai laukā divu 
metru attālumā. Noteikumus ievē-
rojam, ja arī savureiz gadās satik-
ties.

– Kā izjūti to, ka nav vairs 
skolas?

– Nav bērnu uz vietas, visi no 
kaut kurienes atbrauc. Skolas lai-
kā bija vieglāk organizēt konkur-
sus, gatavot darbiņus, zīmējumus. 
Citādi neizjūtu, jo visi ap četriem 
pēcpusdienā ir mājās un grib satik-
ties. Visiem patīk teātris. Galvenais 
mērķis ir nepazaudēt piederības 
izjūtu Jūrkalnei. Katram sava skola, 
kas atrodas citā vietā, kur svarīgā-
kā ir piederība konkrētai vietai, bet 
mūsu bērniem ir Jūrkalne, kuras 
vārds jānes tālāk. To šajā laikā ne-
drīkst pazaudēt.

jūrkalne Saruna “2 un 2” laikā. Viss notiek!

– Tagad uzradies jauns vārds, 
kuram nespēju saprast nozīmi – 
ārtelpās. Telpās nekas nesanāca, 
bet ārpus telpām Lieldienu laiku 
varējām just.

– Noskaņa jārada ārpus tel-
pām. Vēl tagad kaut kas no ārējā 
noformējuma saglabājies. Jādomā 
par nākamajiem svētkiem. 4. maijā 
bija aktivitātes ģimenēm. Pulcēša-
nās noteikumi netika pārkāpti. Ap-
sveicinājāmies ar simtgadē stādīto 
ozoliņu.

– Visiem patika Sieviešu die-
nas sarīkojums. Vai dāmu aktivi-
tātēm paredzams turpinājums? 

– Viņas ir gatavas turpināt, 
piesaistot arī vīrus. Cerams, ka ru-
denī varēs atsākt. Gribētos gan, jo 
ar pieaugušajiem teātra spēlēšanā 
ir pārtraukums.  Ilggadīgajam reži-
soram Jānim Priedoliņam nākam-
gad būs apaļa jubileja. Jāgatavojas 
to pienācīgi atzīmēt. Tagad laiks 
atbilstošu lugu sameklēt, aktierus 
sarunāt. Tikai būs grūti kaut kur 
aizbraukt, ja izdosies ar veikala 
dāmu piedalīšanos iestudēt, jo 
tirdzniecībā darba laiks jāievēro. 
Bet gan jau viss notiks!

– Labas atsauksmes bija par 
“Maģo suitu” 60 gadu jubileju, 
tikai iebildes bija, ka pienācīga 
uzmanība nebija veltīta tām da-
lībniecēm, kuras suitu dziesmu 
iznesa cauri padomju gadiem. 
Austra Čepeļevska ilgi brauca 
mācīt, Marija Liepa un Linda 
Brasliņa gadiem rūpējās, sauca 
kopā un pašas dziedāja.  Kā šo 
posmu domāts papildināt? 

– Tagad laiks sakārtot arhīvu 
par tiem gadiem. “2 un 2” laikā 
plānoju tikties ar to laiku galve-
no dziedātāju ģimenes locekļiem, 
lai pierakstītu atmiņas. Jāieplāno 
kāds sarīkojums to gadu dziedātā-
jām par godu. Viņu laikā dziedātās 
dziesmas daļēji ir saglabājušās. Ir 
atmiņu stāsti, preses materiāli, fo-
togrāfijas. Folkloristam Augustam 
Lācim šogad 105. dzimšanas die-
na.  Jāapkopo viņa dziesmas. Gadu 
gaitā tās visas bija aizceļojušas uz 
Alsungu. Tikai pamazām nāk at-
pakaļ. Tagad ir laiks visu sakārtot 
un gatavot scenāriju lielākam pie-
miņas sarīkojumam pēc vīrusa 
aizliegumiem. Materiālu daudz, 
darbs prasa laiku, un tagad to ir 
iespējams izdarīt. Tā ka par darba 
trūkumu nesūdzos.

– Kā tu vērtē to, ka mēs ar 
pārējiem suitiem neesam vienā 
novadā?

– Tagad noteikti ir labāk. Mēs 
Ventspils novadā jūtamies novēr-
tēti un vajadzīgi, arī unikāli. Par 
mums rūpējas, un mēs arī dodam 
no sevis novadam, tiklīdz esam va-
jadzīgi. Kopējā novadā dominētu 
Alsunga, mēs paliktu nomalē.  Arī 
finansiāli mēs vairāk saņemam lie-
lajā novadā. Sava artava no Vents-
pils novada tiek arī EKC “Suiti”. Tā 
ka visiem izdevīgi. Sadarboties va-
ram jebkurā gadījumā. Brīvi varam 
plānot pasākumus, piedalīties pro-
jektu konkursos. Mēs savā novadā 
visi kultūras darbinieki esam drau-
dzīgi, labi satiekam. Reizēm jautā, 
vai nekonkurējam savā starpā? Nē, 

mums katram ir sava niša, kurā 
darboties un sadarboties. Man 
patīk, ka mūsu priekšniece Zane 
Pamše ir ar stingrām prasībām. 
Visam jābūt kārtībā un pie vietas. 
Vienmēr atceros Zanes teikto no 
laika, kad sāku strādāt, ka kultūras 
darbs nav tikai pasākumi vai balle, 
tas ir kaut kas vairāk. To cenšos ie-
vērot.

– Jūs esat tāds aktīvs bariņš 
“Maģo suitu” biedrībā, kas dar-
bojas uz tīra entuziasma pama-
tiem. Kā tur veicas?

– Mērķis – rakstīt projektus, 
lai piesaistītu līdzekļus. Ar grāmat-
vedību nodarbojamies pašas, algu 
par to nesaņemam. Nav domāts ti-
kai par “Maģo suitu” ansambli, bet 
par kultūras jautājumiem kopumā 
– par kultūras mantojuma sagla-
bāšanu, tradīciju kopšanu, tūrisma 
attīstību. Pirmais projekts bija par 
tērpiem, pēdējais par mobilo foto-
stendu, lai mudinātu iejusties sui-
tu tēlā dažādās situācijās. Pa vidu 
bija vēl citi. Atsāksies tūrisms, šad 
un tad ir lūgums kādam pastās-
tīt par objektiem. Apraksti ir, bet 
vajadzīgs kaut kas vairāk, lai būtu 
interesanti klausīties. Zināšanas 
jāpapildina.

– Te nu liela nozīme tavai 
atbalsta komandai. Kā tev tas iz-
dodas?

– To nemāku izskaidrot. Paši 
nāk ar idejām. Par katru varētu 
rakstu uzrakstīt. Es jau varu izdo-
māt, ko darīt, bet viena nevaru, 
vajag komandu. Nav bijis jālūdzas 
– cilvēki labprāt piedalās, nāk ar 

idejām un palīdz. Daudziem varu 
paldies pateikt par atsaucību. Esam 
sastrādājušies.

– Par sadarbību ar jauno pa-
audzi jau runājām, bet seniori 
arī tevi slavē.

– Reizi mēnesī bija obligāta 
tikšanās. Viņiem jau jāizpatīk, tā 
ir mūsu publikas nozīmīga daļa. Ja 
seniori un bērni ir apmierināti ar 
pasākumiem, tad jau arī pārējiem 
nekas īpaši nav iebilstams, tad viss 
kārtībā. Tikai bariņš paliek arvien 
mazāks. Jaunākie it kā negrib vēl 
sevi pieskaitīt senioriem. Tā arī 
sadalās divās daļās. Vecākie grib 
mierīgākus sarīkojumus, bez skaļas 
mūzikas, lai var parunāt, jaunākie 
grib arī lustīgāk padancot. Gandrīz 
jārīko divi senioru Ziemassvētki, 
bet tad apmeklētāju būs maz abās 
ballēs. Tā ka jāatrod vidusceļš. 

– Ko tu novēlētu lasītājiem 
šajā Latvijas valstij nozīmīgo 
svētku mēnesī?

– Aizmirst dienas steigu, ap-
stāties, padomāt, saglabāt mieru, 
izjust svētku mēneša noskaņu. Ne 
vienmēr ir vajadzīgi lielie sarīko-
jumi. Šogad tie vairāk nekā citus 
gadus ir svētki ģimenei, katram 
cilvēkam sirds svētki, būt domās 
kopā ar savu tēvzemi. 

Pasaule cīnās ar briesmīgo 
vīrusu, mūsu Latvija klusi un 
mierīgi, bet sirsnīgi un mīļi svin 
savas atgūtās brīvības svētkus. 
Dzīve rit savu gaitu, un Kristīnei 
Skrullei par tikšanos un dalīša-
nos pārdomās paldies saka Ma-
rija Janvāre. 

Kristīne jūras malā, kur viņai patīk gavilēt, ūdenī veroties.  Mairitas ansones foto  
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Konkursā iegūta uzvara
Februārī rakstīju par Puzes pamatskolas skolēnu 

līdzdalību radošajā konkursā “Tikšanās ar Austrumeiropu”, 
ko organizēja Ziemeļreinas–Vestfālenes federālās zemes 
Izglītības ministrija kopā ar Kultūras un zinātnes ministriju 
un Minsteres pašvaldību Vācijā. 

Puzes 1.– 2. klašu skolēni kopā ar Liepājas Bērnu un jauniešu centra un 
Marijas skolas audzēkņiem no Ālenes startēja kopprojektā par tēmu “Dzin-
tars – atradums Baltijas jūras krastā”. Projekta ierosinātāji un koordinatori 
ir Mehthilde un Dīters Massini Ālenē. Pienākusi ziņa, ka konkursā ir iegūta 
uzvara un visi konkursa dalībnieki saņems uzvarētāju Goda rakstus. Puzes 
pamatskolā darbu vadīja skolotāja Inga Gulbe. Puzes stendu grezno skolē-
nu veidotie dzintari ar atradumiem, Baltijas jūras krastā atrasti īsti dzintara 
graudiņi, interesanti akmentiņi, jūras viļņu nopulēti koka gabaliņi, gliemež-
vāki, jūrmalas smiltis, konkursa dalībnieku un Baltijas jūras fotogrāfijas. 
Ārkārtējā situācija liedz organizēt darbu izstādes un noslēguma pasākumu 
Minsterē, līdz ar to nenotiks godam nopelnītā Puzes pārstāvju vizīte Zie-
meļreinā–Vestfālenē, kas bija paredzēta uzvarētājiem.

Māra Kraule Bērnu redzējums par tēmu “Dzintars – atradums Baltijas jūras krastā”.  māras Kraules foto

Kādā pēcpusdienā 
mazmeita man teica, ka 
pie kaimiņu žoga esot 
neredzēts putns, lai es to 
nofotografējot. Paņēmu 
fotoaparātu un izgāju laukā, 
pat neticēju, ka putns mani 
vēl varētu gaidīt, bet skatos 
– jā, uz kaudzes tiešam vīd 
paliels putns. 

Sacīju mazmeitai, ka tā taču 
kaimiņu vista, jo kurš savvaļas 
putns gan tā sēdētu un gaidītu 
fotogrāfu. Mazmeita iebilda, ka tā 
noteikti neesot vista. Gāju tuvāk 
un jau tvēru kadrus, jo pilnīgi dro-
ši varu apgalvot, ka fazānu brīvā 
dabā redzēju pirmoreiz, un kur nu 
vēl tik tuvu pie savām mājām. Dzī-
voju Blāzmas ciema malā, kur sā-
kas mežs un dažreiz kāds meža ie-
mītnieks ir pamanīts. Putns mani 
ieraudzīja un nesteidzīgi, bet tajā 

pašā laikā cēli šķērsoja lielceļu un 
iegāja mežā. Tālu neaizgāja, jo 
viņa balss turpat bija dzirdama 
vēl labu laiku. Tieši pirms pāris 
dienām “Draugos” kāds fotogrāfs 
no Praulienas bija publicējis divu 
fazānu cīniņu brīvā dabā, vēl no-
domāju – nu neredzēti kadri.

Otrā dienā rīta agrumā fazāns 
ieņēma savu ierasto vietu uz kau-
dzes pie žoga un skaļi pavēstīja, ka 
ir ieradies. Tajā dienā viņš iznāca 
no meža daudzas reizes un katru 
reizi darīja to zināmu ar kārtīgu 
brēcienu. Izdomāju, kā piekļūt 
putnam tuvāk un tādējādi norobe-
žoju viņam ierasto ceļu uz mežu. 
Putns savu cēlo dabu nezaudēja, 
pagriezās uz otru pusi un aizgāja 
pa saimniecības ielu starp mūsu 
mājām, pa ceļam mierīgi kaut ko 
knābādams. Nākamajā dienā viņš 
sēdēja uz akas pie mūsu vārtiem, 

bet ceturtajā dienā žogi viņam 
vairs neeksistēja, viņš sētās izvēlē-
jās dažāda lieluma kaudzes cerībā 
atrast tur kādu treknāku kumosu. 
Protams, nevarēju izsekot visām 
putna gaitām, bet balss ik pa lai-
kam atskanēja no dažādām pu-
sēm.

Šajās dienās jau paguvām pie-
rast, ka skaistulis grozās mūsu 
ciemā, bet nu ir iestājies ierastais 
klusums, jo fazāns laikam devies 
uz kādu citu pusi. Izskanējuši da-
žādi minējumi par to, kā putns pie 
mums uzradās, bet... cik negaidīti 
bija ieradies, tik negaidīti arī no-
zuda.

Māra Kraule

Skaistais putns 
grozījās Blāzmas ciemā.   

māras Kraules foto

Blāzmas ciemā gozējās fazāns

Ar Ventspils novada domes 2020. gada 26. 
marta lēmumu (protokols Nr.61, 4.§) ir uzsākta 
Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde.

Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. 
gadam īstenošana uzsākta 2016. gadā. Novada pašvaldība 
ir izvērtējusi nepieciešamību izdarīt grozījumus teritori-
jas plānojumā, jo tā realizācijas laikā ir konstatētas nepil-
nības, kā arī spēkā ir stājušies jauni, ar vietējās pašvaldī-
bas teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti 
normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, kā arī jauni 
augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas doku-
menti, turklāt saņemti vairāki iedzīvotāju iesniegumi un 
priekšlikumi. Līgumu par teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādi Ventspils novada pašvaldība ir noslēgusi ar SIA 
“Reģionālie projekti”.  

Ventspils novada teritorijas plānojumā nepieciešami 
grozījumi un precizējumi grafiskajā daļā, grozot funkcionā-
lo zonējumu atsevišķām zemes vienībām, precizējot ciemu 
robežas, pārvērtējot ciemu statusu, applūstošās teritorijas, 
virszemes ūdensobjektu izvietojumu un aizsargjoslas, pre-
cizējot ainaviski vērtīgās teritorijas, vietējās nozīmes dabas 
teritorijas un citu informāciju, kā arī aktualizējot teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei ir būtiska 
loma, gan raugoties no sabiedrības kopējo interešu, gan no 
individuālo interešu skatpunkta (tiesību īstenošana un iero-
bežošana). Līdz ar to nozīmīgs posms teritorijas plānošanas 
gaitā ir efektīva sabiedrības līdzdalība.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties novada teritorijas plā-
nojuma grozījumu izstrādē un iesniegt priekšlikumus un 
ierosinājumus, kā arī iesaistīties turpmāk organizētajos sa-

biedrības iesaistes pasākumos, par kuru norisi informācija 
tiks sniegta atsevišķi.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus izvērtēšanai 
un/vai iekļaušanai teritorijas plānojuma grozījumu 1.  re-
dakcijā var iesniegt līdz 2020. gada 5. jūnijam? personīgi 
Ventspils novada pašvaldībā vai sūtīt pa pastu uz adresi: 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601. Fiziskām personām ne-
pieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām 
personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, lai va-
ram rakstiski informēt par jūsu iesnieguma tālāku virzī-
bu. Ja iesniegumu noformējat kā elektronisku dokumentu, 
lūdzam to sūtīt uz e-pasta adresi  info@ventspilsnd.lv. 

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sekot līdzi 
Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 
gaitai!

Iveta Straume 

informācija Notiek novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrāde
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No 2009. gada janvāra 
Puzes pamatskola ir 
iesaistījusies ekoskolu 
kustībā. Šo darbu vada 
skolotāja Sarma Veckāgane.

Ekoskolu programmas sim-
bols ir Zaļais karogs, tas tiek pie-
šķirts skolām, kuras parādījušas 
vislabāko sniegumu, ieviešot eko-
skolu programmas prasības. Tā ir 
atzīta un prestiža kvalitātes zīme, 
ar ko lepojas skolas visā pasaulē. 
Puzes pamatskola šo balvu ir ie-
guvusi jau desmit reižu, un tas ir 
rādītājs kvalitatīvam ekoskolas 
veikumam. Ekoskolas programmā 
iesaistās visi Puzes pamatskolas 
skolēni, ir izveidota ekoskolas pa-
dome, kurā darbojas katras klases 
skolēnu pārstāvji, skolas direkto-
re Nellija Sileviča, Puzes pagasta 
pārvaldes vadītāja Santa Šēniņa, 
skolas saimniecības darba organi-
zatore Ina Dunkure un ekoskolas 
vadītāja Sarma Veckāgane.

Gadu gaitā ir aizvadītas ļoti 
daudzas dažādas akcijas, un arī 
šajā gadā darbs nav apstājies. Vi-
sus gadus, kopš skola iesaistās 
ekoskolu programmā, skolēni vāc 
makulatūru, izlietotās baterijas, 

šķiro atkritumus, īpašās tvertnēs 
ievietojot stiklu un plastmasu.

Šogad pēc uzaicinājuma pieda-
līties makulatūras nodošanas akci-
jā, kas notiek vienu dienu gadā, 
iedzīvotāji izvietoja makulatūru 
pie mājām un skolēni ar pagas-
ta pārvaldes atbalstu to nogādāja 
skolā. Pužiņi 6.  martā vēl paguva 
šo akciju noorganizēt un kārtējo 
reizi pārliecinājās, ka iedzīvotāji šo 
darbu atbalsta. Makulatūras pie-
ņemšana skolā notiek visu gadu, 
bet akcija nodrošina, ka smagās 
pakas nekur nav jānes, skolas zēni 
tās iekrauj mašīnā un aizved. Kat-
ru gadu pužiņi vidēji nodod sešas 
līdz septiņas tonnas makulatūras. 
Vienu reizi makulatūra jau ir aiz-
vesta, un ir solījums, ka uzņēmēji 
ieradīsies vēlreiz, lai aizvestu prāvu 
kaudzi, kas atkal sakrājusies. Par šo 
darbu skola katru gadu saņem pa-
pīru, ko var izlietot dažādām piezī-
mēm, skicēm.

Arī izlietotās baterijas eko-
skola ir nodevusi, šī gada veikums 
ir nedaudz mazāks, bet tas arī 
saprotams, jo gan jau kādam vēl 
mājās palika līdz skolai neatnestas 
izlietotas baterijas. Kopā ir savākti 

80 kilogrami.
Ārkārtējā situācija, protams, 

ir ieviesusi savas korekcijas, bet 
ekoskola meklē jaunas iespējas, lai 
darbs neapstātos. Puzes pagasta 
iedzīvotāji saņēma uzaicinājumu 
nodot nolietotas mājsaimniecī-
bas elektroiekārtas, akciju vadīja 
pagasta pārvaldes vadītāja Santa 
Šēniņa, un atkal daudzi pužiņi 
tādējādi ir atbrīvojušies no lie-
kām mantām. Puzes pamatskola 
ir pateicīga visiem Puzes pagasta 
iedzīvotājiem, kas palīdz skolai 
gūt labus rezultātus ekoskolu kus-
tībā. Aktīvi visos darbos iesaistās 
arī Ina Dunkure, Agrita Jaunarāja, 
Jānis Ekšteins un Alvis Grīnbergs.

Savukārt Zemes dienā Puzes 
pamatskolas ekopadome aicināja 
visus iedzīvotājus padomāt par 
katra ikdienas ieradumiem un to 
ietekmi uz apkārtējo vidi, par to, 
kā ikviens var būt draudzīgs da-
bai, kā var to saudzēt un apliecināt 
tai savu labvēlīgo attieksmi.

Pavasara saulītes lutināti, dau-
dzi Puzes pamatskolas skolēni 
individuāli parūpējās par to, lai 
apkārtējā vide būtu sakopta.

Māra Kraule

Ekoskolā veic daudz labu darbu

Zēni savāc makulatūru. Iedzīvotāji ir atsaucīgi! 
Jāņa eKšteiNa foto

Katru gadu ziemas 
periodā mazpulkā 
domājam, ko paveikt, ko 
iemācīties no jauna, un 
ideju netrūkst. Šajā mācību 
gadā varu slavēt mazos 
mazpulcēnus, kas ar patiesu 
prieku darbojas mūsu 
nodarbībās. 

Pāris no tām veltījām, lai tap-
tu pašu gatavoti auduma maisiņi, 
ko plastmasas maisiņu vietā varē-
tu izmantot iepērkoties. Maisiņi 
nu ir visiem vienādi, jo audumu 
mums ziedoja Ilvija Kleisere no 
Vācijas. Sadiegšana prasīja diez-
gan daudz pūļu, bet to paveica visi. 
Mazpulcēni, kuriem nav šujmašī-
nu, nāca pie manis uz mājām, un 
mans vīrs Ilmārs ierādīja viņiem 
šūšanas mākslu. Daudzas māmi-
ņas bija pārsteigtas par rezultātu 
– maisiņi bija gatavi! Tieši pirms 
skolas klātienes darba pārtraukša-
nas vēl paguvu noorganizēt maz-
pulcēnu vecāku sapulci, un biju 
ļoti priecīga par lielo atbalstu, jo 
uz sapulci ieradās neierasti daudz 
tēvu. Kopā kalām skaistus plānus 
par norisēm pavasarī un vasarā, 
bet diemžēl daļa no tiem paliks 
ideju līmenī. 

Šogad interesantu un vienlai-
kus grūtu uzdevumu mazpulcē-
niem piedāvāja Latvijas Šķirnes 
trušu audzētāju asociācija, aicinot 
piedalīties teorētiskā konkursā 

“Ko tu zini par trušiem?” un zī-
mējumu konkursā. Atbildes uz 
jautājumiem bija grūti sameklēt, 
bet to paveica Una Galkina, Dār-
ta Apsīte, Aleksis Reinfelds un 
Lelde Kraule. Tagad šie mazpul-
cēni zina, kā jābaro truši, kādas ir 
trušu slimības, ar ko truši atšķiras 
no zaķiem, cik sver lielākais tru-
sis pasaulē, cik trusim ir pirkstu, 
cik ātri var truši skrien un citas 
lietas. Trušu šķirnes nācās atpazīt 
pēc attēliem, tas arī nebija viegli, 
jo Latvijā truškopji audzē daudzu 
šķirņu trušus. Zīmējumus kon-
kursam iesniedza Eva Ivanova, 
Amanda Pliene, Germards Er-
nests Smilškalns, Gunārs Adrians 
Bērznieks, Una Galkina, Aleksis 
Reinfelds, Lelde Kraule un Dārta 
Apsīte. Ceru, ka iegūtās zināšanas 
par trušiem būs labs pamudinā-
jums iegādāties garaušus arī savā 
saimniecībā. Konkursa noslē-
gums bija iecerēts Rāmavā, kad 
tur gadskārtējā izstādē pulcētos 
lauksaimnieki, bet arī šī iecere ne-
var īstenoties. Konkursa organi-
zatore Dzintra Lezdiņa ļoti atzinī-
gi izteicās par mūsu mazpulcēnu 
čaklumu un atzina, ka arī atbildes 
uz jautājumiem ir labas.

Mazpulcēni atsūtīja skaistas 
fotogrāfijas, kurās redzamas Liel-
dienu olas, ko viņi krāsojuši kopā 
ar vecākiem. Tāpat bērni ik dienu 
paveic kādu labu darbu, jo jāsāk 

Šuj maisiņus un iepazīst trušus

Mazpulcēni ar pašu šūtajiem maisiņiem.    māras Kraules foto

jau gatavoties nopietniem pavasa-
ra darbiem laukā.

Visi 14 mazpulcēni ir izvēlē-
jušies tēmas šī gada projektiem. 
Latvijas Mazpulku padomes pie-
dāvāto prioritāro biznesa projek-
tu “Pupiņas” veiks Dārta Apsīte, 
bet pētījumu projektu “Pākšaugu 
genofonda atjaunošana” realizēs 
Lelde Kraule.

Citi mazpulcēni šogad audzēs 
un rudenī novāks kartupeļus, 

burkānus, sīpolus, ķirbjus, cūku 
pupas un tomātus. Dārzos krāšņi 
uzplauks saulespuķes, no kurām 
ievāksim sēklas, ko izvietot put-
nu barotavās nākamajā ziemā. 
Vēl mazpulcēni mēģinās izaudzēt 
kādu ķirbi rekordistu, ar ko rudenī 
varētu dižoties Popē. Visi mazpul-
cēni saņēma no manis vienu zilo 
kartupeli, tad nu rudenī redzēsim, 
kuram no viena kartupeļa pado-
sies prāvākā raža. Pagājušajā gadā 

īstenojām sojas projektu, un arī 
manā dārzā pirmoreiz auga soja. 
Man bija tik daudz sojas pupiņu, 
ka varēju iedot visiem mazpulcē-
niem pa saujiņai, lai paši pamēģi-
na audzēt šo vērtīgo kultūru.

Tagad mazpulcēni ir saņēmuši 
radošu uzdevumu – vērot un fo-
tografēt putnus. Kuram būs vei-
cies vislabāk, to noteikti paziņošu 
citā reizē.

Māra Kraule
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pope

ugāle

Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas vēsturē 
šis mācību gads paliks 
tiešām īpašs. 2019. gada 
nogalē sagaidījām mūzikas 
programmu akreditāciju, 
pielikām ne mazumu darba 
un pūļu, lai sevi labi parādītu. 
Šo pārbaudījumu izturējām 
sekmīgi, un, komisijas 
uzslavu stiprināti, 2020. gada 
pavasarī posāmies svinēt 
skolas 30 gadu jubileju.

Gatavojām pūtēju mūzikas va-
karu, pianistu koncertu, mākslas 
programmas absolventu izstādi, 
tika veidoti ielūgumi noslēguma 
pasākumam... Tā vietā nācās steig-
šus apgūt digitālo platformu un 
tehnoloģiju iespējas, lai vispār va-
rētu turpināt strādāt ar saviem au-
dzēkņiem. Kā mums tas izdevies, 
varat vērtēt https://m.facebook.
com/ugalesmms/.

Arī šajā pavasarī skolā gaidām 
jaunus audzēkņus. Mūsu skola 
atrodas Ugāles centrā, nodarbī-
bas tiek saskaņotas ar mācībām 
vispārizglītojošajā skolā. Vairākus 
vakarus nedēļā, kad stundas bei-
dzas vēlu, tiek organizēta tālāk 
dzīvojošo audzēkņu vešana uz 

mājām. Instrumentus (izņemot 
klavieres) pirmajās klasītēs skola 
piedāvā nomāt. Mācību maksa ir 
neliela, turklāt tiek piemēroti da-
žādi atvieglojumi, bet metāla pū-
šaminstrumentu spēles apguve ir 
par brīvu. 

Klātienē uzņemšanu organi-
zēsim augustā, bet bērnus pieteikt 
aicinām jau tagad, lai varam laikus 
plānot savu darbu. 

Uzņemšanas iesniegumu lū-
dzam izpildīt elektroniski. Tas at-
rodams Ventspils novada pašval-
dības mājaslapā, sadaļā – Izglītības 
iestādes / Kultūrizglītība / Ugāles 
Mūzikas un mākslas skola (http://
ventspilsnovads.lv). Aizpildītu ie-
sniegumu līdz 31. maijam lūdzam 
iesūtīt ugalesmmsk@ventspilsnd.lv 
vai ugalemuz@inbox.lv.  

Bērni var izvēlēties spēlēt kla-
vieres, vijoli, flautu, saksofonu, 
klarneti, trompeti, trombonu, eifo-
niju vai arī apgūt vizuāli plastisko 
mākslu. Uzņemsim 7–11 gadus 
vecus bērnus. 

Tālruņi uzziņām: 29456236 
(mūzika, R. Petmane); 26115064 

(māksla, L. Zariņa).
Ugāles Mūzikas un mākslas 

skolas direktore Rasma Petmane

Ja nebūtu šīs situācijas, 
no 24. līdz 26. jūlijam Popē 
notiktu jau piektais festivāls 
“VĀRTI”. 

Taču ieradās šis īberīgais laik-
mets un aizvēra daudzas durvis, 
aizvēra logus, aizvēra vārtus – ie-
rastajam. Nu jau tapis redzams, 
ka šī durvju un vārtu aizvēršana 
ir ļāvusi atvērt to, kas iepriekš nav 
bijis iespējams vai nav bijis nepie-
ciešams. Nevērt uz āru. Vērt iekš-
pus. Šis laiks arī mūsu “VĀRTUS” 
šogad ver citādi.

Festivāls nenotiks. Bet mēs 
notiksim. Un procesi notiks. 
Tie, kuri katram no mums – rīko-
tājiem, dalībniekiem un apmeklē-
tājiem – dod unikālu iespēju vērt 
vārtus sevī pašā.

Ko nevar pateikt ar vārdiem, 

Ir maijs – skaistākais 
pavasara mēnesis, kas 
vēsta par dabas pilnīgu 
pamošanos. Arī Ugāles 5,9 
km garā taka mostas un ik 
dienu kļūst arvien košāka 
un aizraujošāka. 

Lai arī regulārās “Tak-U-gā-
les” aktīvistu pulcēšanās un tal-
košanas takas apkārtnē pēdējos 
divus mēnešus ir liegtas, tas ne 
uz brīdi nav apturējis rosību. 
Taka visu laiku tiek regulāri iz-
staigāta, ikvienam vienatnē ar 
sevi ir iespēja (un daudzi to arī 
cītīgi izmanto) vākt atkritumus, 
pašrocīgi uzlabot grūti caurstai-
gājamās vietas utt. 

Šai dabas nostūrī regulāri var 
manīt ne vien ugālniekus, bet 
arī viesus, kuru interese kļuva 
vēl lielāka, kad aprīlī tika izslu-
dināts konkurss par iespēju ie-
gūt savā īpašumā “Tak-U-gāles” 
pārsteiguma balviņu, ja tiks iz-
pildīti norādītie uzdevumi. Tie 
bija pavisam vienkārši – aplūkot 
konkrētus dabas skatu attēlus 
norādītajā interneta vietnē, at-
rast tos dabā, nofotografēties uz 
to fona un atsūtīt uzņēmumus 
organizatoriem. Liels prieks par 
tiem takotājiem, kuri piedalījās 
konkursā, bet tikpat liels prieks 
ir arī par tiem, kuri ieinteresēti 
meklēja ainavas dabā, neizpildot 
konkursa noteikumus. Galvenais 
mērķis – piedāvāt cilvēkiem ie-
spēju iepazīt šo taku, aktīvi at-
pūsties pie dabas ārpus cilvēku 
drūzmas vienatnē vai ar ģimeni. 

Aicinām pieteikties 
jaunus audzēkņus

1. klases audzēkne Sabīne Bērziņa izveidojusi 
kompozīciju no dabas materiāliem.  rasmas petmaNes arhīVa foto

Konkursa pirmā kārta ir noslēgu-
sies, un 11. maijā sākās konkursa 
2. kārta, kurā tiek piedāvāti jauni 
dabas skati un jaunas pārsteigu-
ma balviņas. Konkurss norisinā-
sies līdz 31. maijam.

Savukārt 23. maijā notiks kār-
tējā takas talka, uz kuru ikviens 
ir laipni aicināts. Šai dienā būs 
ne vien rosīgs darbs, bet plānota 
arī takas ieskandināšana. Ja vien 
laikapstākļi būs labvēlīgi, takojot 
varēs dzirdēt mūziku un dziesmas 
– jautrība garantēta. Pulcēšanās 
ierobežojumi un citi noteikumi 
tiks ievēroti. Lūgums tos respek-
tēt! Tevī pamodās intriga? Seko 
līdzi informācijai uz Ugāles afišu 
dēļiem, “Facebook” Ugāles attīs-
tības lapā un Ugāles tautas nama 
lapā.

TĀTAD: 
l Izstaigā taku un iegūsti 
“Tak-U-gāles” balviņu (līdz 
31. maijam)!
Piedalies talkā 23.  maijā no 
plkst. 10 līdz 12 (precīza in-
formācija būs norādīta inter-
netā)!
l Taka tevi īpaši gaidīs pie se-
vis 23. maijā no plkst. 10 līdz 
12, jo tad notiks pasākums 
“Ugāles taka SKAN” (precīza 
informācija būs norādīta inter-
netā).
l Nāc un iepazīsties ar dabas 
takas “Ugāles gravas” infor-
māciju interneta vietnē www.
redzet.eu/travel!

Liene Rodionova

Pieaug interese par Ugāles taku

Izstaigāt un saredzēt, sajust un atcerēties.  
aNitas DāViDas persoNīgā arhīVa foto

to var pateikt ar vārtiem, kādā no 
festivāliem teica dziesminieks Ar-
nis Miltiņš.

Lai mūsu klusēšana – gana 
skaņa!

Rīkotāju vārdā Maija Kalniņa

Festivāls nenotiks, 
mēs turpināsim notikt
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Esam saņēmuši ziņu no 
Usmas evaņģēliski luteriskās 
draudzes ar lūgumu  
palīdzēt. 27. aprīļa vakarā 
ugunsgrēkā nodegusi 
draudzes mācītāja Uģa 
Brūklenes ģimenes māja 
“Brūklenes”. No uguns 
izglābts vien tas, kas bijis pa 
rokai, un tas, kas mugurā. 
Paldies Dievam, ģimene ir 
sveika un vesela, bet visa 
iedzīve atrodas ūdenī zem 
melnām gruvešu kaudzēm.

Draudzes izplatītajā paziņo-
jumā norādīts: “Aicinām ikvienu, 
kuram ir tāda iespēja, ziedot Brūk-
leņu ģimenes atbalstam – apģēr-
bam, skolas piederumiem, sadzī-
ves tehnikai u.c. lietām turpmākai 
dzīvošanai. Viena no iespējām, 
kā ziedot, ir izmantot Harinas 
Brūklenes  kontu AS “Swedbank”, 
LV43HABA0551003138842, ar 
norādi “Brūkleņu ģimenei”. Jau-
tājumu un neskaidrību gadījumā, 
lūdzu, sazinieties ar draudzes 
priekšnieku Raivi, zvanot pa tāl-
runi 27304027.” 

Aicinājums palīdzēt ugunsgrēkā cietušajiem 

Uģis ar dzīvesbiedri Harinu 
vienmēr ir daudz darījuši citu 
labā, viņi ar līdzcilvēku atbal-

stu ir uzcēluši Usmas baznīcu, 
labiekārtojuši tuvāku un tālāku 
apkārtni, bijuši par stiprinājumu 

ikvienam, kam bijis vajadzīgs at-
balsts, bet nu mums ir iespēja pa-
līdzēt Brūkleņu ģimenei, kurā ir 

divi skolas vecuma bērni – Hariss 
un Heseda.  

Marlena Zvaigzne

Ēka ir nodegusi, bet ticība Dievam palikusi. Lai tā stiprina Brūkleņu ģimeni!  usmas DrauDzes arhīVa foto

2019. gada 17. maijā Lauku atbalsta  
dienesta Ziemeļkurzemes Reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 
Ventspils novada pašvaldības projektu  
“Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” 
Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000005. 

Tā mērķis ir veicināt dzīves līmeņa celšanos un radīt 
kvalitatīvu dzīves vidi Ances pagasta iedzīvotājiem, atjau-
nojot Ances sporta laukumu un labiekārtojot mūsdienīgu 
sporta, rotaļu un brīvā laika aktivitāšu vietu visu vecumu 
un sociālo grupu pārstāvjiem. Stratēģiski pareizi izvēlētā 

vieta papildus dos ieguldījumu arī kultūrvēsturiskā man-
tojuma objekta “Ances muiža” tuvējās apkārtnes sakārto-
šanā un kultūras mantojuma popularizēšanā. 

Projekta gaitā paredzēts atjaunot pirms teju 50 gadiem 
izveidoto sporta laukumu, labiekārtot futbola laukumu un 
pludmales volejbola laukuma apkārtni, no vienas puses 
uzbūvējot žogu, uzstādot soliņus un atkritumu urnas, kā 
arī ierīkojot rotaļu laukumu ar mūsdienīgām rotaļu iekār-
tām un veicot citus labiekārtošanas darbus sporta un brīvā 
laika pavadīšanas objekta izveidei. 

2020. gada 26. martā Ventspils novada pašvaldības Ie-

pirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA 
“Ventbetons-V” par būvdarbiem Ances pagasta sporta 
laukumā. Līguma summa ir 74  642,33 eiro ar PVN. Lī-
gums par būvuzraudzību noslēgts ar SIA “BŪUZ” par ko-
pējo summu 2107,95 eiro ar PVN. Autoruzraudzību no-
drošina SIA “PBT” par līguma summu 726,00 eiro ar PVN. 
Projekta kopējās izmaksas ir 77  476,28 eiro ar PVN, no 
kurām 45 000 eiro ir ELFLA finansējums. Projektu plānots 
pabeigt līdz 2020. gada 30. novembrim.

Evita Roģe 

Uzsāk būvdarbus 
Ances sporta 
laukumā

Lai arī viss aprīlis pagāja 
īpašos apstākļos, kad 
nevarējām piedalīties kopīgos 
pasākumos, tas nenozīmē, ka 
mums nebija iespēju to darīt 
attālināti.  

Lieldienās visi varēja lasīt ticēju-
mus un tautasdziesmas par Lieldie-
nu tēmu, kas kā zaķi un oliņas bija 
izvietoti tautas nama durvju logos. 
Ja gribējām citus iepriecināt ar pašu 
radītiem dekoriem, tos varējām ie-

karināt koka zaros pie tautas nama, 
kur jau atradās taureņi un gaiļi. Pal-
dies mazajām māsiņām Beātei un 
Esterei Bergenām, kas koku izrotāja 
ar zaķēniem un viņu mājiņām. 

Feisbuka lietotnē “Užavas tau-
tas dārzs” ikvienam ir iespēja no-
skatīties Vēsmas Lodes lugu “Antiņa 
precības”, ko iestudējis Užavas ama-
tierteātris “Spēlmanīši”. Vēl tautas 
dārza lietotnē var apskatīt rokdarbu 
pulciņa sezonas darbu izstādi. Tie, 

kuriem nav pieejams internets, iz-
stādi var aplūkot klātienē. Darbiņi 
ir izvietoti tautas nama zāles logos. 

Arī 4. maiju mēs svinējām! Lai 
arī bijām katrs savās mājās, savā 
ģimenē, kopīgas bija svētku mirkļu 
fotogrāfijas. Tā tika izveidots video 
par užavnieku svētkiem “Es un Lat-
vija”, kuru varēs apskatīt feisbukā. 
Savukārt fotoizstāde ir skatāma zā-
les logos. Uz tikšanos!

Gita Vilgute

informācija

užava
Vairas 
Jansones 
rokdarbi.
gitas Vilgutes foto

Kā pavadījām aprīli Užavā



Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī 
reģistrēti četri jaundzimušie.  
Pa vienam Užavā, Zirās, Popē 
un Ugālē. 

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā  
aprīlī reģistrēti miršanas gadījumi 

Vārves pagastā 
gresilda frolova (08.03.1931.–06.04.2020.)
zenta eizenšmite  (06.04.1935.–11.04.2020.)
Usmas pagastā 
elza lakševica  (10.08.1933.–04.04.2020.)
Puzes pagastā 
aivars Bogdanovs  (01.01.1956.–07.04.2020.)
Ugāles pagastā 
edgars eniņš  (02.06.1971.–08.04.2020.)
Viktors Jazņevičs  (18.01.1956.–17.04.2020.)
ēriks šķute  (25.03.1927.–24.04.2020.)
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adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: Ventspils novada dome
redaktore: marlena zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”

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

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 27. maijā. 
Nākamais numurs iznāks 
9. jūnijā.

zlēkas

1930. gadā Zlēkās tika 
dibināta teātra trupa, kas 
darbojas nepārtraukti līdz 
pat šai dienai. Zlēcenieki 
lepojas ar sava pagasta 
teātra tradīcijām, 
tomēr apzinās, ka teātris  
ir gaistoša māksla.  
Vēstures avoti par tā 
pirmsākumiem Zlēkās 
strauji sarūk.

Veicinot pagasta teātra māks-
las saglabāšanu, tiek apkopota 
visa pieejamā informācija. Iece-

rēts septembrī organizēt izstādi 
par teātra dzīvi Zlēkās, aptverot 
laiku no teātra darbības pirm-
sākumiem līdz mūsdienām, 
sniedzot ieskatu amatierteātra 
vēsturē un attīstībā. Izstādē pare-
dzēts apkopot izrāžu rekvizītus, 
vērtīgākos tērpus, informatīvos 
materiālus par teātra vēsturi, tā 
režisoriem un aktieriem, kā arī 
izveidot īsfilmu, fotogaleriju un 
albumus par zlēcenieku kultūras 
dzīvi saistībā ar teātri.

Iedzīvotāji aicināti iesaistīties 

izstādes tapšanā, sūtot fotogrāfi-
jas, video un citus materiālus, kas 
saistīti ar teātra darbību Zlēkās, 
uz e-pastu: zlekas@ventspilsnd.lv. 
Tos var ievietot arī pastkastītē, 
kas atrodas pie Zlēku pagasta 
pārvaldes ēkas. Izstāde “Teāt-
ra dzīve Zlēkās” top, pateicoties 
veiksmīgai dalībai Ventspils no-
vada pašvaldības kultūras pro-
jektu konkursā.

Projekta vadītāja
 Inita Vekmane

Veidos izstādi 
par teātra dzīvi Zlēkās

piltene

Ventspils novada Piltenes Mūzikas skola
UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS

2020./2021. mācību gadā
PIECĀS SPECIALITĀTēS: 
l klavierspēle;
l vijoles spēle;

l solo dziedāšana;
l flautas spēle;
l ģitāras spēle.

Lūdzam sūtīt brīvas formas pieteikumu 
uz e-pastu piltenesmsk@ventspilsnd.lv!

Savus jautājumus varat precizēt, zvanot uz tālruni 63661304.

tārgale

Tārgales pamatskolas 
8. klases skolniece Daniēla 
Rjabova un viņas māsa, 
7. klases audzēkne Devora ir 
izveidojušas skolēnu mācību 
uzņēmumu “Jebkas no nekā” 
un šajā pandēmijas laikā šuj 
maskas.

Uzņēmums darbojas jau otro 
gadu, un tā konsultante ir skolo-

tāja Eva Zeltzaķe. Nolemjot dibi-
nāt uzņēmumu, māsas gribējušas 
pierādīt, ka nav jāsteidzas izmest 
visu, kas pirmajā brīdī šķiet lieks, 
un ka no tā var izgatavot noderī-
gus priekšmetus, piemēram, blo-
ciņus un grāmatzīmes, tamborētus 
groziņus, plānotājus. Ārkārtējā si-
tuācija pamudinājusi māsiņas būt 
īpaši radošām un sākt šūt sejas 

maskas. Viņas, lūdzot palīgā savus 
ģimenes locekļus, piemērījušas 
sejas sargus, lai saprastu, kāds iz-
mērs būs vajadzīgs pasūtītājiem, 
un ķērušās pie darba. Pagaidām ir 
nopirktas 50 maskas, saka Daniēla, 
piebilstot, ka katra no tām maksā 
2,50 eiro. Vēl ir pieejamas maskas 
bordo un pelēkā krāsā.   

Marlena Zvaigzne

Skolnieces šuj sejas maskas

 Daniēla rāda uzņēmumā “Jebkas no nekā” uzšūto sejas 
masku.   DaNiēlas rJaBoVas arhīVa foto


