
2020. gada 10. NOVEMBRIS VENTSPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  BEZMAKSAS  IZDEVUMS NR. 12 (128)

18. novembrī, svinot valsts 102. dzimšanas dienu, 
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks ir parakstījis 18 Ventspils novada 

pašvaldības apbalvojumus – Goda, Atzinības un Pateicības rakstus.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks, kad beigsies valstī izsludinātā ārkārtējā situācija.

PALDIEs PAR JŪsU TALANTIEm, AKTIVITĀTI UN JĒGPILNO DARBĪBU. 
LAI sKAIsTI VALsTs sVĒTKI KATRĀ ĢImENĒ! 

APBALVOJUms 
“VENTsPILs 

NOVADA 
GODA RAKsTs”

v Zemnieku saimniecībai 
“STRēĻI” – par nozīmīgu 
ieguldījumu uzņēmējdarbībā 
un Vārves pagasta attīstības 
veicināšanā.
v Zlēku evaņģēliski 
luteriskās draudzes 
locekļiem ZINTAI un 
ĢIRTAM šTeKeRHOFIeM 
– par būtisku ieguldījumu 
Ventspils novada kultūrtelpas 
veidošanā un Zlēku pagasta 
atpazīstamības veicināšanā.
v etniskā kultūras 
centra “Suiti” valdes 
priekšsēdētājai DAceI 
MARTINOVAI – par ilggadēju 
un mērķtiecīgu ieguldījumu 
suitu kultūrtelpas 
saglabāšanā un attīstībā 
jūrkalnē un Ventspils 
novadā.  
v Puzes pamatskolas 
direktorei NeLLIJAI 
SILeVIČAI – par augstu 
profesionalitāti, kvalitatīvu 
un atbildīgu darbu izglītības 
jomā. 
v Zemnieku saimniecībai 
“BēRZIņI” – par 
prasmīgu iesaistīšanos 
uzņēmējdarbībā, novada 
popularizēšanu un pozitīva 
tēla veidošanu. 

APBALVOJUms 
“VENTsPILs 

NOVADA PAŠVALDĪBAs 
ATZINĪBAs RAKsTs”

v Jūrkalnes pagasta audēju 
pulciņam “KODeS” – par 
aktīvu darbību seno prasmju 
saglabāšanā un māku 
ieinteresēt jauno paaudzi.
v Biedrības “MX Jūrkalne” 
vadītājam GUNTIM SPADeM 
– par ilggadīgu un būtisku 
ieguldījumu motosporta 
tradīciju uzturēšanā un 
motosporta infrastruktūras 
attīstībā jūrkalnes pagastā. 
v Zlēku pagasta bibliotēkas 
vadītājai PāRSLAI BOžeI – 
par sirdsdegsmi tiešajā darbā 
un iesaistīšanos sabiedrībai 
nozīmīgu projektu īstenošanā. 
v Piltenes vidusskolas 
skolotājai OLITAI DONIņAI 
– par nozīmīgu ieguldījumu 
izglītības procesa dažādošanā 
un attīstībā.
v Piltenes iedzīvotājai 
TAMāRAI šTRAUHAI – par 
ilggadīgu un ieinteresētu darbu 
Piltenes iedzīvotāju labā un 
viņu motivēšanu dzīvot labāk.
v VeINBeRGU ģimenei – 
par ieguldījumu 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un 
uzņēmējdarbības attīstību 
Vārves pagastā.

APBALVOJUms 
“VENTsPILs 

NOVADA PAŠVALDĪBAs 
PATEICĪBAs RAKsTs”

v Popes evaņģēliski luteriskās 
draudzes priekšniecei GINTAI 
žeIMUNDeI – par Popes baznīcas 
kā kultūrvēsturiskā pieminekļa 
atjaunošanas darbu organizēšanu.
v Ugāles aktīvo iedzīvotāju 
grupai “TAK–U–GāLe” – 
par kultūrvēsturiska objekta 
labiekārtošanu un izveidošanu par 
saistošu tūrisma objektu.
v Ziru pagasta iedzīvotājai 
LIGITAI PāVeLSONeI – par aktīvu 
iesaistīšanos kultūras dzīves 
norisēs un ilggadīgu darbību Ziru 
amatierteātrī.
v Zlēku pagasta dienas un sociālo 
pakalpojumu centra vadītājai 
INITAI VeKMANeI – par atbildīgu 
attieksmi darbā, sabiedrisko aktivitāti 
un ieguldījumu pagasta attīstībā.
v Zūru pamatskolas skolotāju 
palīdzei INeSeI BOžeI – par izcili 
veiktu darbu un nesavtīgu atbalstu 
pedagogiem un pirmsskolas vecuma 
bērniem.   
v Pastniecei GUNTAI GŪTMANeI – 
par ilggadēju un ieinteresētu darba 
pienākumu veikšanu un iedziļināšanos 
ikviena iedzīvotāja vajadzībās.
v Ances pagasta komunālās 
saimniecības darbiniekam 
AIVARAM LeITIM – par atbildīgu un 
radošu pieeju darbam un sabiedrisko 
aktivitāti.          

Klāt novembris, kad Lat-
vijas vārdu izrunājam īpašāk. 
Lāčplēša dienā un mūsu valsts 
dzimšanas dienā ar lepnumu 
un cieņu atceramies tos, kuri 
atdevuši pašu dārgāko – savu 
dzīvību, lai mēs šodien stai-
gātu pa brīvas un neatkarīgas 
valsts zemi. Tieši tāpēc mēs 
novembrī pie apģērba nēsā-
jam sarkanbaltsarkanas lentī-
tes, svētku dienās pie mājām 
izliekam karogus un godi nām 
kritušos karavīrus, noliekot 
ziedus piemiņas vietās.

Šis gads pasaulei un arī 
mūsu valstij ir citāds. Šajā 
gadā mūsu ierastā ikdiena ir 
stipri mainījusies, mūsu pa-
audze līdz šim nekad nebija 
nopietni saskārusies ar vārdu 
“pandēmija”. Mūsu paaudze 
līdz šim nebija piedzīvojusi, 
ka mācības notiek, bet skolēni 
nesēž skolas solos, mūsu pa-
audze nebija piedzīvojusi, ka 
vīrusa dēļ tiek atcelti kultūras 
un sporta pasākumi, nebija 
piedzīvojusi, ka tiek ierobežo-
tas klātienes tikšanās, kur vis-
labāk varam panākt sapratni 
un veidot savstarpējās attie-
cības. Tagad mēs visi ceram, 
ka pienāks diena, kad varēsim 
teikt: “Esam atgriezušies ie-
rastajā dzīves ritmā!”

Tuvojas Latvijas valsts 
svētki, kuros mēs apliecinām 
cieņu savai tēvzemei. Tā ir lie-
lākā laime – redzēt mūsu zemi 
brīvu, patriotisku, priecīgu un 
vienotu. Tieši no mūsu ikdie-
nas, no mūsu neatlaidības, no 
mūsu patriotisma, domām un 
darbiem veidojas katra pa-
gasta, novada un valsts vēs-
ture. Novēlu ikvienam izjust 
piederību Latvijas valstij un 
redzēt Latviju stipru un lielu. 
Dievs, svētī Latviju!

Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs 

Aivars Mucenieks 

Sveicam 
Latvijas 
valsts 
svētkos!
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no domes sēdes

l Lēma par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām un 
piekrišanu Lielbritānijā reģistrētai sabiedrībai iegūt īpašu-
mā zemes vienību “Dekšņi” Popes pagastā. 

Nolēma piešķirt projektam par brīvdabas aktivitāšu 
laukuma izveidi Dokupes ciemā nepieciešamo līdzfinan-
sējumu 8409,00 eiro no pašvaldības 2020. gada budžeta lī-
dzekļiem un ņemt aizdevumu Valsts kasē – 21 566,12 eiro.

l Noteica, ka Ventspils novada pašvaldībai ir piekritī-
gas zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem.

l Apstiprināja Ventspils novada domes saistošo notei-
kumu grozījumus par Ventspils novada pašvaldības 2020. 
gada konsolidēto budžetu (skatīt 9. lpp).

l Noteica nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes 
maksāšanas termiņu 2021. gadā, par neapstrādātām lauk-
saimniecībā izmantojamām zemēm, kurām 2020. gadā 
mainījušies īpašnieki, NĪN maksājams reizi gadā – ne vēlāk 
kā 31. martā, un nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes 
maksāšanas termiņus 2021. gadā, par neapstrādātām lauk-
saimniecībā izmantojamām zemēm, kurām nav mainījušies 
īpašnieki, NĪN maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. 
martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī – vienas ce-
turtdaļas apmērā no nodokļa papildlikmes gada summas.

l Apstiprināja novada vispārizglītojošo skolu (izglītī-
bas iestādēs, kurās ēdiena gatavošanu nodrošina pašvaldī-
bas izglītības iestādes) skolēnu ēdināšanas vidējās faktiskās 
izmaksas vienai launaga porcijai – 0,71 eiro, t.sk. pārtikas 
produktu izmaksas 0,42 eiro. Norādītā maksa par ēdināša-
nas pakalpojumu piemērojama no 2020. gada 1. novembra.

l Apstiprināja saistošo noteikumu grozījumus par iz-
glītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kom-
pensēšanas kārtību.

l Piešķīra Atzinības rakstus un naudas balvas sportā 
par iegūto 1. vietu Latvijas Republikas čempionātā telpās 
vieglatlētikā pieaugušajiem lodes grūšanā un par 2. vietu 

Latvijas Republikas čempionātā lodes grūšanā Annai Gul-
bei; Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – par ie-
gūto 1. vietu šķēpa mešanā Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā U18 grupā Klāvam Bogdanovam, par iegūto 1. 
vietu 80 m/b, 3. vietu 80 m skrējienā un 3. vietu daudzcīņā 
(2974 p.) Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U14 
grupā Eduardam Strelkovam, par iegūto 3. vietu 1000 m 
skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U14 
grupā Armandam Lagzdiņam; Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas treneriem Dainim Lodiņam, Aivaram Čaklim un 
Kasparam Gulbim – par audzēkņu veiksmīgu sagatavošanu 
Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā.

l Piešķīra apbalvojumu “Ventspils novada Goda 
raksts” (skatīt 1. lpp.).

l Veica šādus grozījumus nolikumā Nr.2 “Ventspils 
novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums”: komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks – Artūrs Pupšis (Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests), komisijas loceklis – Juris Kri-
lovskis  (Ventspils novada pašvaldība), komisijas loceklis  – 
Ansis Zanders  (Valsts policija).

l Atbrīvoja Ivetu Birziņu no Dzīvokļu komisijas locek-
les pienākumu pildīšanas un par komisijas locekli iecēla 
SIA “VNK serviss” tehniskās struktūrvienības vadītāju Vār-
ves iecirknī Edgaru Kalniņu.

l Nodeva SIA “VNK serviss” bezatlīdzības lietošanā 
pašvaldības kustamo mantu un nekustamo nedzīvojamo 
īpašumu ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā noteikto 
pārvaldes uzdevumu izpildei uz laiku līdz 2027. gada 29. 
septembrim ar mērķi – ūdensapgādes un kanalizācijas sa-
biedrisko pakalpojumu sniegšana Ances pagasta iedzīvotā-
jiem.

l Apstiprināja SIA “VNK serviss” pamatkapitāla pa-
lielināšanas noteikumus, kapitalizējot SIA “VNK serviss” 
esošo parādu pret Ventspils novada pašvaldību 50 130,00 

eiro un apstiprināja SIA “VNK serviss” pamatkapitālu 
1 370 502,00 eiro, kas sastāv no 1 370 502 kapitāla daļām, ar 
katras daļas nominālvērtību 1,00 eiro.

l Apstiprināja noteikumu projektu “Grāmatvedības 
uzskaites kārtība (politika)”.

l Apstiprināja pilnvarot SIA “Puzes ezers”, reģistrā-
cijas Nr.  41203021839, organizēt licencēto makšķerēša-
nu Puzes ezerā un uzdot novada domes priekšsēdētājam 
noslēgt pilnvarojuma līgumu, nosakot tā darbības termiņu 
līdz 2025. gada 31. decembrim (skatīt 10. lpp.). Uzdeva SIA 
“Puzes ezers” izstrādāt un iesniegt novada pašvaldībā noli-
kumu licencētās makšķerēšanas organizēšanai Puzes ezerā 
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra no-
teikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība” noteiktajai kārtībai Ventspils 
novada domes saistošo noteikumu projekta par licencēto 
makšķerēšanu Puzes ezerā apstiprināšanai. 

l Akceptēja SIA “Allseason-K” (reģ. Nr. 50203137161, 
adrese: Čiekurkalna 4. šķērslīnija 24 D, Rīga, LV-1026) pare-
dzēto darbību – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas papla-
šināšanai smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils 
novada Ugāles pagastā, nekustamajā īpašumā “Dziļie atva-
ri”, ja saņemts nekustamā īpašuma “Kīši” saskaņojums vai 
ievērojot 200 m attālumu no atradnes robežām līdz dzīvo-
jamās apbūves teritorijai.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē pašvaldībai piedero-
šos dzīvokļu īpašumus Ugālē un Zirās (skatīt 15. lpp.). 

l Vēl lēma par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē 
un Ugāles, Ziru, Užavas pagastā, par zemesgabala iegūšanu 
Ukraina pilsoņa īpašumā. 

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv 
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

Oktobra domes sēdēs

2019. gada 11. jūnijā 
Lauku atbalsta dienesta 
Ziemeļkurzemes Reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 
pieņēma lēmumu 
par Ventspils novada 
pašvaldības projekta Nr.19-

08-AL17-A019.2203-000003 
“Teritorijas labiekārtošana 
pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanai Zlēku ciemā” 
apstiprināšanu Eiropas 
Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 

līdzfinansējuma 
saņemšanai. 

Būvdarbi objektā noslēgu-
šies. Projekta mērķis bija sakopt 
un labiekārtot Ventspils novada 
Zlēku pagasta centra teritoriju 
aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtojot 

Pabeigti būvdarbi Zlēku ciema 
Vecās pagastmājas dārzā 

Bērniem Vecās pagastmājas dārzā pieejamas rotaļu iekārtas.   Pārslas Božes foto

Zlēkās tagad var izmantot jaunu koka tiltiņu.
infrastruktūru sabiedrisko un kul-
tūras aktivitāšu organizēšanai un 
rosinot uz veselīgu dzīvesveidu 
ikvienu Zlēku pagasta iedzīvotāju 
vai apmeklētāju, ierīkojot Vecās 
pagastmājas dārzu.

Būvdarbus objektā par ko-
pējo summu 228 719,94 eiro pēc 
SIA “PBT” izstrādātā būvprojekta 
veica SIA “Ostas celtnieks”. Vecās 
pagastmājas dārzā projekta gai-
tā demontēts vecais gājēju celiņš 
iepretī pagastmājas ieejai, zāģēti 
koki, likvidēti to celmi, izrakts un 
iztīrīts grāvis, ierīkots apgaismo-
jums, veikta betona bruģakmens 
ietvju un asfaltbetona auto stāv-

laukuma izbūve. Izbūvēts bērnu 
rotaļu laukums ar gumijas segumu 
un rotaļu iekārtu, uzstādīti soli un 
atkritumu urnas, uzstādīta lape-
ne un gājēju tiltiņš, kā arī veikti 
apzaļumošanas darbi. Būvuzrau-
dzības pakalpojumus nodrošināja 
IK “Ozols-G”. Būvuzraudzības un 
autoruzraudzības pakalpojumu 
kopējās izmaksas bija 7005,90 
eiro. Visa projekta izmaksas ir 
235 725,84 eiro, tai skaitā 45 000 
eiro ir Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai līdzfinansē-
jums, bet 190 725,84 eiro – Vents-
pils novada pašvaldības līdzekļi. 

Evita Roģe 
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Iespēju festivālā 
“Uzņēmēju dienas Kurzemē 
2020” Olimpiskajā centrā 
“Ventspils” varēja satikt arī 
novada pārstāvjus. 

Viņi Olimpiskajā centrā pul-
cējās, Attīstības nodaļas projektu 
vadītājas Evitas Roģes aicināti. 
Viņa ieguldīja daudz darba, lai 
apzinātu cilvēkus, kuri gribētu 
par sevi pastāstīt citiem, tādējā-
di daudzinot novada vārdu. Evita 
Roģe uzteic darbīgos novada uz-
ņēmējus – katrs no viņiem pār-
stāv savu nišu, un tieši šī daudz-
veidība ļauj aptvert, cik bagāts ir 
Ventspils novads. Piemēram, mēs 
varam lepoties ar kokļu meistaru 
Gunti Niedoliņu no Jūrkalnes, 
kurš vienīgais tuvākajā apkārtnē 
izgatavo strinkšķināmos instru-
mentus. Guntis pasākumā ieguva 
ekstravagantākā dalībnieka titulu 
un aizveda mājās piemiņas bal-
vu. Ventspils novada stendā bija 
pārstāvēts arī sabiedriskais centrs 
“Ances muiža”, kafejnīca un vie-
su nams “Pasiekstes dzirnavas” 
(Vārves pagasts), dravniece Elita 
Kuģeniece no Ances, amatnie-
ce Dana Vīdava, kas pārstāvēja 
Popi, un permakultūras saimnie-
cības “Lībnieki” saimniece Gunta 
Blumfelde no Vārves pagasta. Sig-
ne Veinberga aicināja apmeklēt 
krogu “Pasiekstes vējdzirnavas” 
un atpūsties ērti iekārtotajos apar-
tamentos. Krogā notiek arī dzīvās 
mūzikas vakari. “Visiem, kas grib 
mūs iepazīt, jābrauc ciemos un 
pašiem jāpaskatās, kā esam atjau-
nojuši dzirnavas, jānobauda mūsu 
piedāvātās garšas. Nupat esam iz-
devuši grāmatu, tas ir vēsturisks 
apkopojums “Pasiekstes vējdzir-
navas”, kuru, ja ir vēlēšanās, var 
iegādāties,” stāsta Signe. Viņai 
līdzās esošā Gunta iepazīstina ar 
savu motīvu – atgriezties pie da-
bas, pašam būt sev saimniekam, 
audzēt sev, neļaujot lielajiem no-
spiest sevi: “Tagad, dzīvojot lau-
kos, es pati lemju par savu dzīvi. 
Pilsētā biju ielikta rāmītī. Bija kār-
tība, kādā man jāiekļaujas. Mēs 
barojam zemīti un atdodam to, 

Novada uzņēmēji pārstāvēti izstādē

kas tai pienākas, nevis grābjam 
tikai sev. Bez mīlestības perma-
kultūrā nav, ko darīt.” Ances mui-
žas pārvaldniece Līga Grīnberga 
rāda fotogrāfijas, kurās redzams, 
kā solīti pa solītim atjaunota vēs-
turiskā ēka, kurā tagad iekārtots 
sabiedriskais centrs. To apmeklē 
ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī 
pagasta viesi, kuri labprāt iesais-
tās sklandraušu cepšanas meis-
tarklasēs. “Ances muiža ir atdota 
cilvēkiem, lai viņi nāktu un dar-
botos. Tas ir arī tūrisma apskates 
objekts. Mums te, izstādē, blakus 
ir Guntis ar savām koklēm. Mēs 
vienu aizņēmāmies, un es sāku 
prātot, ka jāpainteresējas, varbūt 
arī Ancē ir kāds, kas vēlas mācī-
ties spēlēt šo instrumentu. Guntis 

ir ar mieru atbraukt un parādīt, kā 
tas jādara,” priecājas Līga.      

Enerģiskā Dana Vīdava piedā-
vā pašas šūtas somas un tīkliņus, 
maciņus, un katru no tiem rotā 
kāds attēls, var redzēt, ka visam 
klāt pielikta sirds un dvēsele. Viņa 
ir gatava ciešai sadarbībai ar klien-
tiem, tāpēc uz somas var izšūt jeb-
kura cilvēka mīļdzīvnieka atveidu. 
“Es savā rūpalā esmu aktīva, ir 
daudz ideju, ko īstenot. Ir tapuši 
jauni produkti. Visu laiku domāju, 
ko piedāvāt, lai cilvēkiem būtu in-
teresanti. Esmu atvērta ikvienam 
pasūtījumam, bet visbiežāk klienti 
vēlas, lai uz somas vai tīkliņa būtu 
attēlots viņa suns vai kaķis,” secina 
Dana. 

Marlena Zvaigzne

Pretendentus vērtēs grupās:
1) dzīvojamās ēkas un sētas; 
2) pašvaldības ēkas un izglītības iestādes;  
3) skatlogi un balkoni. 
savu dalību vēlams pieteikt pilsētas pārvaldē. Vērtēšana notiks no 28. līdz 30. decembrim. 

ar konkursa nolikumu varēs iepazīties Piltenes pilsētas pārvaldē no 20. novembra. Uzvarētāji 
saņems balvas. Uzbursim svētku noskaņu un gaismu mūsu pilsētā! 

Ārija Vīksne 

Kafejnīcas un 
viesu nama 
“Pasiekstes 
dzirnavas” 
vadītāja Signe 
Veinberga.

Permakultūras saimniecības “Lībnieki” saimniece 
Gunta Blumfelde aicina atgriezties pie dabas un 
aizmirst par pesticīdu lietošanu.      Daiņa VeiDemaņa foto

Ziemassvētku apgaismojuma konkurss
Piltenes pilsētas pārvalde un kultūras nams aicina pilsētas un pagasta iedzīvotājus 

piedalīties konkursā “Ziemassvētku gaišums Piltenē 2020”.
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PILTENE
Līdz 13. novembrim Pilte-

nes vidusskolas bērnu novēlējumi 
svētkos, to apkopošana un izstā-
des izveidošana. 

Aicinājums piedalīties kon-
kursā “Ziemassvētku gaišums 
Piltenē – 2020” no 21. līdz 27. de-
cembrim. Vērtēšana grupās: dzī-
vojamās ēkas un sētas, pašvaldī-
bas ēkas un izglītības iestādes, 
skatlogi, logi un balkoni. Ar noli-
kumu varēs iepazīties un pieteik-
ties pilsētas pārvaldē, vērtēšana 
notiks no 28. līdz 30. decembrim. 
Labākos un čaklākos gaida balvas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Arvien, ai, Latvija, es ilgas 
jūtu, kā skatīt tavas neredzētās 
vietas”.

l Grāmatu izstāde un plan-
šete lasītavā par ievērojamiem 
cilvēkiem – septembra jubilāriem, 
par atceres dienām, svētkiem, ak-
tuāliem notikumiem “Bibliotēkas 
kalendārs novembrī stāsta”.

l Ziru pagasta iedzīvotājas 
Līgas Jēkas kolekcijas ceļojošā iz-
stāde “Varde – dīķa karaliene”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Perfekcionists ar nemiera 
dzinuli” – rakstniekam Andrejam 
Miglam 80.

l Starptautiskajai vīriešu 
dienai (19. novembris) veltīta li-
teratūras izstāde “Šis un tas par 
vīriešiem”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Grāmata nāk palīgā: uzzi-
ni vairāk par Latviju!”.

Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

PUZE
Kultūras nams
Novembrī Puzes kultūras 

na ma mazajā zālītē apskatāma 
Ingas Veisas krustdūriena darbu 
izstāde.

1.–23. decembrī kultūras 
nams un bibliotēka rīkos Ziemas-
svētku rokdarbu izstādi ar pārdo-
šanu. Ja vēlies piedalīties ar saviem 
darbiņiem, tad atnes tos uz Puzes 
bibliotēku līdz 23. novembrim!

Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāžu cikla “Krāsainās 

grāmatas” izstāde “Violetās un 
lillā”.

l Novadpētniecības materiā-
lu izstāde “Puzes pagasta stāsti – 
Blāzma”.

l Dzejas izstāde bērniem 
“Ma na un tava Latvija”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Sīpoliņš” – itāļu rakstniekam 
Džanni Rodāri 100.

l Pasaules fi lozofi jas dienai 

veltīta izstāde “Filozofi ja kā gudrī-
bas mīlestība ir priekšnoteikums 
kritiskās domāšanas dzimšanai”.

l Dzejas izstāde “Advente – 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks”. 

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 68. kopa.

l “Mūsu rokdarbu izstāde” 
(no 1. decembra) – aicinām Pu-
zes rokdarbniekus veidot kopīgu 
izstādi.

TĀRGALE
11. novembrī plkst. 18 uz 

paaudžu tikšanās takas veidosim 
Lāčplēša dienas gaismas ceļu. 
Aicinām iedzīvotājus, skolēnus 
un vecākus ierasties ar svecīti, lai 
izgaismotu taku līdz Lībiešu zvej-
nieku sētai.

18. novembrī plkst. 11 sāk-
sies pārgājiens par godu valsts 
svētkiem. 12 km maršruts vedīs 
pa mežu un gar jūras krastu. Pie-
teikties līdz 15. novembrim,  zva-
not pa tālruni 29595334.

Bibliotēka
Izstādes:
l Ziemeļvalstu literatūras ne-

dēļai veltīta izstāde “Ziemeļvalstis 
un pasaule”.

l Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Mūsu Latvija”.

l Literatūras izstāde “Mār-
tiņš sedza ledus sagšu”.

l Literatūras izstāde “Ameri-
kāņu rakstniekam Markam Tve-
nam 185”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 66. kopa.

JŪRKALNE  
No 9. novembra tautas nama 

logos būs apskatāma fotoizstāde 

“Jūrkalne toreiz un tagad”.
11. novembrī Ugunspļavā 

Lāč plēša dienai veltīts pasākums.
Bibliotēka 
Izstādes:
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 62. kopa.
UŽAVA
Užavas tautas nams
No 13. novembra būs ap-

skatāma izstāde “Mans dvēseles 
prieks...”, kurā redzēsiet Natālijas 
Klestrovas gleznas un Danas Do-
niņas rokdarbus.

No 1. decembra Užavas tau-
tas namā būs Padures keramiķes 
darbu izstāde “Māla stāsts”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Ziemeļvalstu literatūras ne-

dēļai veltīta izstāde “Ziemeļvalstis 
un pasaule”.

l Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Daudz laimes manai un 
tavai Latvijai!”.

l Literatūras izstāde “Latvju 
zīmēs – latviskā dzīvesziņa un 
spēks”.

Fotogrāfi ju izstāde “Rudens 
Užavā”.

l Novadpētniecības materiā-
lu izstāde “Bibliotēkā – šodiena 
un vēsture”.

PASĀKUMI:
l 24.–27. novembrī jauno 

grāmatu dienas.
ANCE
Bibliotēka
Izstādes:
l Mārtiņdienai veltīta litera-

tūras izstāde “Rudentiņš – bagāts 
vīrs”.

l Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Kas Latviju stipru dara?”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Latvijas svētumi”.

UGĀLE
11. novembrī plkst. 19 Lāč-

plēša dienas lāpu gājiens no Ugā-
les vidusskolas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības ekspo-

zīcija “Rūpnīcas “Usma” atstātās 
pēdas Ugālē”, iespējams noskatī-
ties fi lmu ar rūpnīcas darbinieku 
atmiņu stāstiem.

l Literatūras izstāde “Apaļš 
kā ābols, vesels kā rutks” – medi-
cīnas literatūra par veselības stip-
rināšanu.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Mana Latvija”.

l Literatūras izstāde bēr-
nu nodaļā “Nezināmais Marks 
Tvens” – amerikāņu rakstniekam 
Markam Tvenam 185.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 69. kopa.

POPE
Kultūras nams
11. novembrī plkst. 18 Lāč-

plēša dienai veltīts lāpu gājiens.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Latvijas 

Republikas proklamēšanas diena”.
l Ziemeļvalstu literatūras ne-

dēļai veltīta izstāde “Ziemeļvalstis 
un pasaule”.

ZIRAS
Ziru tautas nams
11. novembrī plkst. 19 lāpu 

gājiens no Ziru parka līdz Ziru 
tautas namam.

Bibliotēka
Izstādes: 
l Latvijas Republikas prokla-

 mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Latvijai”.

l Literatūras izstāde “Lasītājs 
iesaka lasītājam”.

l Jauno grāmatu izstāde (no 
30. novembra). 

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 67. kopa.

ZLĒKAS 
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dainu 

tēvam Krišjānim Baronam 185”.
l Literatūras izstāde “Vējiem 

līdzi” – rakstniecei Mārgaretai 
Mičelai 120.

USMA
Usmas tautas nams
Novembrī tautas namā “Usma” 

būs apskatāma VFK “Moments” 
fotoizstāde “Latvietis Latvijā”. Iz-
stādes norises laiks tiks precizēts.

11. novembrī plkst. 20.30 
Lāčplēša dienas lāpu gājiens un 

Saules zīmes iedegšana Usmas 
pagasta publiskajā pludmalē kopā 
ar p/o “Ugāle”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “No-

vembris līdzi ved Mārtiņdienu…”.
l Latvijas Republikas prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Ar mīlestību Latvijai”.

l Ziemeļvalstu literatūras ne-
dēļai veltīta izstāde “Ziemeļvalstis 
un pasaule”.

l SAC “Krustceles” iemītnie-
ku radošo darbu izstāde.

VĀRVE
11. novembrī plkst. 19 Ie-

dzīvotāji katrā ciemā ar svecītēm 
aicināti veidot latvju zīmes.

18. novembrī no plkst. 18 
līdz 20 uz Vārves pagasta pārval-
des sienas video sveiciens pagasta 
iedzīv otājiem no Vārves pagasta 
pašdarbības kolektīviem un Zūru 
pamatskolas. Video sveiciens būs 
skatāms arī 19. novembrī Vārvē 
un 20. novembrī Zūrās.

Līdz 30. novembrim iepazīsti 
Zūras ar QR koda palīdzību. 

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Mana Latvija”.

l Ziemeļvalstu literatūras ne-
dēļai veltīta izstāde “Ziemeļvals-
tis un pasaule” (līdz 20. novem-
brim).

l Literatūras izstāde “Dzīve 
kā ceļojums” – dzejniekam Val-
dim Atālam 70 (no 20. oktobra).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 64. kopa. 

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Vistu-

vāk patiesībai ir pacietība” – ak-
tierim Vilim Daudziņam 50 (līdz 
12. novembrim).

l Lāčplēša dienai veltīta lite-
ratūras izstāde “Liec zobenu zem 
galvas, lai tava tauta dus, tā no-
modā un sapņos zin’ savus kareiv-
jus” (līdz 17. novembrim).

l Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienai veltīta dzejas 
izstāde “Ar Latviju sirdī” (no 17. 
novembra).

l Literatūras izstāde “Sek-
mīgas darbības noslēpums ir sākt 
darīt” – amerikāņu rakstniekam 
Markam Tvenam 185. (no 30. no-
vembra).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 65. kopa.

PASĀKUMI:
18. novembrī svecīšu aiz-

degšana Latvijas proklamēšanas 
102.  gadadienai “Lai dod mums 
Dievs, ka mūžam varam mēs laik-
metiem un laikiem garām traukt...”.

Ventspils novada pasākumu afi ša
10. novembris – 
10. decembris

Kultūras pasākumi iekštelpās līdz 6. decembrim ir atcelti, saskaņā ar LR valdības rīkojumu.
Aktivitātes brīvdabā šajā laikā var notikt, ievērojot noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Novembrī bibliotēkas strādā ierastajos 
darba laikos. Bibliotēkās lietosim sejas maskas, ievērosim distanci, dezinfi cēsim rokas un lieki neuzkavēsimies. 
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Šovasar pirmsskolas 
izglītības iestādes 
“Taurenītis” skolotāja 
Undīne Priedoliņa saņēma 
pašvaldības apbalvojumu 
“Gada skolotājs”. Viņas 
īpašais devums ir mācību 
gada plānotāja izstrādāšana 
pirmsskolas skolotājiem.

 Ideja par plānotāju radās, 
kad Undīne vēl bija bērna kop-
šanas atvaļinājumā un visā Lat-
vijā pirmsskolas posmā sāka 
īstenot pilnveidoto izglītības sa-
turu. “Bija sajūta, ka jautājumu 
no kolēģiem bija daudz, bet trūka 
izpratnes, kā šos problēmjautā-
jumus risināt. Mūsu kolektīvs ir 
neliels, pieļāvu domu, ka ar vie-
nām un tām pašām problēmām 
un jautājumiem saskaras visa no-
vada un Latvijas pirmsskolas pe-
dagogi, tāpēc tapa plānotāja pro-
jekts, ar kuru devos iepazīstināt 
izglītības uzņēmuma “Lielvārds” 
komandu. Tā šo ideju atbalstīja, 
novērtēja kā lietderīgu, inovatīvu 
un vēl nebijušu, tāpēc vienojā-
mies par idejas realizāciju. Dau-
dzi, iespējams, neizprot plāna 
nozīmi un izmantošanas iespējas 
darba procesā, uzskata to vien 
par “lieku” papīru rakstīšanu, 
bet mana darba pieredze pierā-
da pretējo. Iztēlosimies došanos 
ģimenes ekskursijā divās situā-
cijās: 1) vecāki izplāno maršru-
tu, galvenos apskates objektus; 
2) vecāki rīkojas spontāni pēc tā 
brīža situācijas. Abos gadījumos, 
protams, ekskursija būs izdevu-
sies, bet kad ekskursijai būs lie-
lāka lietderība? To es piedāvāju 
izmēģināt katram pašam.” 

Iepriekš Undīne, gatavojoties 
darbam, visu pierakstīja parastā 
kladē, bet tad saprata, ka būtu 
ērti, ja visa darbam nepiecieša-
mā informācija – programmas 
struktūra, vadlīnijas, vērtēšanas 
kārtība un nedēļas dienas, ku-
rās atspoguļot ikdienas darbību 
– būtu vienuviet. Piltenieces iz-
strādātajā plānotājā ir ietvertas 
gan pirmsskolas programmas 
“lielās idejas”, gan informācija 
no pirmsskolas vadlīnijām, kā 
arī ieteikumi darba plānošanai 
un novērtēšanai. “Tagad nav no-
teikts vienots pirmsskolas pe-
dagoga darba plānojums, bet 
šis plānotājs varētu būt viens no 
instrumentiem, kas palīdz peda-
gogiem sadarboties plāna veido-
šanā, bet vadībai veikt mācību 
procesa pārraudzību.  Plānotājā 
atspoguļota pati nepieciešamā-
kā informācija, kuru savā darbā 
izmanto pirmsskolas izglītības 
skolotājs. Plāns skolotājam pa-
līdz fokusēties uz pirmsskolas 
programmā noteiktajiem sasnie-
dzamajiem rezultātiem, savukārt 
plāna realizācijā noteicošās būs 

bērnu vēlmes un skolotāja profe-
sionālā kompetence, prasme būt 
elastīgam un sasniedzamo rezul-
tātu saistīt ar bērniem aktuālām 
tēmām, tāpēc skolotāja darbā 
svarīgas ir arī ikdienas piezīmes. 
Tajā iespējams atspoguļot mēne-
ša tematisko plānojumu, aptve-
rot visas septiņas mācību jomas, 
caurviju prasmes un ieradumus. 
Ir arī sniegti ieteikumi bērnu mā-
cību sasniegumu novērtēšanai, 
kā arī paredzēta vieta vecāku sa-
pulces plānošanai, tāpat iekļauta 
informācija par svētku, atceres 
un atzīmējamām dienām.” 

Vaicāju Undīnei, vai plānotājs 
ir metodiskais materiāls vai cita 
veida palīgs. “Jūs pareizi esat uz-
tvērusi domu – tas ir palīgs sko-
lotājiem. Mūsdienās, kad infor-
mācijas apkārt ir ļoti daudz, kad 
vienlaikus jāspēj aptvert septiņas 
izglītības programmas vienlai-
cīgi (nerunājot par pirmsskolas 
grupām, kurās bērni ir jaukta 
vecuma), skolotājs apjūk, un vi-
ņam ir nepieciešama palīdzība. 
Šajā situācijā svarīga ir skolotāja 
prasme strukturēt informāciju. 
Plānotājs var palīdzēt visas prog-
rammas un tajās noteiktās “lie-
lās idejas” strukturēt tematiskā 
plānojumā, nosakot katram mē-
nesim konkrētu bērnam sasnie-
dzamo rezultātu katrā mācību 
jomā. Informācijas strukturēšana 
ierobežo informācijas haosa vei-
došanos un palīdz izsekot peda-
goģiskā darba gaitai. Šāds darba 
modelis var palīdzēt situācijās, 
kad kādu iemeslu dēļ grupās mai-
nās skolotāji vai mācību process 
notiek attālināti.” 

Pieprasījums pēc plānotāja 
pārsniedz piedāvājumu. “Esmu 
saņēmusi daudz atzinīgu vār-
du, un man ir patiess prieks, ka 
mans ieguldītais darbs kādam var 
noderēt. Manuprāt, skolotājiem 
trūkst vienotas izpratnes par 
darba organizāciju, plānošanu un 
izglītības reformu kopumā, tās 
izveide var uzlabot izglītības kva-
litāti. Lai to panāktu, svarīgs ir ie-
guldījumus tieši agrīnā bērnībā, 
kad bērniem ir dabiska zinātkāre, 
dabiska motivācija un dabiska 
vēlme līdzdarboties it visā, ko 
dara pieaugušais. Esmu saņēmusi 
ieteikumus plānotāja papildinā-
šanai gan no skolotājiem, gan no 
logopēdiem, kas lūdz to pielāgot 
logopēda darba specifikai. No-
teikti tos ņemšu vērā.” 

Jāatgādina, ka pirms trim ga-
diem Undīne izdeva mācību lī-
dzekli “Have Fun!” angļu valodas 
apguvei pirmsskolā, aplūkojot 30 
nodarbību tēmas, tādēļ loģisks 
ir jautājums, kas ir tas, kas liek 
Undīnei darīt ko vairāk par dar-
ba tiešajiem pienākumiem un 
meklēt jaunas darba formas? “Es 

zinu, ka esmu pieņēmusi pareizo 
lēmumu, izvēloties izglītību par 
savas karjeras jomu, un to pierā-
da neskaitāmi fakti: man vienmēr 
bijusi vēlme iegūtās teorētiskās 
zināšanas pārnest praksē un veikt 
sava darba analīzi, tā tas ir arī šo-
brīd, izvērtējot kompetencēs bal-
stītu izglītības saturu. Es labprāt 
lasu grāmatas par jaunākajiem 
pētījumiem izglītībā un zinu vēl 
trīs grāmatu nosaukumus, ko 
noteikti izlasīšu, bet lielā darba 
apjoma dēļ to vēl neesmu izda-
rījusi. Man patīk eksperimentēt 
ar dažādām pieejām un meto-
dēm un izvērtēt, kā labāk. Kad 
saprotu, ka darbs, ko daru, man 
ir labi zināms un iestājusies tāda 
kā rutīna, meklēju izaicinājumus. 
Viens no izaicinājumiem bija an-
gļu valodas metodikas izstrāde 
pirmsskolas vecuma bērniem. Es 
joprojām turpinu pārbaudīt, kādi 
ir mana darba potenciāla “gries-
ti”, tas ne vienmēr ir viegli, toties 
interesanti. Bet jāsaka, ka kopā 
ar mācību gada plānotāju pirms-
skolā esmu skaisti noslēgusi savu 
pirmsskolas skolotājas karjeru 
(varbūt!), jo esmu apstiprināta 
Alsungas vidusskolas direktores 
amatā. Prasmes, ko esmu apgu-
vusi, strādājot pirmsskolā, man 
palīdz, un es ar to lepojos, or-
ganizējot darbu skolā. Izglītības 
vadības loma mūsdienās mainās 
kopā ar skolotāja lomu kompe-
tencēs balstītā izglītības saturā. 
A. Einšteins reiz ir teicis:  “Mēs 
nevaram atrisināt mūsu prob-
lēmas ar to pašu domāšanu, ar 
kādu mēs tās radījām.” Respek-
tīvi, mēs nevaram izmainīt izglī-
tības sistēmu ar to pašu domāša-
nu, ar kādu tā ir radīta. Svarīgi ir 
uzsvērt, ka mācīšanās ir process, 
kas ilgst visu mūžu, bet nozīmī-
gākais posms cilvēka attīstībā ir 
līdz pieciem gadiem. Es ceru, ka 
pieminētais plānotājs palīdzēs 
pirmsskolas skolotājiem un uzla-
bos pirmsskolas izglītības darba 
kvalitāti kopumā. Novēlu visiem 
un ikvienam darīt to, kas patīk, 
un darīt to ar aizrautību, interesi 
un degsmi!”

Marlena Zvaigzne

Undīnei patīk meklēt izaicinājumus

“Svarīgi ir uzsvērt, ka mācīšanās ir process, kas ilgst 
visu mūžu, bet nozīmīgākais posms cilvēka attīstībā ir 
līdz pieciem gadiem!” uzsver Undīne. 

UnDīnes PrieDoliņas arhīVa foto

Par Ziemassvētku paciņu 
sAņEmŠANU
Lūgums vecākiem, kuru bērni ir deklarēti  
Ventspils novadā un neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi  
vai skolu, līdz 24. decembrim pieteikties pagasta pārvaldē, 
lai bērni varētu saņemt Ziemassvētku paciņas. Marlena Zvaigzne
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Šajā izdevuma numurā 
jau ir vairāki raksti par 
biedrību un draudžu 
iesaistīšanos pašvaldības 
izsludinātajos projektu 
konkursos. Pastāstīšu vēl 
par trim. 

Zūru pamatskolas direkto-
re Santa Broša ir gandarīta par 
biedrības “Vāzuve” veikumu, jo 
tagad mācību iestādes tuvumā 
atrodas tā dēvētā zaļā klase jeb 
nojume, kuru var izmantot da-
žādiem nolūkiem – gan atpūtai 
starpbrīžos, gan mācību organi-
zēšanai svaigā gaisā. “Šādu zaļo 
klasi izveidot ierosināja audzēk-
ņu vecāki, un biedrība “Vāzuve” 
atsaucās aicinājumam, piedalo-
ties pašvaldības projektu kon-
kursā “Mēs savā novadā”. Tagad 
mūsu audzēkņi, kad laikapstākļi 
to atļauj, var mācīties laukā un 
vērot dabu. Turklāt nojume labi 
noder arī tad, kad skolēniem jā-
gaida autobuss, bet ārā līst. Zūru 
pamatskolu apmeklē daudzi pa-
gasta un novada iedzīvotāji, tādēļ 
ir būtiski padarīt skolas apkārtni 
estētiski pievilcīgu un atraktīvu.” 
Nojumi uzstādīt palīdzēja au-
dzēkņu vecāki, tajā atrodas soli 
un galds. Celtnes apkārtnē pa-
redzēts ierīkot ugunskura vietu, 
novietot soliņus, lai laukā varētu 
atpūsties ne tikai klašu kolektīvi, 
bet arī ģimenes ar bērniem.

Biedrība “Maģie suiti” no 
Jūrkalnes pašvaldības finansēju-
mu saņēma divu telšu, divu sa-
lokāmo galdu un viena salokāmā 
sola iegādei, lai kvalitatīvi varētu 
organizēt brīvdabas pasākumus. 
Šādās reizēs biedrības pārstāves, 
kas vienlaikus ir labas saimnie-
ces, palīdz iepazīt suitu kultūras, 
kulināro un amatniecības man-
tojumu, ļaujot sajust piederību 

savam pagastam un novadam. 
Kā norāda “Maģo suitu” valdes 
priekšsēdētāja Taiga Reķe, vis-
vieglāk uztveramais veids, kā 
sniegt ieskatu suitu vērtībās, ir 
kulinārā mantojuma un amatnie-
cības prasmju popularizēšana, 
tādēļ biedrība ir klātesoša pasā-
kumos, kuros var uzrunāt daudz 
cilvēku. Tiek liktas lietā visas 
prasmes un talanti – tradicionā-
lā suitu apdziedāšanās, rotaļas, 
krāšņo tautas tērpu demonstrē-
šana, suitu rudzu skābmaizes, 
bukstiņputras un sklandraušu 
degustācija, kokļu skanējums un 
jaunākās suitu paaudzes iesaistī-
šana pasākumu norisē. Līdz šim 
biedrība teltis un solus aizņēmās 
no privātpersonām, bet nu tai ir 
savs nepieciešamais aprīkojums, 
lai dažādās Latvijas vietās dižotos 
ar savām prasmēm un daudzinā-
tu Ventspils novada vārdu citviet.

Puzes attīstības biedrība 
“Niedre” arī šogad pašvaldības 
konkursā “Mēs savā novadā” ie-
gūto finansējumu izmantoja vi-
des labiekārtošanai. Biedrības 
projektu koordinatore Anda Lej-
niece atgādina, ka iepriekš pie 
Puzenieku muižas sakopti barona 
kapi un Puzenieku skolas apkārt-
ne, Mežaparkā atjaunotas divas 
ugunskura vietas un uzstādīts in-
formatīvais stends, ierīkota puķu 
dobe, savukārt Nīcciemā savesta 
kārtībā vide Ieziņu priedes tu-
vumā, iezīmēta vecā ceļa robe-
ža, ierīkots informatīvais stends, 
kokos izlikti purnu būrīši. Šogad 
uzmanība pievērsta Blāzmai un 
Stikliem. Abos ciemos vispirms 
sarīkotas talkas, bet pēc tam svi-
nīgi atklāti informatīvie stendi. 
Iedzīvotāji aicināti piedalīties 
pasākumos un atcerēties vēstu-
ri, pārlapojot novadpētniecības 

Infostendā Stiklos var uzzināt arī par piemiņas zīmi 
kureliešiem.  

Domājot par jaunatni, tradīcijām un vēsturi

Pužiņi, satikušies 
Blāzmā, pārskata 
novadpētniecības 
materiālus.  

materiālus un šķetinot atmiņu 
stāstus. Anda Lejniece atzīst, ka 
viņai patīk izzināt tās vietas vēs-
turi, kurā viņa dzīvo, bet, patei-
coties pašvaldības atbalstītajiem 
projektiem, par senākām dienām 
izdevies ieinteresēt arī jauno pa-
audzi, un tā ir vēl viena pužiņu 
aktivitāšu pievienotā vērtība. 

Marlena Zvaigzne

Zūru pamatskolas 
tuvumā ir uzcelta 

nojume, ko var 
izmantot arī kā 

zaļo klasi.   

marlenas ZVaigZnes Un 
anDas lejnieces foto 
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2020. gada 8. maijā Lauku 
atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes 
Reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
ir apstiprinājusi Ventspils novada 
pašvaldības projektu “Dokupes ciema 
labiekārtošana”  
Nr.20-08-AL17-A019.2203-000006.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt Tārgales pa-
gasta Dokupes un tuvējo ciemu iedzīvotājiem un 
viesiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, bēr-
niem būt fiziski aktīviem, kā arī veicināt ciema kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popu-
larizēšanu. Dokupes ciema “Dokupītē” paredzēts 
izveidot brīvā laika pavadīšanas vietu ar rotaļu 
iekārtu bērniem, bruģētu laukumu un soliem, kur 
atpūsties. 

Būvdarbu veikšanai ir noslēgts līgums ar SIA 
“Samrode” par kopējo summu 34 128,76 eiro (ar 
PVN). Būvuzraudzību veiks SIA “SNB Projekti” 
par 1802,90 eiro.

Paredzēts, ka projekta kopējās izmaksas būs  
35 931,66 eiro. Ieceres īstenošanai ir apstiprināts  
20 768,18 eiro liels Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfinansējums, bet atlikušos 15 163,48 
eiro nodrošinās Ventspils novada pašvaldība.

Evita Roģe  

“Dokupītē” paredzēts izveidot brīvā 
laika pavadīšanas vietu 

ar rotaļu iekārtu bērniem, bruģētu 
laukumu un soliem. 

mārča laksBerga foto

Ventspils novada jauniešu 
forums “mUms” (mēs uz 
mērķu sasniegšanu) bija 
aktivitāte projektā “Atbalsts 
darba ar jaunatni sistēmas 
izveidei un attīstībai vietējā 
līmenī 2019”, ko atbalstīja 
Jaunatnes starptautiskās 
programmas aģentūra un 
Valsts jaunatnes programma. 

Projekta atbalsts tika izman-
tots, lai kopā ar piesaistīto mentoru 
izstrādātu pirmo Ventspils novada 
jaunatnes jomas plānošanas doku-
mentu trim gadiem (no 2021. līdz 
2023. gadam). Galvenais mērķis ir 
uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 
25 gadiem dzīves kvalitāti Ventspils 
novadā un veicināt jauniešu inicia-
tīvu un līdzdalību lēmumu pieņem-
šanā, kā arī aktīvu dalību sabiedris-
kajā dzīvē.

Labi padarīta darba sajūta ir 
par to, ka izstrādātais dokuments 
pašlaik gaida rindā uz apstiprinā-
šanu Ventspils novada domes sēdē. 
Lielāku gandarījumu un vēl viena 
Everesta pieveikšanas sajūtu rada 
pirmais Ventspils novada jauniešu 
forums “MUMS”, kas bija viena no 
projektā ietvertajām aktivitātēm 
un viens no lielākajiem izaicināju-
miem. Kāpēc izaicinājums? Pirm-
kārt, jau tādēļ, ka vēl līdz šim nebijis 
pasākums mūsu novadā (plānots 
120 novada jauniešiem). Man kā 
jauniešu lietu speciālistei ļoti gri-
bējās pierādīt, ka tas ir vērtīgs un 
jauniešiem vajadzīgs pasākums, 
kas atstās uz viņiem iedvesmojošu, 
pozitīvu iespaidu un radīs vēlmi ak-
tīvāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē, 
drosmīgāk izrādīt savu iniciatīvu 
novada norisēs. Otrkārt, šajā sarež-
ģītajā laikā neizdevās īstenot foru-
mu klātienē, kā tas bija paredzēts, 

bet nācās to vadīt attālināti. Foru-
ma norisei šāds formāts, protams, ir 
visnotaļ neierasts, bet divreiz atlikt 
šo pasākumu un neizmantot lielis-
ko iespēju tiešām būtu nepareizi. 
Tādēļ pieņēmām izaicinājumu rī-
kot attālinātu tiešsaistes forumu. 
Ņemot vērā jauniešu aktīvo līdzda-
lību, atsauksmes un atgriezenisko 
saiti, saprotu, ka savu mērķi esmu 
sasniegusi – jaunieši atzīst, ka šāds 
pasākums ir vērtīgs un vajadzīgs un 
ka tas viņiem deva daudz pozitīvu, 
iedvesmojošu emociju un vēlmi 
darboties!

Mani gan apbēdināja fakts, ka 
daļa jauniešu (pat pieteikuši savu 
dalību) tomēr izvēlējās palikt in-
kognito un nepievienojās foru-
mam, daļa nobijās vai arī nespēja 
saņemties un piespiest sevi izkāpt 
no komforta zonas, uzdrīkstoties 
būt klātesoši arī šādā formātā. 

Tā kā turpmāk forums plānots 
katru gadu, esmu pārliecināta, ka 
nākamreiz, tiekoties klātienē, ie-
saistīsies un būs klātesoši gan tie, 
kas jau uzdrīkstējās piedalīties, gan 
tie, kas palika aizkadrā. Forums 
pierādīja, ka jauniešiem ir svarīgi 
izteikt viedokli par viņiem aktu-
āliem jautājumiem, ir būtiska viņu 
iniciatīvu saskatīšana, saklausīšana 
un novērtēšana un ka jaunieši vēlas 
iesaistīties. 

Aplausi jums, mīļie novada jau-
nieši, par to, ka uzdrīkstējāties, ka 
bijāt klātesoši, ka dalījāties ar savām 
idejām, viedokļiem! Uz turpmāku 
sadarbību un jaunu mērķu sasnieg-
šanu!

P.S. Vēlos izcelt Puzes BJC 
jauniešu Artas Rodertes, Laimas 
Kraules un Beatrises Līvas Bebrišas 
aktīvo līdzdalību un iesaisti foruma 
organizēšanā. Bez labas komandas 

Labi padarīta 
darba sajūta

šāds darbs nav iespējams! Viņu or-
ganizatoriskais atbalsts, padoms 
un atbildīga uzdevumu izpilde ir 
tūkstoš uzslavu vērta. Lielu un 
publisku pateicību saku arī nodar-
bību vadītājiem Elīnai Grāvelsiņai, 
Līgai Siliņai, Kristapam Kravalim, 
Reinim Kristiānam Širokovam, 
kuri jauniešus motivēja, iedvesmo-
ja jaunām idejām, lika uz dažādām 

situācijām paskatīties ar citiem 
paņēmieniem. Četrās nodarbību 
grupās jaunieši klausījās, iesaistījās 
sarunās, līdzdarbojās ar dažādiem 
aplikāciju rīkiem, lai apliecinātu 
savu līdzdalību un parādītu foruma 
pievienoto vērtību. Bez šādas ko-
mandas tas nebūtu iespējams! Fo-
rumu moderēja brocēnietis Ēvalds 
Kārkliņš, kurš ar dažādiem trikiem, 

spēlēm, pat neesot klātienē, likās 
tik klātesošs, ka aizrāva un iekusti-
nāja foruma dalībnieku publiku arī 
aizkadrā. Paldies Izglītības pārval-
des vadītājai Ainai Klimovičai un 
Ventspils novada pašvaldībai par 
atbalstu visās tā izpausmēs. Mēs uz 
mērķu sasniegšanu!

Jaunatnes lietu speciāliste 
Sibilla Veģe

Pirmā 
Ventspils 
novada 
jauniešu 
foruma 
rīkotājas. 

siBillas Veģes arhīVa foto

Noslēgti līgumi par Dokupes 
ciema labiekārtošanu
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12
Ventspils novadā, 2020. gada 24. septembrī

 (protokols Nr.71, 7.§)

“GROZĪJUmI VENTsPILs NOVADA DOmEs 2020. GADA 26. JŪNIJA 
sAIsTOŠAJOs NOTEIKUmOs NR.6  
“VENTsPILs NOVADA sABIEDRIsKĀs KĀRTĪBAs NOTEIKUmI””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 4. punktu.

Izdarīt Ventspils novada domes 2020. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 “Ventspils novada sa-
biedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: 
“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Ventspils novadā”.
2. Svītrot 3. punktu. 
3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Par apstādījumu vai citu publisku vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, izlietotiem 

iepakojumiem, ēdienu atliekām u.tml.) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņām naudas 
soda vienībām.

4. Svītrot 8., 9. un 10. punktu.
5. Svītrot 12.3. apakšpunktā vārdus “Valsts policija un”.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 
“Grozījumi Ventspils novada domes 2020. gada 26. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.6 “Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 
pašvaldības dome precizē izdotos saistošos noteikumus atbilstoši Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Varam) 
sniegtajam atzinumam, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas 
prettiesiskums, un publicē precizētos saistošos noteikumus. ņemot 
vērā, ka Varam 2020. gada 11. augusta atzinums nr.1-18/7320 par 
Ventspils novada domes 2020. gada 26. jūnija saistošajiem noteikumiem 
nr.6 “Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” nosūtīts un 
Ventspils novada pašvaldībā saņemts 2020. gada 31. augustā, t.i., pēc 
šā normatīvā akta stāšanās spēkā, to precizēšana, ievērojot atzinumā 
norādītos iebildumus, nav tiesiski pieļaujama, un tajos izdarāmi grozījumi, 
kā to paredz latvijas republikas ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 
noteikumu nr.108 “normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
(turpmāk – mk noteikumi nr.108) 138. punkta nosacījumi. Ventspils 
novada domes 2020. gada 24. septembra saistošo noteikumu “grozījumi 
Ventspils novada domes 2020. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos nr.6 
“Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” projekts sagatavots, 
lai nodrošinātu grozītā normatīvā akta, kura izdošanas pilnvarojumu satur 
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punkts, atbilstību 
hierarhiski augstāku tiesību aktu normās, t.sk. “administratīvo sodu 
likuma” par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts 
valodas lietošanas jomā 10. un 11. pantā ietvertajam regulējumam.   

2. īss projekta satura 
izklāsts

saistošie noteikumi paredz Ventspils novada domes 2020. gada 26. 
jūnija saistošo noteikumu nr.6 “Ventspils novada sabiedriskās kārtības 
noteikumi” nosaukumu izteikt redakcijā, kas atbilst mk noteikumu nr.108 
177. un 178. punkta prasībām, svītrot 3., 8., 9., 10. punktu un precizēt 
6. punktu, lai noteiktu, ka personas izdarītā administratīvā pārkāpuma 
sastāvu veido dispozīcijā minētās darbības, ja tās veiktas publiskās vietās, 
kā arī izslēgt 12.3. apakšpunktā norādīto valsts institūciju, kas neietilpst 
“administratīvās atbildības likuma” 115. panta trešās daļas tvērumā.

3. informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

nav attiecināms. 

5. informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

administratīvās procedūras neietekmē, jo tās regulē “administratīvās 
atbildības likums”: 1) procesa uzsākšana; 2) lietas sagatavošana 
izskatīšanai; 3) lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana; 4) soda 
izpilde. likumdevējs precīzi noteicis darbības, kādas veicamas katrā no 
iepriekš minētajām administratīvā pārkāpuma procesa pamatstadijām. 
Šī procesuālā kārtība nav nosakāma citāda vai grozāma ar pašvaldības 
domes izdotiem saistošiem noteikumiem.

6. informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

808. Puzes mazpulka 
mazpulcēni nu jau novākuši 
ražu un var atskatīties uz 
paveikto. Īpaša uzmanība 
tiek veltīta prioritārajiem 
projektiem, jo atskaites gaida 
šī darba devēji. 

Z/s “Ezerkauliņi” interesējas, kā 
pupiņu projektā veicies Dārtai Ap-
sītei. Krūmu pupiņas viņai padevu-
šās tīri labi, un kopējā raža ir 18 kg, 
kāršu pupu gan izaudzis mazāk, ne-
raugoties uz to, ka tās prasīja vairāk 
darba. Es arī iesēju šīs šķirnes 19 pu-
pas, ko Iedeva Dārta, un secinu, ka 
šī šķirne vairāk piemērota siltākām 
zemēm. Šogad man izdevās novākt 
visas kāršu pupas, kuras audzēju jau 
neskaitāmus gadus, bet jaunās pupas 
auga tikai garumā, arī pākstis sāka 
riesties ļoti vēlu, pirmie ziedi nobira, 
tā nu līdz salnām visas pākstis neno-
gatavojās. Toties pupas baltas, daudz 
lielākas nekā manas senās.

Interesanti rezultāti ir pētīju-
mu projektā “Pākšaugu genofonda 
atjaunošana”, kuru realizēja Lelde 
Kraule. Uzdevums bija salīdzināt 
divu zirņu šķirņu ražu, kas iegūta 
no desmit augiem. No Agroresursu 
un ekonomikas institūta Priekuļos 
Lelde saņēma divas zirņu šķirnes 
– ‘Dark skin perfection’ un ‘Vitol’. 
Viņa mērīja garumu, skaitīja pākstis, 
zirņus un svēra ražu katram augam. 
‘Dark skin perfection’ zirņi bija ne-
daudz ražīgāki, no 10 augiem sanāca 
234 g, bet ‘Vitol’ ražība – 151 g.

Vai atceraties, pavasarī katram 
mazpulcēnam iedevu vienu nelie-
lu zilo kartupeli, lai pārliecinātos, 
kuram no viņiem padosies lielākā 

raža – tāda maza sacensība. Zilos 
kartupeļus man uzdāvināja Mārīte 
Cirvele no Dundagas, kartupeļu 
šķirni gan nezinām, un es nolēmu 
ar tiem padalīties. Rudens nu pie-
nācis, un rezultāti zināmi. Vislabā-
kā raža padevusies Gunāram Ad-
rianam Bērzniekam – 2053 g, otrā 
vieta Germardam Ernestam Smilš-
kalnam – 1805 g, te gan jāpiebilst, 
ka šis skaitlis varētu būt neprecīzs, 
jo pēc dažām dienām viņa mamma 
man ziņoja, ka vēl atradušies kartu-
peļi, bet svara labojumu nebija, pie-
ņēmu šādu rezultātu. Trešajā vietā 
Dārta Apsīte – 1711 g. Jau zinājām, 
ka zilajam kartupelim ir tieksme 
plesties tālu uz visam pusēm, Dārtai 
bija visvieglāk novākt ražu, jo kar-
tupelis bija iestādīts spainī. Noteikti 
gribat zināt arī mazāko ražu – 154 
g, tā ka amplitūda plaša. Man pašai 
arī nekas labs nesanāca, rekordražu 
nesniedza neviens no zilajiem kar-
tupeļiem – ne lielākie, ne mazākie.

Kādā sieviešu biedrības “Spārni” 
sanāksmē meitene no Vārves pagas-
ta “Biteniekiem” mums mācīja, kā 
var pagatavot bišu vaska drāniņu, ko 
labi izmantot produktu iesaiņošanai. 
Nolēmu, ka arī mani mazpulcēni 
varētu šādas drāniņas sarūpēt kā dā-
vanu māmiņām vai vecmāmiņām. 
Vasku jau pavasarī uzdāvināja mūsu 
pagasta biškopis Gatis Silevičs. Do-
māju, ka tas bija jauks mazpulcēnu 
darbiņš un māmiņas priecājās. Ru-
denī mazpulcēni fotografēja kokus, 
sūtīsim fotogrāfijas zinātniekiem, 
kurus interesē gan koku plaukšanas, 
gan lapu nomešanas laiks.

Māra Kraule 

puze

mazpulcēnu 
gads noslēdzas

Pupiņu projekta dalībniece Dārta Apsīte ar izaudzēto ražu.   
māras kraUles foto
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13
Ventspils novadā,

2020. gada 29. oktobrī
(protokols Nr.73, 1.§)

“GROZĪJUmI VENTsPILs NOVADA DOmEs 2020. GADA 14. JANVĀRA 
sAIsTOŠAJOs NOTEIKUmOs Nr.1 “VENTsPILs NOVADA 
PAŠVALDĪBAs 2020.GADA KONsOLIDĒTAIs BUDŽETs””

Izdarīt Ventspils novada domes 2020. gada 14. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Ventspils novada paš-
valdības 2020. gada konsolidētais budžets” šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 16 411 662 euro;”.
2. Saistošo noteikumu 2.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.2. kārtējā gada izdevumi – 18 439 020 euro;”.

Novada domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada pašvaldības 2020. gada 29. oktobra saistošajiem  
noteikumiem Nr.13 “Grozījumi Ventspils novada domes  
2020. gada 14. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  
“Ventspils novada pašvaldības 2020. gada konsolidētais budžets””

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.574 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – paš-
valdību izglītības iestādēm 2020. gadam” pašvaldība saņems mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba 
algu izmaksu nodrošināšanai pēdējiem četriem mēnešiem 2020. gadā, tāpēc ir sagatavots budžeta grozījumu 
projekts uz 2020. gada 1. oktobri:

1. Precizēti transferti;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikā-

cijas kodiem.
Pašvaldības pamatbudžeta grozījumus skatīt tabulā un saistošo noteikumu 1. pielikumā.

Pamatbudžets
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas palielināti par 713 871 euro.

PAšVALDīBAS PAMATBUDžeTA IeņēMUMU IZMAIņAS
Klasifikācijas 

kods
Ieņēmumu 

veids
Grozījumi kopā 

(+/-) eUR
Grozījumu iemesls

18.0.0.0. Valsts 
budžeta 
transferti

713 871 eKK 18.620
mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 
un Vsaoi – 573 908 eUr;
mērķdotācija interešu izglītības programmu 
pedagogu darba samaksai un Vsaoi – 25 972 eUr;
mērķdotācija speciālajām izglītības iestādēm – 
28 375 eUr;
mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 
darba samaksai un Vsaoi – 85 616 eUr.

Pavisam kopā ieņēmumi 713 871

 
Izdevumi
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem no valsts mērķdotāci-

jām sadalījumā pa budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.
Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 713 871 euro.

PAšVALDīBAS PAMATBUDžeTA IZDeVUMU IZMAIņAS
Klasifikācijas 

kods
Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām 
kategorijām

Grozījumi 
kopā (+/-), 

eUR

Grozījumu iemesls

09.000 Izglītība 1 284 185  
09.100 Pirmsskolas izglītība 85 616 mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai un Vsaoi.

09.219 Vispārējā izglītība 918 081 mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un Vsaoi – 573 908 eUr;
mērķdotācija interešu izglītības programmu 
pedagogu darba samaksai un Vsaoi – 
25 972 eUr;
mērķdotācija speciālajām izglītības iestādēm – 
28 375 eUr.

 Pavisam kopā izdevumi 713 871

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

Jūras piekrastes komerciālās zvejas zvejniekiem no 
nākamā gada būs obligāts pienākums reģistrēt zvejas datus 
Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas 
sistēmā jeb LZIKIs (turpmāk – LZIKIs) pēc kuģa atgriešanās 
krastā un pirms zivju pirmās pārdošanas, uzglabāšanas vai 
transportēšanas. Zvejas datus zvejnieki var ievadīt sistēmā 
no datora vai mobilā telefona, izmantojot savu lietotāja 
kontu LZIKIs portālā.

2020. gada 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta 2007. gada 2. 
maija noteikumu Nr.296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos 
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” un arī Ministru kabineta 2007. 
gada 2. maija noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iek-
šējos ūdeņos” grozījumi, kuri nosaka prasību jūras piekrastes zvejnie-
kiem reģistrēt nozvejas datus elektroniski informācijas sistēmā LZIKIS, 
kā arī paredz šādas iespējas izmantošanu iekšējo ūdeņu zvejniecībā.

Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumi Nr.296 “Noteiku-
mi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas 
ūdeņos” nosaka, ka zvejniekiem, kuri nodarbojas ar komerciālo zveju 
Latvijas piekrastes vai ekonomiskās zonas ūdeņos, būs obligāti jāreģis-
trē nozvejas dati LZIKIS no 2021. gada 1. janvāra, bet pašpatēriņa zvej-
niekiem – no 2022. gada 1. janvāra. Jau tagad zvejnieki brīvprātīgi var 
nozvejas datus reģistrēt LZIKIS, iepriekš minētie noteikumi to paredz 
un LZIKIS pieļauj tādu iespēju. Jāatzīmē, ka Ministru kabineta noteiku-
mu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” grozīju-
mi paredz iespēju nozvejas datus reģistrēt LZIKIS arī zvejniekiem, kuri 
zvejo iekšējos ūdeņos, bet tā būs brīvprātīga.

Pieeju LZIKIS var saņemt, aizpildot pieteikuma formu (pieejama 
šeit: https://lzikispub.zm.gov.lv/Account/NewUserApplication, norādot 
zvejnieka lomu, komercdarbības informāciju (komerczvejniekam) un 
informāciju par reģistratoru. Šī pieteikuma forma ir jāpilda tikai tiem 
zvejniekiem, kuriem iepriekš netika piešķirta LZIKIS pieeja. Savukārt, 
ja iepriekš pieeja LZIKIS bija piešķirta jau citai lomai (piemēram, ziv-
ju pirmais pircējs, transportētājs u.c.), jauns pieteikums nav jāaizpilda, 
bet uz e-pasta adresi lzikis@zm.gov.lv jānosūta pieprasījums par papildu 
zvejnieka lomas piešķiršanu.   

Jūras piekrastes zvejniekiem,  atverot savu lietotāja kontu LZIKIS 
izvēlnē, jāatver piekrastes zvejas žurnāla sadaļa, kur vajag norādīt tikai 
zivju sugu, zvejas kvadrātu un zvejas rīka acs izmēru. 

Savukārt iekšējo ūdeņu zvejniekiem, atverot savu lietotāja kontu 
LZIKIS izvēlnē, jāatver iekšējo ūdeņu zvejas žurnāla sadaļa, kur vajag 
norādīt zivju sugu, iekšzemes ūdeņus, kuros notiek zveja, zvejas rīku 
skaitu un linuma acs izmēru. Pēc nepieciešamo datu ievades tie jāsa-
glabā.

Ja tehnisku iemeslu, piemēram, interneta pārklājuma vai sistēmas 
tehniskās problēmas, dēļ zvejas datus nevar ievadīt LZIKIS, zvejnieks 
vai kuģa kapteinis par to paziņo Valsts vides dienesta Zvejas pārraudzī-
bas daļai, zvanot uz operatīvo tālruņa numuru 67408162 vai 29296094 
vai sūtot e-pasta vēstuli uz  fmc@vvd.gov.lv, un nozvejas datus reģistrē 
zvejas žurnālā apīra formā. Savukārt 24 stundu laikā pēc LZIKIS darbī-
bas atjaunošanas vai pirms nākamā zvejas reisa, ja to uzsāk agrāk par 24 
stundām, visus zvejas žurnālā papīra formā reģistrētos datus zvejnieks 
reģistrē elektroniski LZIKIS.

LZIKIS ir pieejama lietotāju rokasgrāmata, kas ir noderīgs rīks  
LZIKIS apgūšanai un palīdzēs zvejniekiem saprast sistēmas darbības un 
datu ievades principus. Savā LZIKIS lietotāja kontā zvejniekiem ir ie-
spēja sadaļā “dokumenti” apskatīt saņemtos dokumentus: zvejas atļaujas 
(licences), pilnvarojumus, komercdarbības licences, nomas līgumus.

Zemkopības ministrija (turpmāk ZM) aicina zvejniekus izmantot ie-
spēju testēt LZIKIS moduļa sistēmu un iesniegt ZM priekšlikumus par 
sistēmas iespējamiem uzlabojumiem vai nepieciešamajiem pilnveidoju-
miem, kuri būs noderīgi, lai sistēmu padarītu draudzīgāku zvejniekiem. 
Zvejnieki, izmantojot tiem piešķirto LZIKIS pieeju, sistēmu var testēt  
šeit: http://85.254.156.4:8090/.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar ZM at-
bildīgajām personām: Ediju Volkoviču, tālr. 67027038, e-pasts  edijs.
volkovics@zm.gov.lv, lai precizētu tehnisko informāciju un/vai paziņo-
tu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā, un Olgu Adamenko, tālr. 
67095042, e-pasts olga.adamenko@zm.gov.lv, lai precizētu informāciju 
par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr.295 “Notei-
kumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2007. 
gada 2. maija noteikumos Nr.296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju te-
ritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” minētajām prasībām 
saistībā ar zvejas žurnālu datu reģistrēšanu LZIKIS.

Ivita Meinarde 

Jūras piekrastes komerciālās 
zvejas zvejnieku zināšanai
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PIeLIKUMS NR.1 
Ventspils novada domes 

2020. gada 29. oktobra lēmumam 
(sēdes protokols Nr.73, 20.§, 2.p.)

 

PILNVAROJUMA LīGUMS 

LIceNcēTāS MAKšķeRēšANAS 
ORGANIZēšANAI PUZeS eZeRā

Ventspilī 2020. gada ________.________________

Ventspils novada pašvaldība, reģ. nr. 90000052035, 
turpmāk – Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par 
pašvaldībām” un Ventspils novada pašvaldības nolikumu 
darbojas domes priekšsēdētājs aivars mucenieks, no vienas 
puses, un sia “Puzes ezers”, reģ. nr. 41203021839, turpmāk 
– Pilnvarotā persona, tās valdes priekšsēdētājas aivara 
mačtama personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no 
otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī 
Puse/Puses, 

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

saskaņā ar “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 12. panta 
pirmās daļas 4. punktu un otro daļu, 48. panta trešo daļu, 50., 
52., 53. pantu, 

ieVĒrojot likuma “Par pašvaldībām” 6. panta pirmās 
daļas 1. un 2. punkta un 15. panta pirmās daļas 3. punkta, 
“Zvejniecības likuma” 5. panta ceturtās daļas, 10. panta 
ceturtās daļas un 15. panta trešās daļas noteikumus,

ņemot VĒrā, ka Ventspils novada dome 2020. gada ......
decembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par pilnvarojumu sia “Puzes 
ezers” organizēt licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” (sēdes 
protokols nr.__, __.§),

noslēdza šādu publisko tiesību līgumu (turpmāk – līgums). 

1. Līguma priekšmets
Pašvaldība uzdod, bet Pilnvarotā persona apņemas 

nodrošināt licencētās makšķerēšanas organizēšanu Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā esošā publiskā ūdenstilpē 
“Puzes ezers” atbilstoši ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumiem nr.799 “licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – mk 
noteikumi) un saskaņā ar tiem izdotiem Ventspils novada 
domes saistošiem noteikumiem – nolikuma par licencēto 
makšķerēšanu prasībām un līguma noteikumiem (turpmāk – 
Uzdevums). 

2. Pilnvarotās personas tiesības un pienākumi
2.1. Pilnvarotā persona apņemas ievērot un pildīt mk 

noteikumos un Ventspils novada domes izdotos saistošajos 
noteikumos par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā 
noteiktos organizētāja pienākumus, un tai ir šajos tiesību 
aktos paredzētās tiesības.

2.2. Pilnvarotās personas pienākumos ietilpst: 
2.2.1. ne vēlāk kā viena mēneša laikā no līguma 

noslēgšanas dienas mk noteikumos paredzētajā kārtībā 
izstrādāt un iesniegt Pašvaldībai šajā līguma punktā minētajā 
normatīvajā aktā noteiktajās institūcijās saskaņotu nolikumu 
par licencēto makšķerēšanu Pašvaldības valdījumā esošajā 
Puzes ezerā;

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

2.3. Pilnvarotai personai ir pienākums iesniegt 
Pašvaldībai atskaites par Uzdevuma izpildi un tās rezultātiem: 

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

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

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

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

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

2.4.3. konstatēts likumpārkāpums (tai skaitā, bet ne tikai 
administratīvi vai krimināli sodāms nodarījums), ko izdarījusi 

par vides un zivju resursu aizsardzību un uzraudzību atbildīgā 
persona saistībā ar veicamajiem pienākumiem.

2.5. Pilnvarotā persona sagatavo un ar Pašvaldību 
saskaņo katru gadu Uzdevuma izpildei īstenojamo pasākumu 
plānu.

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

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

2.8. līguma izpildes gaitā Pilnvarotā persona nodrošina, 
ka iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem, kā 
vienīgi Uzdevuma veikšanai, un personu datu aizsardzību 
atbilstoši “fiziskas personas datu aizsardzības likuma” 
prasībām.

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

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

2.11. jautājumos, kas saistīti ar Uzdevuma veikšanu un 
ko Pilnvarotā persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā 
krietns un rūpīgs saimnieks.

2.12. Pilnvarotā persona ir tiesīga ierosināt Pašvaldībai 
izdarīt grozījumus līguma noteikumos un ar saistošajiem 
noteikumiem apstiprinātajā nolikumā par licencēto 
makšķerēšanu Puzes ezerā.

3. Pašvaldības tiesības un pienākumi
3.1. Pašvaldībai ir tiesības iepazīties ar visiem 

dokumentiem, kurus Pilnvarotā persona izstrādājusi un 
uzkrājusi Uzdevuma izpildes laikā.

3.2. Pašvaldībai ir tiesības saņemt no Pilnvarotās 
persona paskaidrojumus par Uzdevuma izpildes procesu un 
līguma noteikumu ievērošanu. 

3.3. Pašvaldībai ir pienākums sniegt Pilnvarotajai visu 
līguma izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir Pašvaldības 
rīcībā vai ko tā var iegūt un apkopot.

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

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

3.6. ar Pilnvarotās personas rīcību Pašvaldībai nodarīto 
kaitējumu un zaudējumu atlīdzinājuma pieprasījumu tā norāda 
un pamato Pilnvarotajai personai iesniegtajā pretenzijā. 

3.7. līguma darbības laikā Pašvaldība nodrošina 
iespēju Pilnvarotai personai iespēju sniegt informāciju 
iedzīvotājiem saistībā ar Uzdevuma izpildi, izmantojot šim 
mērķim Pašvaldības pārvalžu telpas, publikācijas Ventspils 
novada domes informatīvajā bezmaksas izdevumā “Ventspils 
novadnieks” un interneta mājaslapā Pušu pārstāvju iepriekš 
saskaņotajā apjomā. 

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

4. Uzdevuma izpildes finansējums un izmantošana
4.1. Pilnvarotās personas finansējumu, kas izlietojams 

Uzdevuma izpildei, veido:
4.1.1. no licenču pārdošanas iegūtie ienākumi pēc naudas 

līdzekļu daļas pārskaitījuma valsts pamatbudžetā Ventspils 
novada domes saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā;

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

4.1.3. līgumā noteiktajā kārtībā piešķirtais Pašvaldības 
līdzfinansējums;

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

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

4.2.1. Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai iesniegumu 
par līdzekļu piešķiršanu, kurā norāda finansējuma summu 
un nepieciešamības pamatojumu – pasākuma, kādam 
līdzfinansējumu paredzēts izlietot, aprakstu, sasniedzamos 
rezultātus, atsevišķo izdevumu izmaksas un mērķi, un kuram 
pievieno dokumentus apliecinošus paredzamos izdevumus 
un to aplēses (darījuma aktu projektus, preču tāmes, 
pakalpojuma aprēķinus, finanšu piedāvājumus, cenu aptaujas 
u.tml.). gadījumā, ja iesniegtie dokumenti nesatur pietiekamas 
ziņas lēmuma pieņemšanai, Pašvaldība var pieprasīt 
Pilnvarotai personai papildu informāciju, kas tai iesniedzama 
noteiktajā termiņā;

4.2.2. Pašvaldības vārdā izskatīt Pilnvarotās personas 

iesniegumu atbilstoši savai kompetencei ir pilnvarota 
Ventspils novada domes finanšu komiteja (turpmāk – 
komiteja), kas var izlemt jautājumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu. komitejas pieņemto lēmumu Pašvaldība nosūta 
Pilnvarotai personai;

4.2.3. komitejas lēmums ir pamats Pašvaldībai ar to 
piešķirto naudas līdzekļu maksājuma veikšanai līgumā 
norādītās Pilnvarotās personas kredītiestādes kontā desmit 
darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas;

4.2.4. desmit darbdienu laikā pēc pasākuma, kura 
veikšanai saņemts Pašvaldības līdzfinansējums, īstenošanas 
Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai finanšu atskaiti 
(līguma pielikums nr.1), pievienojot izdevumu attaisnojuma 
dokumentu (pavadzīmes, rēķini, nodošanas-pieņemšanas akti, 
čeki, maksājuma uzdevumi, kases izdevumu orderi, bankas 
izraksti u.c.) atvasinājumus. ja finanšu atskaitē atklātas 
neprecizitātes vai nepilnības, Pilnvarotā persona papildus 
nepieciešamo informāciju sagatavo un iesniedz trīs darbdienu 
laikā pēc Pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas.

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

5. Uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
5.1. katru gadu Pilnvarotajai personai līdz  

30. decembrim jāiesniedz Pašvaldībai pārskats par kārtējā 
gadā no licenču pārdošanas iegūtajiem naudas līdzekļiem un 
to izlietojumu atbilstoši līguma pielikumam nr.2.

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

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

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

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

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

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

5.2.6. ieguldījums Puzes ezera infrastruktūras 
sakārtošanā, atjaunojot un izbūvējot objektus makšķerēšanas 
un zvejas apstākļu uzlabošanai, teritorijas labiekārtošanā, 
veicinot tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību;

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Pušu atbildība un nepārvarama vara
6.1. līguma izpildes ietvaros abas Puses nodrošina 

informācijas publisko pieejamību un aktualizēšanu plašsaziņas 
līdzekļos un citu publicitātes pasākumu īstenošanu saskaņā 
ar normatīvo aktu prasībām. Puses ir atbildīgas par līgumā 
iekļauto un savstarpēji sniegto ziņu pilnīgumu, patiesumu un 
aktualitāti.                                                                    11. lpp. >>
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6.2. Pilnvarotā persona atlīdzina Pašvaldībai zaudējumus, 
ja zaudējumi radušies Pilnvarotās personas prettiesiskas 
darbības vai bezdarbības rezultātā, atbilstoši spēkā esošajiem 
latvijas republikas normatīvajiem aktiem un līguma 
noteikumiem.

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

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

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

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

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

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

7.3. līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm 
savstarpēji vienojoties. jebkuri līguma noteikumu grozījumi 
vai papildinājumi, ja Ventspils novada dome ir pieņēmusi 
lēmumu piekrist to izdarīšanai, stājas spēkā un kļūst par šī 
līguma pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tās 
noformētas rakstveidā, un Puses tos parakstījušas.

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

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

PIeLIKUMS NR.1

2020.gada ___.______________ 

Pilnvarojuma līgumam nr._____________

licencētās makšķerēšanas organizēšanai Puzes ezerā

FINANšU ATSKAITe
par Ventspils novada pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu 

1. atskaites iesniedzējs:
sia “Puzes ezers”, reģistrācijas nr. 41203021839

_____________________________________________________________________________________                       
2. finanšu atskaite sagatavota par Ventspils novada pašvaldības piešķirtā finansējumu pasākumam 

_____________________________________________________________________________________

saskaņā ar Ventspils novada domes finanšu komitejas 202__.gada ____.____________________ 
lēmumu (sēdes protokols nr.__, __.§), kas īstenots laikā no ________________________________ 
līdz ___________________________.

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

Nr. Datums Izmaksu apliecinošā 
dokumenta nosaukums 

(maksājuma uzdevuma numurs, 
kases izdevuma ordera, 
čeka u.c. attaisnojuma 
dokumenta numurs)

Summa    
(eUR)

Maksājuma 
mērķis

Maksājuma 
saņēmējs

PIeLIKUMā: 
Finanšu atskaite sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas SIA 
“Puzes ezers”, bet otrs – Ventspils novada pašvaldībā.

sagatavoja                   _________________           __________________________
             (paraksts)                                     (vārds, uzvārds)  
                 

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

PIeLIKUMS NR.2
2020.gada ___.______________ 

Pilnvarojuma līgumam nr._____________

licencētās makšķerēšanas organizēšanai Puzes ezerā

PāRSKATS
par SIA “Puzes ezers” no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu izlietojumu ______.gadā

līdzekļi, kas 
iegūti no 

makšķerēšanas 
licenču 

pārdošanas (euro)

summa, kas 
pārskaitīta 

valsts 
pamatbudžetā 

(euro)

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

Persona, 
kurai veikts 
maksājums

saņemtais 
pakalpojums, 

prece

skaits, 
daudzums 

(mērvienība)

summa 
(euro)

1. 2. 3.

koPā:

sia “Puzes ezers”          _____________________________________________________________
                                                (pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts)                   
   

pretenzijas par pienākumu pienācīgu un/vai savlaicīgu 
nepildīšanu iesniegšanas.

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

7.6.1. konstatēti fakti liecinoši, ka Pilnvarotā persona 
izlieto no licenču pārdošanas iegūtos naudas līdzekļus vai 
Pašvaldības piešķirto finansējumu līgumā neparedzētiem 
mērķiem;

7.6.2. līgumā noteiktajā kārtībā veiktā Pilnvarotās 
personas darbības novērtējuma rezultātā Pašvaldība atzinusi, 
ka Pilnvarotā persona nenodrošina kvalitatīvu un efektīvu 
Uzdevuma izpildi, tostarp līguma 2.4. punktā norādīto 
iemeslu dēļ;

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

7.7. līguma darbības termiņa izbeigšanās vai laušanas 
gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu un nodrošina šajā 
pilnvarojuma līgumā paredzētā valsts pārvaldes uzdevuma 
izpildes nepārtrauktību.

8. citi noteikumi
8.1. Pušu reorganizācijas, kā arī adrešu, nosaukuma, 

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

8.2. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai 
saskaņā ar līgumu un kuriem ir jābūt rakstiskiem, ja tā 
noteikumos nav noteikts savādāk, ir jābūt nodotiem personīgi 
vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts 
par iesniegtu dienā, kad tas nodots personīgi un adresāts 
parakstījies par korespondences saņemšanu, vai tas nosūtīts 
ar ierakstītu vēstuli, kas uzskatāma par saņemtu septītajā 
dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz līgumā minēto 
Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski 

paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs 
pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu 
adresātam.

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

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

8.5. no līguma izrietošās Pušu attiecības un 
jautājumus, kas nav atrunāti līguma noteikumos, Puses tulko 
un risina saskaņā ar latvijas republikā spēkā esošo tiesību 
aktu normām.

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

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

8.8. līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā 
neatņemamas sastāvdaļas: 

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

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

8.9. līgums sastādīts latviešu valodā uz ___________ 
lappusēm divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 
glabājas pie Pašvaldības, bet otrs – pie Pilnvarotās personas. 
abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PAšVALDīBA: 
Ventspils novada pašvaldība, 
reģ. nr. 90000052035,                       
adrese: skolas iela 4, 
Ventspils, lV-3601,
banka: as “swedbank”,
sWift kods: haBalV22, 
konta nr. lV43haBa0551025783880,
e-pasts info@ventspilsnd.lv, 
kontakttālrunis – 63629450.

Domes priekšsēdētājs:

______________________________ / aivars mucenieks /

 

PILNVAROTā PeRSONA: 
SIA “Puzes ezers”,
reģ.nr. 41203021839,
juridiskā adrese: “Valde”, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils 
novads, lV-3613,
banka: 
sWift kods: 
konta nr. 
e-pasts 
kontakttālruņi –
 
Valdes priekšsēdētājs: 
     

______________________________ / aivars mačtams /
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Bez grāmatas mēs 
nevarētu uzzināt, kas esam, 
ne arī saprast pasauli. Lai 
arī lielas iespējas sniedz 
internets, tomēr grāmata ir 
pamats stabilai izaugsmei 
un attīstībai. 

Pateicoties Ugāles vidusskolas 
absolventa Armanda Sviķa dāvi-
nājumam, mūsu skolas grāmatu 
krājums papildinājies ar vērtīgo 
atlantu bērniem “Latvija.” 3. kla-
ses skolēni jau paguvuši grāmatas 
izmantot mācību stundās, veicot 
projekta darbu. Paldies Arman-
dam Sviķim par dāsno dāvināju-
mu un nesavtīgo atbalstu Ugāles 
vidusskolai!

Zinta Dāvida
Ugāles vidusskolas 
audzēkņi ar vērtīgo 
atlantu “Latvija”. 

Ir patiess prieks, ka paspējām vēl pēdējā brīdī 
noorganizēt iecerēto klaviermūzikas koncertu, kuru 
sniedza ārvalstīs pazīstamais, ievērojamais pianists, 
koncertmeistars, šobrīd Ventspils mūzikas vidusskolas 
pedagogs Francis Gaiļus.

8. oktobrī Ugāles Mūzikas un mākslas skolā pulcējās audzēkņi, viņu 
vecāki un citi interesenti, lai ļautos klaviermūzikas burvībai. Pianists 
Francis Gaiļus ugālniekiem bija atvedis brīnišķīgu dāvanu – Roberta 
Šūmaņa “Albumu jaunatnei” un Ludviga van Bēthovena “Patētisko so-
nāti” kopā ar visiem tik iemīļoto “Elīzai”. Kā zināms, mākslinieks savus 
koncertus papildina ar interesantu stāstījumu par atskaņojamo mūziku. 
Visam klāt mūsu viesis vēl uzdāvināja atskaņotās mūzikas CD ierakstus 
un nošu krājumu, kuru domājam piešķirt balvā veiksmīgākajam valsts 
konkursa dalībniekam. Francis Gaiļus ir ne tikai talantīgs mākslinieks, 
bet arī interesants cilvēks un sarunu biedrs. Pēc koncerta pie tējas ta-
ses laiks aizritēja nemanot. Bija interesanti parunāt par skolu darba 
sīkumiem. Arī audzēkņiem šis koncerts bija patiess ieguvums. Vecāko 
klašu audzēkņi mācījās rakstīt koncerta recenzijas, bet kāda 2. klases 
meitenīte man jautāja: “Skolotāj, kā var iemācīties tik ātri spēlēt?” Ceram 
kādreiz kopā ar Franci uzaicināt arī viņa dzīvesbiedri Sanu Villerušu, lai 
varētu klausīties brīnišķīgo duetu.

Ugāles MMS skolotāja Arita Grīnberga

Latviešu bērnu 
dzejnieces, rakstnieces un 
izdevējas Ineses Zanderes 
devums latviešu bērnu 
literatūrā ir bagātīgs. Tās 
ir pasakas, dzejoļi, mīklu 
panti, komiksi. 

Ineses Zanderes dzejoļi atdze-
joti krievu, angļu, zviedru, vācu, 
lietuviešu, ungāru, čehu, ukraiņu, 
poļu, bulgāru, moldāvu un arābu 
valodā. Pēc autores grāmatām 
ir uzņemtas animācijas filmas. 
Vispopulārākās ir “Kā lupatiņi 
mazgājās” un “Kā lupatiņi kārtoja 
māju”.

Ventspils bibliotēkas projek-
tā “Rakstnieks lauku bibliotēkā” 
lasītājiem ir iespēja tikties ar da-
žādiem rakstniekiem. Projektu at-
balsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 
7. oktobrī Ugāles vidusskolas 3. 

klases audzēkņi Ugāles bibliotēkas 
bērnu nodaļā tikās ar Inesi Zande-
ri. Bērni dzejniecei bija sagatavoju-
ši patīkamu pārsteigumu, ilustrējot 
savu izvēlēto dzejoli. Šos darbiņus 
līdz pat decembrim varēs apskatīt 
izstādē bērnu bibliotēkas telpās. 

Skolēni ar lielu interesi klau-
sījās Ineses Zanderes stāstījumā 
par dzejoļu krājumu “Garā pupa”. 
2020. gada izdevumā iekļauts arī 
Ugāles vidusskolas ceturtās kla-
ses audzēknes Lalitas Blumfel-
des-Stojakas dzejolis “Draudzības 
penālis”, kuru ar atzinības pupu 
novērtējusi pati dzejniece. Lalita 
savu dzejoli nolasīja visiem priek-
šā. Dzejniece skolniecei uzdāvi-
nāja “Garās pupas” izdevumu ar 
savu novēlējumu.

Inese Zandare iepazīstināja 
bērnus ar savu jaunāko dzejoļu 

grāmatu “Bērns, kas neiekrita”. 
Krājums tapis, pateicoties dzejnie-
ces ilgstošajai sadarbībai ar Bērnu 
slimnīcas Traumatoloģijas nodaļu. 
Jau 2012. gadā, atsaucoties slimnī-
cas aicinājumam, dzejniece izdeva 
krājumu “Līze analīze”. Dzejoļi iz-
stāsta mazajam lasītājam par pro-
cedūrām slimnīcā, kas nepiecieša-
mas, lai kļūtu vesels. Šīs situācijas 
dzejniece attēlo iejūtīgi un asprā-
tīgi. Arī jaunais krājums vieglā, 
rotaļīgā formā māca bērniem, kā 
negūt traumas. Inese Zandere bija 
patīkami pārsteigta par skolēnu 
zināšanām un atsaucību. Paldies 
Sandrai Picalcelmai un skolotājai 
Ilonai Birzenbergai par jauki kopā 
pavadīto laiku.

Ugāles bibliotēkas 
bērnu nodaļas vadītāja 

Zinaida Kristlība

Absolvents uzdāvina 
grāmatas

Zintas 
DāViDas 

foto

Ugāles bibliotēkā 
viesojās Inese Zandere

Dzejniece Inese Zandere ar Ugāles vidusskolas 4. klases audzēkni Lalitu, kuras 
dzejolis iekļauts izdevumā “Garā pupa”.        ZinaiDas kristlīBas foto

Jauks koncerts Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolā

Pianists Francis Gaiļus Ugāles Mūzikas un mākslas skolā.
aritas grīnBergas foro 
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skolotāju diena ir 
īpašs pasākums, ko katru 
gadu atzīmējam arī Ugāles 
vidusskolā, godinot mūsu 
skolotājus.

Vidusskolēni šajā dienā, kā jau 
ierasts, pasniedz stundas pārējām 
klasēm, ļaujot skolotājiem izbau-
dīt viņu svētkus. Tā ir lieliska ie-
spēja iepazīt skolotāja darbu un 
iejusties skolotāja lomā. Domāju, 
ka ikviens no mums šajā dienā ie-
guva pieredzi un lielāku izpratni 
par to, cik patiesībā nozīmīga ir 
skolotāja profesija, cik daudz dar-
ba jāiegulda, lai stundas būtu satu-
rīgas un interesantas. Dienas no-

slēgumā visi satikāmies skolotāju 
istabā uz pedagoģisko sanāksmi. 
Bija patīkami dzirdēt, ka visiem šī 
diena bija izdevusies un pavadīta 
bez liekiem starpgadījumiem un 
nepatīkamām pārrunām. 

12. klases skolēni apsveica 
skolotājus viņu svētkos. Kā katru 
gadu, arī šoreiz svinīgi sveicām 
tās skolotājas, kurām šogad no-
zīmīgas darba jubilejas, – Irēnu 
Lakši, Daigu Mačtamu, Zintu Dā-
vidu, Intu Siliņu. Viņas sveica gan 
direktore Dana Šimpermane, gan 
viesis “Pārsteigums” – kāds no 
skolotāju bijušajiem audzēkņiem. 
Skolotājiem svētku diena vēl tur-

pinājās. Viņi devās ekskursijā un 
apmeklēja zemnieku saimniecības 
“Piesaule” Sārāju kūdras purvu, 
kur audzē lielogu dzērvenes. Bija 
iespēja uzzināt, kā tiek audzētas 
lielogu dzērvenes, lasīt ogas un 
degustēt iecienītākos produktus, 
kas top no dzērvenēm. Baudot 
rudens sauli, skolotāji iepazina 
Nurmuižas senās pils vēsturi un 
arhitektūru.  

 Mums, divpadsmitajiem, lie-
lu gandarījumu sniedz pozitīvās 
un jaukās skolotāju atsauksmes 
par dienas ritējumu un pasākumu.

Elizabete Gulbe

16. oktobrī Ugāles 
vidusskolā bija nozīmīgs 
notikums – 1. klase sirsnīgi 
tika uzņemta skolas saimē. 

Bez jau viena oficiāla doku-
menta – skolēna dienasgrāmatas 
– skolas direktore Dana Šimper-
mane svinīgi pasniedza pirmklas-
niekiem arī skolēna apliecību. Par 
godu šiem svētkiem 1. klases sko-
lēni kopā ar audzinātāju Dairu un 

skolotāju Gunitu bija sagatavojuši 
priekšnesumus. Pie 1. klases bija 
ieradušies viesi – “Pūcīšu” grupas 
skolotāja Ilze un zaķis Ļipainis no 
mežmalas meža. Arī zaķis katram 
izsniedza zaķu skolas apliecību, 
kuru bija parakstījis zaķu skolas 
direktors Pūkainis Ļipainis. Zaķis 
katram bērnam piekodināja, kad 
atnākt pie viņa ciemos – kādam 
vizbulīšu ziedēšanas laikā, citam 

sēņu laikā. Bērni arī izjautāja Ļi-
paini, kurā mežā viņš dzīvo, lai 
zinātu, kurp doties. Skolotāja Ilze 
uzslavēja savus bijušos audzēkņus 
un novēlēja turpināt apgūt zinā-
šanas. Arī 2.  un 3. klases skolēni 
sveica pirmklasniekus. Visi novē-
lēja mazajam pirmklasniekiem ar 
tikpat lielu degsmi apgūt zināša-
nas arī turpmāk. 

Ingra Zaļkalne

Pedagogi lasīja 
lielogu dzērvenes

Pedagogi aplūko lielogu dzērveņu purvu.    ZanDas BlUmfelDes foto

Kartupeli, kartupeli, 
mēs tavi draugi!

Pirmklasnieki saņēma zaķu skolas apliecību

1. klases skolēnus apciemoja arī zaķu skolas direktors Pūkainis Ļipainis. 

ingras Zaļkalnes foto

“Lācīša” audzēkņu 
kronētie kartupeļi.

Bērni noskaidro, kurš 
kartupelis smagāks.
Dainas VisPoļskas foto

Kad rudens raža 
ir novākta un ziemas 
krājumi sagatavoti, Ugāles 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Lācītis” tiek svinēti ražas 
svētki un goda vietā celts 
kartupelis. 

Bērniem no mājām bija jāatnes 
kartupelis, kurš pašiem iepaticies 
vislabāk. Tika atnesti lieli un mazi, 
apaļi un gareni, gludi un ķeburai-
ni bumbuļi, kas līdzinājās kronim, 
pīlei vai cilvēciņam. Tie bija arī 
dažādās krāsās – balti, rozā, violeti 
un zaļi. Katra grupa nominēja savu 
kartupeļu karali. 

26. oktobra rītā bērni ar saviem 
kartupeļiem un kronēto karali pul-
cējās zālē, kur viņus gaidīja Pele 
(Baiba Kečko) un Kartupele (Sand-
ra Leigute). Kartupele iepazīstināja 
bērnus ar kartupeļu izcelsmi, izplatī-
bu un dažādību. Tika noskaidrots, kā 
kartupeli sauc citās Latvijas vietās, 
kādus ēdienus no tā var pagatavot.  
Bērni skandēja tautas dziesmas, mi-
nēja mīklas, dziedāja un dejoja. Pele 
un Kartupele uzdeva dažādus uzde-
vumus un aicināja bērnus rotaļās. 
Pat grupu skolotāju palīdzes tika pie 
uzdevuma – viņas sacentās, kurai iz-
dosies nomizot garāko mizu. 

Tad notika lielā kartupeļu svēr-
šana, lai noskaidrotu smagāko. 
Katrs nāca ar savu kartupeli un 
lika to uz svariem. Cīņa bija sīva! 

Starp “Pūcīšu” un “Zīļuku” grupām 
uzvarētāju noskaidroja tikai pašā 
pēdējā brīdī, jo izrādījās, ka Keitas 
kartupelis bija smagāks par Rūtas 
Līgas lielo milzi. Arī “Kukainīšu” 
un “Sprīdīšu” grupu kartupeļu cīņa 
bija spraiga. Kad šķita, ka Gustava 
kartupelis paliks nepārspēts, nāca 
Krišjānis, un viņa kartupelis to pār-
spēja. Ar skaļām ovācijām smagākie 
kartupeļi tika kronēti par uzvarētā-
jiem un novietoti goda vietā – tronī. 
Pēdējais uzdevums bija pievērst uz-
manību pusdienu un launaga mal-
tītēm, lai redzētu, cik dažādi tiek 
gatavoti kartupeļi mūsu dārziņā.  
Noslēgumā rotaļas un kartupeļa 
medaļa katram svētku dalībniekam!

Baiba Kečko un 
Sandra Leigute
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Zlēku evaņģēliski 
luteriskās draudzes 
priekšniece Gunita 
Zernevica informē, ka 
īstenoti divi pašvaldības 
finansiāli atbalstītie 
projekti.  

Vasarīgi siltā rudens svētdie-
nā, 27. septembrī, skaistajā Zlēku 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
notika baroka mūzikas koncerts. 
Muzicēja senās mūzikas grupa 
‘’Modus Vivendi’’, māksliniecis-
kais vadītājs – Pēteris Vaickov-
skis. Skanēja Baha dzimtas skaņ-
darbi.  Pirmo reizi ar šīs dzimtas 
izcilāko komponistu skaņdarbiem 
tika ieskandināts Zlēku mācītā-

ja un ērģeļbūvētāja  Jāņa Kalniņa 
būvētais ērģeļpozitīvs. Virtuoza 
mūzika, krāšņi kokgriezumi un 
visam pāri – jaunā instrumen-
ta dvēseliski dzīvais skanējums. 
Koncerts Zlēku baznīcā notika, 
izmantojot Ventspils novada paš-
valdības 2020. gada kultūras pro-
jektu finansējumu un Zlēku drau-
dzes atbalstu. 

Pašvaldības finansējums likts 
lietā, izgatavojot un uzstādot infor-
matīvo stendu. “Zlēku evaņģēliski 
luteriskā baznīca,” stāsta Gunita, “ir 
tūristu iecienīts apskates objekts. 
Lai piesaistītu apmeklētājus un vei-
cinātu viņu interesi iepazīt dievna-
mu, bija nepieciešams informatīvs 

“Inguna Dimante. No romantikas līdz 
kriminālam” – šāds grāmatu izstādes 
nosaukums pavasarī gozējās Zlēku bibliotēkā. 

Zlēcenieki lasīja romānus un aprīlī gaidīja ciemos 
rakstnieci. Bet Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā 
projekta “Rakstnieks lauku bibliotēkā” pasākumu at-
cēlām vīrusa pandēmijas dēļ. Ingunai ar lasītājiem sa-
tikties izdevās tikai oktobrī kultūras namā, ievērojot 
valstī noteiktos drošības pasākumus. 

Rakstniece ir filoloģe, angļu valodas un literatū-
ras speciāliste. Savulaik strādājusi skolā, ar klasi rī-
kojusi dažādus pasākumus, arī helovīnu spoku nakti. 
Tajā stāstīti spoku stāsti, kurus izdomājusi pati Ingu-
na. Tā radusies iedvesma pirmajam romānam “Piln-
mēness nakts zieds”, kas plūcis laurus “Lauku Avīzes” 
romānu konkursā. Romāna varoņi turpina savas gai-
tas otrajā grāmatā “Cita meitene jeb Senā kāzu nakts”.

Kopš 2015. gada I.  Dimante pievērsusies tikai 
rakstniecībai, iznākušas jau septiņas grāmatas, ceļā 
pie lasītājiem ir nākamā. Tēmas pārsvarā ir romantis-
kas, pasniegtas mistikas mērcītē. Ir arī detektīvs “Nāve 
Kraukļu ciemā” ar turpinājumu “Skaistuma impērija”.

Rakstniece apgalvo, ka pati rakstīšana ir mazliet 
mistisks uzdevums “no augšas”, ko viņai lemts izpildīt. 
Bērnībā nav sapņojusi par šo profesiju, tomēr, savu bēr-
nu mudināta, pievērsusies rakstīšanai. Vaicāta par auto-
biogrāfisko stīgu darbos, I. Dimante atbild, ka aprakstī-
tajos notikumos nav nekā autobiogrāfiska, tikai literāro 
varoņu gaitas risinātas caur pašas prizmu. 

Tikšanās dalībnieces priecājās, ka ilgi gaidītais 
pasākums varēja notikt, un  pateicās projekta vadītā-
jai Sandrai Picalcelmai. “Tā bija emocionāli piepildīta 
pēcpusdiena”, atzina zlēcenieces.

Zlēku bibliotēkas vadītāja Pārsla Bože

Ventspils novada 
pašvaldības konkursā 

“mēs savā novadā 2020” 
atbalstītā projektā ir 

Gan romantika, gan kriminālsižeti

Iekārtota Karātavkalna pastaigu taka
īstenota Karātavkalna 
labiekārtošana, pilnveidojot 
pastaigu taku.  

Takas galapunktos ir izvie-
totas virziena norādes, bet kalnā 
uzstādīts informācijas stends ar 
teiku par burvi Veckušķi, kas ag-
rāk šeit dzīvojis. Katru pavasari 
iegarenās formas kalna augšpuse 
noklāta zilām un baltām vizbulī-
tēm, tāpēc Karātavkalns papildi-
nāts ar jaunu vides objektu – fo-
torāmi ar vizbulītēm, kas priecēs 
garāmgājējus visos gadalaikos. 
Projekts veicinājis apkārtējās vi-
des sakārtošanu, saglabāšanu un 
lietderīgu izmantošanu. Aicinām 
arī kaimiņu pagastu iedzīvotājus 
apmeklēt pastaigu taku un pa-
vadīt laiku brīvā dabā! Projektu 
īstenoja nodibinājums “Zlēku at-
tīstības fonds” sadarbībā ar Zlēku 
pagasta pārvaldi un galdniecības 
meistaru Māri Saulgriezi.

Projekta vadītāja 
Inita Vekmane

initas Vekmanes foto
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Kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma” 
Ugāles vidusskolā viesojās Nacionālais teātris ar 
izbraukuma izrādi un lekciju “Kas ir teātris?”.

Teātra jaunie, talantīgie aktieri Liene Sebre, Uldis Siliņš un Igors 
Šelegovskis mums godīgi izstāstīja gan par mācībām Latvijas Kultūras 
akadēmijā, gan par darbu teātrī. Lūk, galvenās atziņas no šī pasākuma:

l Pasākuma gaitā tika daudz atklāts par aktiera profesiju un teātri 
kopumā. Patika jauno aktieru entuziasms un azarts, ar kādu viņi stās-
tīja par savu profesiju.

l Bija pārsteidzoši uzzināt to, cik grūts ir ceļš līdz aktiera profe-
sijai.

l Aktieri tiešām bija labi sagatavojušies, bija gan interesantas fil-
miņas un stāsti, gan pieredze, smiekli un nopietnība.

l Aktieri godīgi atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem.
l Aktieri parādīja, kādas ir teātra aizkulises, cik daudz cilvēku ir 

vajadzīgi, lai taptu viena izrāde.
l Interesantākā lekcija, uz kuru jebkad esmu bijusi. 
l Man šī stunda personīgi bija noderīga, jo pēc jaunās kompe-

tences mums ir jauns priekšmets – teātra māksla. Mums demonstrēja 
sagatavošanos pirms iziešanas uz skatuves, lika parūkas, demonstrēja 
ūsu pielīmēšanu, rādīja, kā rodas mākslīgās asinis.

l Nebiju iedomājusies, ka ceļš līdz skatuvei ir tik grūts.
l Noteikti aiziešu noskatīties kādu izrādi, kurā piedalās šie jaunie 

aktieri.
Ingra Zaļkalne

Patika jauno aktieru 
entuziasms un azarts

Koncerts un informatīvais stends

stends par Zlēku baznīcu. Tas no-
vietots pie stāvlaukuma netālu no 
baznīcas.” Gunita atgādina, ka ik-
dienā baznīca ir slēgta, tāpēc, lai to 
apskatītu, iepriekš ir jāvienojas par 
apmeklējuma laiku. Dievkalpojumi 

dievnamā notiek katra mēneša ot-
rajā un ceturtajā svētdienā un svēt-
ku dienās pulksten 14.00. Informā-
cijas stends uzstādīts, pateicoties 
projektu konkursa ‘’Mēs savā nova-
dā” finansējumam. Projekta vadītā-

ja bija Gunita Zernevica, konsultā-
cijas sniedza un stendu izgatavoja 
SIA’’ Dekors RD’’, bet koka pamatni 
ar jumtu – SIA’’ Līcīši  un partneri’’ 
darbinieki.

Marlena Zvaigzne 

Septembrī baznīcā skanēja mūzikas grupas “Modus Vivendi” koncerts. 

gUnitas ZerneVicas arhīVa foto

Tagad informācija par Zlēku baznīcu pieejama arī tad, 
kad sakrālā celtne ir slēgta. 
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tārgale

Klases salidojums ir tā 
reize, kad var atlikt visas 
personiskās nodarbes un 
būt kopā tikai ar savu klasi 
un audzinātājām. 30 gadus 
pēc Tārgales pamatskolas 
absolvēšanas atkal 
satikās skolotāju Dailas 
Riekstiņas (1.–3. klase) un 
Elitas mežupes (4.–9. klase) 
audzināmie. 

Tas bija kā ceļojums laikā – no 
četrdesmitpiecgadīgiem atgriez-
ties piecpadsmitgadīgos. Protams, 
dzīves līkloči daudzus no mums ir 
aizveduši tālu prom no Tārgales, 
tāpēc visiem absolventiem tikties 
klātienē bija kaut kas līdzīgs ne-
iespējamai misijai. Daži dzīvo un 
strādā Anglijā (bet pasākumā ak-
tīvi piedalījās, esot tiešsaistē), citi 
attālākās Latvijas pilsētās – Cēsīs, 
Rīgā. Tomēr, ja kaut ko vēlies, tas 
noteikti piepildās. Klases salido-
juma aicinājumam atsaucās un 
piedalījās 50% no 1990. gada iz-
laiduma. 

Apciemojām audzinātāju Eli-
tu Mežupi, kura nu jau ir ļoti cie-
nījamā vecumā un šogad 27. ok-
tobrī svinēja savu 87. dzimšanas 
dienu. Lielu daļu no sava darba 
mūža Elita ir veltījusi Tārgales pa-
matskolai, mācot ķīmiju un bio-
loģiju. Un izrādās, ka esam viņas 
vienīgā audzināmā klase, tāpēc 
arī īpaši un neatkārtojami. Liels 
prieks bija tikties ar sagatavoša-
nas grupas audzinātājām Solveigu 
Plāts un Maiju Ignati un, protams, 
ar mūsu mīļo sākumskolas audzi-
nātāju Dailu Riekstiņu. Paldies 
gribam pateikt visiem skolotājiem 
par to, ka ieguldījāt savu darbu, lai 
mēs no tādiem, kādi bijām toreiz, 
izaugtu un spētu sasniegt to, ko 
protam šobrīd. Katrs skolotājs, 
mūs skolojot, atdod gabaliņu se-
vis, un no šiem puzles gabaliņiem 
veidojas mūsu attieksmes, mūsu 

Sa-lidojums pēc 30 gadiem
prasmes un spēja dzīvot un izglī-
toties visa mūža garumā.

Vakara gaitā, protams, neizti-
kām bez kopbildes pie vecās Tār-
gales (toreiz astoņgadīgās) skolas, 
kur katru gadu klases skolēnus 
fotografēja uz skolas trepēm. Ap-
meklējām arī jauno skolu. Paldies 
tagadējai skolas direktorei Ilzei 
Judzikai par jauko ekskursiju! 
Tārgales pamatskolai šogad aprit 
145 gadi, un ļoti ceram, ka pēc 
pieciem gadiem varēsim tikties ne 
tikai klases, bet arī skolas salido-
jumā. 

Pasākuma gaitā radās arī jau-
nas idejas – vēlamies palīdzēt 
mūsu skolas tagadējiem skolē-
niem, atbalstot tos, kuriem ir īpaši 
sasniegumi mācībās un olimpi-
ādēs, un tos, kuriem mūsu atbalsts 
var būt ļoti noderīgs (piemēram, 
arī šobrīd skolā ir vairākas ģime-
nes, kurām nepieciešams dators 
vai planšete (nav nepieciešams 

ZIRāS 
Ventspils novada pašvaldība, nmk 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas 
dzīvokli “Akmentiņi”-23, kadastra nr. 98909000057, adrese: 
“akmentiņi”–23, Ziras, Ziru 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 2020. gada 8. decembrim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar sia “Vnk serviss” pārstāvi, tālr. 25431808.

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 līdz 8. decembrim plkst. 17.00 
(izsoles komisijas tālrunis 25749170). izsoles sākums 2020. gada 
9. decembrī plkst. 15 Ventspils novada pašvaldībā, skolas ielā 4, 
Ventspilī.

informācija Izsola nekustamo īpašumu
UGāLē 

Ventspils novada pašvaldība, nmk 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos 
īpašumus Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov.:

l 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 1–15 ar kopējo platību 
63,1 m2,  kadastra nr. 98709000373, izsoles sākumcena 
– 830 eiro, nodrošinājums – 83 eiro, izsoles solis – 50 eiro, 
izsoles sākums 2020. gada 9. decembrī plkst. 14;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3–1 ar kopējo platību 
36,4 m2, kadastra nr. 98709000371, izsoles sākumcena 
– 410 eiro, nodrošinājums – 41 eiro, izsoles solis – 40 eiro, 
izsoles sākums 2020. gada 9. decembrī plkst. 14.10;

l 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3–33 ar kopējo platību 
59,6 m2, kadastra nr. 98709000374, izsoles sākumcena 
– 760 eiro, nodrošinājums – 76 eiro, izsoles solis – 50 eiro, 
izsoles sākums 2020. gada 9. decembrī plkst. 14.20;

l 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4–28 ar kopējo platību 
60,2 m2, kadastra nr. 98709000375, izsoles sākumcena 

– 920 eiro, nodrošinājums – 92 eiro, izsoles solis – 50 eiro, 
izsoles sākums 2020. gada 9. decembrī plkst. 14.30;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4–53 ar kopējo platību 
37,5 m2, kadastra nr. 98709000377, izsoles sākumcena 
– 380 eiro, nodrošinājums – 38 eiro, izsoles solis – 30 eiro, 
izsoles sākums 2020. gada 9. decembrī plkst. 14.40.

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 
2020. gada 8. decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar sia 
“Vnk serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.

nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 
kontā lV04haBa0551025783903, as “swedbank”, kods 
haBalV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2020. gada 8. decembrim 
plkst. 17.00 (izsoles komisijas tālrunis 25749170). izsoles vieta: 
Ventspils novada pašvaldība, skolas ielā 4, Ventspilī.

1990. gada absolventi ar savām skolotājām šoruden, tiekoties salidojumā. 

9. klases izlaidums – visi vēl jauni, acīs gaidas, kāda būs turpmākā dzīve.        raita mūrnieka arhīVa foto

jauns, bet darba kārtībā), lai sko-
lēns varētu sekmīgi mācīties attā-
lināti). Ja arī tu vēlies iesaistīties 
un atbalstīt, vari droši sazināties 
ar Raiti Mūrnieku (tālr. 26571454) 
vai Evu Zeltzaķi (tālr. 22019430), 
un īstenosim šo ideju kopīgi!

Neformālā gaisotnē, šķirstot 
vecos albumus, atcerējāmies sko-
las gaitas, klasesbiedrus, kuri ne-
varēja ierasties, un uzklausījām 
klātesošo dzīvesstāstus.    

Secinājums? Mīļie absolven-
ti! Rīkojiet klases salidojumus 

un apmeklējiet savu Alma Mater 
– emocijas un atkalredzēšanās 
prieks būs garantēts, jo to nevar 
aizstāt mūsdienu virtuālā pasaule.

Tārgales skolas 1990. gada 
absolventi Eva un Raitis
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jŪrkalne

17. oktobrī Jūrkalnē bija liela rosība. Rīts iesākās ar 
dalībnieku reģistrēšanos nu jau desmitajam Latvijas 
čempionātam jūras makšķerēšanā no krasta. 

Šogad tajā piedalījās necerēti liels dalībnieku skaits – 88 komandas, 
kopā 176 dalībnieki. Sacensības sākās plkst. 8.00 un norisinājās līdz 
plkst. 17.00. To mērķis ir popularizēt jūras makšķerēšanu, pieredzes 
apmaiņu, aktualizēt vides aizsardzības un dabas sakopšanas jautājumus 
makšķernieku vidū.

Sacensību uzvarētāji, kas izcīnīja pirmo, otro un trešo vietu, saņēma 
čempionu medaļas un balvas. Tika pasniegtas arī pārsteiguma balvas par 
komandas vai vietas noformējumu, komandas interesantāko nosauku-
mu u.c.  Apsveicam čempionāta uzvarētājus! 

1. vietā – “Kolkas makšķerēšanas klubs 1” un Oskars Sproģis un Mā-
ris Grīnpukals, 

2. vietā – “Lauztie kāti” un Agris Rumpe un Agris Gravels, 
3. vietā – “Bračkas” un Dāvis Cērps un Mārtiņš Veisbergs. 
Liels paldies sacensību organizatoriem IK “Marita J” un atbalstītā-

jiem: Jūrkalnes tautas namam un pagasta pārvaldei, SIA “Salmo”, Latvi-
jas Makšķerēšanas sporta federācijai un Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centram.

Kamēr norisinājās sacensības, pie Jūrkalnes tautas nama godā tika 
celta zivs – pagasta iedzīvotāji un Jūrkalnes viesi svinēja Zivju dienu. Tas 
bija jauks pasākums, kura laikā varēja vērot, kā top dažādi zivju ēdieni. 
Tos, protams, varēja arī nobaudīt. Galvenais notikums bija zivju un nēģu 
kūpināšana, par to parūpējās Marita un Ritvars Jēkabsoni. Kamēr vecāki 
iepirkās tirdziņā, bērni izklaidējās radošajās darbnīcās un kopā ar Justīni 
Lādenu gatavoja dažādas smukumlietiņas. Visas dienas garumā skanēja 
lustīga mūzika, par kuru rūpējās vietējais Jūrkalnes muzikants Ainars 
Dūdiņš, bet Zivju dienas īpašais viesis bija Jānis Narkevics.

Kristīne Skrulle

Makšķerēšanas čempionāta uzvarētāji. 

No krasta makšķerēja 
176 copmaņi 

Jūrkalnes mototrase 
“Dižbedre” izveidota bijušajā 
smilšu karjerā. sportistiem 
tā ir fi ziski smaga trase, 
bet skatītājiem – ļoti labi 
pārredzama.

Jūrkalne piesaista Latvijas 
un ārvalstu motosportistu uz-
manību, īpaši rudeņos un agros 
pavasaros.  Braucēji no Somijas, 
Igaunijas, Krievijas un citām val-
stīm dodas uz Jūrkalni aizvadīt 
treniņnometnes. Piejūras klimats, 
smilšainais segums bez dubļiem, 
neaizsalstošā trase un attīstītā tū-

risma infrastruktūra rada labvēlī-
gus treniņu apstākļus, kas cauru 
gadu piesaista sportistus no zie-
meļu reģioniem.

Jūrkalne ir regulāra tikšanās 
vieta arī Liepājas un Ventspils mo-
tosportistiem. Eiropas čempions, 
Liepājas motosporta leģenda Lau-
ris Freibergs un Ventspils paraugs 
sportā Arvis Sanders ved savus 
sportistus uz “Dižberdi” trenē-
ties un sacensties. Savukārt trases 
apsaimniekotājs Guntis Spade re-
gulāri veic tās pilnveidošanu. Arī 
šogad, uzlabojot starta vietu 

un  modernizējot trases elemen-
tus, saņemts Latvijas Motosporta 
federācijas novērtējums – B kate-
gorijas licence.

Latvijas gada populārākais 
sportists, pasaules čempions 
Kaspars Stupelis kopā ar pasaulē 
titulētāko blakusvāģu pilotu holan-
dieti Danielu Vilemsenu  jau pava-
sarī trenējās Jūrkalnē, tomēr pan-
dēmijas dēļ blakusvāģu pasaules 
čempionāta 2020. gada sezona tika 
atcelta. Kaspars Stupelis atgriezās 
Jūrkalnē, bet nu jau ar solo moto-
ciklu, lai piedalītos sacensībās.

10. oktobrī “Dižbedri” pie-
skandināja motociklu dārdoņa. 
Te pirmo reizi notika Latvijas na-
cionālā kausa fi nālposma sacen-
sības un Ventspils novada balvas 
izcīņa motokrosā. Sacensību di-
namiskais formāts nelika vilties 
ne skatītājiem, ne dalībniekiem, 
kas bija, sākot ar iesācējiem un 
beidzot ar MX1 Pro klases brau-
cējiem. Noslēgumā notika Lat-
vijas ātrāko sportistu braucieni, 
piedaloties  pasaules čempionātu 
dalībniekiem Tomam Macukam, 
Kārlim Kalējam un citiem.

Sacensībās piedalījās vairāk 
nekā 170 braucēju, tās vēroja 
vairāk nekā 600 skatītāju. Jau no 
agra rīta sākās pirmie treniņi un 
kvalifi kācija, bet pēdējie braucieni 
beidzās īsi pirms krēslas. Kopumā 
kausi tika sadalīti desmit dažādās 
klasēs. Sacensību galvenais or-
ganizators Guntis Spade kopā ar 
komandu apliecināja, ka Jūrkal-
ne spēj uzņemt Latvijas mēroga 
motosporta sacensības. Spade 
nenoliedz, ka darbs bija smags: 
“Pasākumu organizējām kopā ar 
motokluba “Rodeo” vadītāju Arvi 
Sanderu. Palīdzēja daudzi jūrkal-
nieki, kārtējo reizi apliecinot, ka 
ir gatavi nesavtīgi strādāt kopīgas 
idejas vārdā. Paldies arī ģimenei, 
kas saprata, kādēļ pēdējās pāris 
nedēļas “Dižbedrē” pavadu daudz 
vairāk laika nekā mājās. Vēl sacen-

sību rītā bija bažas, vai ieguldītais 
darbs atmaksāsies. Tomēr drīz 
vien šīs bažas nomainīja rūpes par 
distancēšanos un valstī noteikto 
ierobežojumu ievērošanu. Rūpē-
jāmies ne tikai par sportistu dro-
šību trasē, bet arī par apmeklētāju 
veselību trases malā.”

Ventspils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Māris 
Dadzis stāsta: “Jūrkalnes moto-
krosa tradīcijas ir mērāmas jau 
gadu desmitos kopš “Zelta mopē-
da” laikiem. Prieks, ka Jūrkalnes 
trase turpina attīstīties un pie-
saista ne tikai motosporta entu-
ziastus, bet nu jau arī profesionā-
ļus. Jūrkalnē domā, kā pagarināt 
tūrisma sezonu, un motokross, 
kā izrādās, ir viens no panāku-
mu atslēgām. Ārvalstu sportisti 
šeit ierodas pat uz vairāku nedēļu 
treniņnometnēm un silda vietējo 
ekonomiku gada tumšajā laikā. 
Savukārt 10.  oktobra Jūrkalnes 
motokrosa sacensības kopā ar 
pirms tam notikušo Piltenes ma-
ratonu izvērtās par vērienīgāka-
jiem šī gada pasākumiem Vents-
pils novadā. Prāvais braucēju un 
skatītāju skaits apliecināja, ka 
Jūrkalnes trase pāriet nākamajā 
līmenī. Gunta Spades un citu jūr-
kalnieku mīlestība pret motokro-
su vainagojās ar panākumiem.”

Justīne Lādena

Jūras krastā makšķeres izlika 88 komandas.

Uģa DaDža foto

motokrosa treniņi un sacensības Jūrkalnē

Sacensībās piedalījās vairāk nekā 170 dalībnieku.       Uģa DaDža foto
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vārve

mēdz teikt, ka Latvija ir 
maza. It bieži gluži negaidīti 
atpazīstam cilvēkus, vietas, 
notikumus, kas rosina izzināt 
vai pastāstīt zināmo. Ka tas 
tā patiešām ir, pārliecinājās 
arī Vārves pagasta seniori.

Starptautiskajā senioru dienā 
mēs devāmies ekskursijā uz Ren-
du. Kopā ar Nacionālās pretošanās 
kustības muzeja vadītāju Andreju 
Ķeizaru izstaigājām atmiņu takas, 
jo mūsu vidū bija ļaudis, kas pie-
dzīvojuši tikšanos ar nacionālajiem 
partizāniem vai pazīst cilvēkus, 
kuri piedalījušies šajā kustībā. Ap-
lūkojot stendu par kureliešu kustī-
bu, uzmanību piesaistīja ģenerāļa 
Kureļa adjutanta virsleitnanta Jāņa 

Gregora fotogrāfija. Ilga fotogrāfi-
jā atpazina nesenā pagātnē Zūru 
meliorācijā strādājošā traktorista 
Gregora tēvu, bet Gunārs zināja 
stāstīt, ka redzējis virsleitnantu 
Zūrās kara laikā. Viņa ģimene dzī-
vojusi dārznieka mājiņā. Meitiņa 
bijusi kurlmēma. Virsleitnants ar 
zirgu atjājis no Stikliem. Par stalto 
jātnieku stāstījusi arī Ilgas māte. 
Pēc ekskursijas esmu sākusi mek-
lēt faktus, kas apliecinātu virsleit-
nanta darbību Zūrās. Jau tagad 
varu teikt, ka tā būs jauna lappuse 
stāstā par Vārves pagasta brīvības 
cīnītājiem. Nozīmīga vieta Latvijas 
Brīvības cīņās ierādāma arī tiem 
cilvēkiem, kuri organizēja bēgļu 
kustību uz Zviedriju, kuri deva 

patvērumu, nodrošināja ar pārtiku 
un veica pārvešanu. Iepazīstot mu-
zejā atainoto bēgļu kustību Otrā 
pasaules kara beigās, mums bija 
pārsteigums, ka kartē nav iezīmēta 
tāda nozīmīga vieta kā Vārves pa-
gasta Grigaļciems. 

Vēstures fakti liecina, ka dau-
dzās šī ciema mājās patvērumu 
izbraukšanai uz Zviedriju atrada 
bēgļi no visas Latvijas. 

Bēgļu atmiņu stāstos visbiežāk 
pieminētas “Grīnieku” mājas. Grā-
matā “Pāri jūrai 1944./45.g.” lasām: 
“16. oktobrī sākās Ventspilī novieto-
to bēgļu pārvešana uz “Grīniekiem”. 
Kad to nobeidza, šeit atradās ap 
200 aizbraucēju vecumā no sešām 
nedēļām līdz 80. mūža gadam... Te 

tika apmetināts dzejnieks K. Skalbe 
ar znotu arch. R. Legzdiņu ar ģime-
nēm, rakstnieks J. Grīns, gleznotājs 
N. Strunke ar ģimeni, Dr. ing. A. Vī-
tols, prof. Bleses vedekla ar dēlu, inž. 
Gerge ar sievu, agr. Zvaunis, atv. ģen. 
Ed. Kalniņš un daudz citi.”

Pēckara gadi ciemu praktis-
ki iznīcināja. Daļu ciemnieku no 
mājām izlika, lai izveidotu slēgto 
zonu, daļa tika izsūtīta uz Sibīriju, 
par bēgļu kustību ļaudis ieminējās 
tikai čukstus.  

Daina Puķīte savas Sīmaņu 
dzimtas pētījumā raksta šīs vasaras 
vērojumu: “...visu Grigaļciemu klāj 
necaurejami “džungļi”, kuros ik pa 
laikam ieraugāms kāds bijušās pa-
domju armijas skatu tornis vai cits iz-

bijis un pussagruvis bijušās padomi-
jas varenības liecinieks... Pat ar lielu 
iztēles piepūli šodien nav iespējams 
iedomāties, ka šeit bijušas daudzas 
saimniecības – “Knubi”, “Silnieki”, 
“Jaunsilnieki”, “Kalnmaļi”, “Meluži”, 
“Jaunmeluži”, “Grīnieki” u.c. – un ap-
strādātas pļavas un lauki.”

Ekskursijas noslēgumā vie-
nojāmies par muzeja vadītāja cie-
mošanos Zūru novadpētniecības 
ekspozīcijā, lai apmainītos ar in-
formāciju. Aizbraucām no Ren-
das, līdzi paņemot Andreja Ķēniņa 
domu, ka par maz mēs godinām 
Latvijas brīvības cīnītājus – vai-
manas nelīdz, ir jāparāda prasme 
pastāvēt par savu zemi.

Viktorija Rebuka

Zeltītām lapām 
piebārstīts, aizritējis 
oktobris. Užavas pamatskolā 
tas paskrējis pavisam 
nemanot.

Mēneša sākumā skolēnu grupa 
piedalījās rudens krosā Ventspilī. 

Nu jau par tradīciju kļuvis, ka 
Skolotāju dienā 9. klases skolēni ie-
jūtas skolotāju lomā. Arī šī gada de-
vītie ļāva pedagogiem kopīgi atpūs-
ties. Skolotāju dienas rīts iesākās 
ar svinīgo līniju un jautru aktivitāti 
skolotājiem, pēc tam visi devās uz 
klasēm, savukārt devītie ķērās pie 
darba. Jāsaka, ka diena pagāja sa-
springtā rosībā. Jaunie skolotāji at-
zina, ka bijis interesanti, bet dienas 
beigās viņi jutušies noguruši. Pal-
dies 9.  klases skolēniem par jauko 
pasākumu!

Savukārt pirmsskolniekiem bija 
iespēja piedalīties pavisam jaukā, 
izzinošā, garšīgā un atraktīvā pa-
sākumā, kurā bija jāatpazīst dažādi 
augļi un dārzeņi, tie bija arī jāno-
garšo un jāatpazīst pēc garšas. Bija 
arī rotaļas un neliela disenīte. Pasā-
kums aizritējis, bet laiku pa laikam 
pirmsskolnieki vēl atceras piedzīvo-
to un dalās viens ar otru atmiņās. 

Par pasākumu sākumskolas 
skolēniem parūpējās skolēnu paš-
pārvalde, kas pirms brīvlaika aici-
nāja visus sākumskolēnus piedalī-
ties dažādās aktivitātēs – gan mīklu 
minēšanā, gan kustību nodarbībās. 
Pašpārvaldes dalībniekiem tā bija 
laba pieredze pasākuma plānoša-
nā, sagatavošanā un vadīšanā. Viņu 
atzinums – izdomāt pasākumu nav 
grūtākais darbs, sarežģītāk ir visu 
realizēt, jo tas prasa daudz darba 
un enerģijas. Oktobris aizritējis, bet 
laiks nestāv uz vietas.  Priekšā vēl 
daudz jaunu izaicinājumu un pie-
dzīvojumu. 

Anita Pāvelsone

Rudens, 
dziesmas, 
putni...

Brīnišķīgs vakars – 
dziesmas un dziedošo 
draugu skanīgie smiekli 
bija dzirdami Užavas tautas 
namā 9. oktobrī. 

“Visi putni sabraukuši” ir “ce-
ļojošais” pasākums, kuram šoreiz 
bija jānotiek Užavā. 

Valstī noteikto ierobežojumu 
dēļ pasākums bija jāsaīsina un da-
lībnieku skaits jāsamazina, taču 
tas nemazināja mūsu dziedātprie-
ku. Kopā bijām deviņi kolektīvi. 
Mūsu dziesmas bija par putnu 
tēmu – to “Saiva” izlozēja sadzie-
dāšanās pasākumā Laidzē. 

Vakara gaitā bijām ļoti pār-
steigti, cik daudz dziesmu ir par 
putniem. Īpaši visiem patika 
Margitas Kronbergas un “Rudens 
rozes” dziesmu popūrijs. Pēc kon-
certa notika izloze, lai uzzinātu, 
pie kura kolektīva būs nākamais 
pasākums un kāda būs tā tēma. Kā 
jums liekas, kuram vadītājam bija 
laimīgā roka? Margitai! Jā, nāka-
mais sadziedāšanās koncerts būs 
Ventspilī pie “Rudens rozes”, tēma 
– jūra. Paldies visiem dziedoša-
jiem draugiem par jauko vakaru. 
Uz tikšanos nākamajos dziesmo-
tajos pasākumos!

Gita Vilgute

Užavas pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis 
“Saiva” un mūziķis 
Pēteris Landmanis. 

gitas VilgUtes arhīVa foto

Godināsim Latvijas brīvības cīnītājus

Zeltainais 
oktobris Užavas 
pamatskolā

užava

Puzeniece Lienīte Čače saņem Pateicības rakstu.   
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Reizēm gluži spontāni 
rodas ideja, un tā notika 
arī šoreiz, ieraugot novada 
tūrisma informācijas lapā 
ieteikumu un datus par 
lielo akmeni. Operatīvi 
sarunājām gidi Ingu Dreibi, 
kura ļoti labi zina visu par 
mūsu pagasta mežiem, 
saorganizējām grupu un 
transportu un laidām 
ceļojumā.

Tā kā Inga tiešām labi pārzina 
mežus, piedāvājums bija maršru-
tu papildināt. Vispirms devāmies 
pie dižkoka – priedes, kas 1978. 
gadā dāvināta Gunāram Priedem 
50 gadu jubilejā. Koks tiešām ie-
spaidīgs, liels un dižens – tikai 
četri cilvēki, sadodoties rokās, to 
spēj apņemt. Tad devāmies tālāk 
pie lielā akmens, kas atrodas ne 
pārāk dziļi mežā. Par tā atrašanu 
un vēsturi varat izlasīt internetā, 

bet mēs informāciju ieguvām no 
Ingas stāstījuma. Tik lielu akmeni 
savā dzīvē ieraudzīju pirmo reizi, 
un ziņa, ka tas atrodas tepat, mūsu 
pagasta teritorijā, kur katru gadu 
braucu sēņot, lika aizdomāties, cik 
maz zinām par savu pagastu. Visi 
kopā mēģinājām apņemt akmeni, 
un tas mums izdevās, sadodoties 
rokās 13 cilvēkiem. Tālāk mūsu 
ceļš veda uz piemiņas vietu nacio-
nālajiem partizāniem, kur vēl reāli 

redzami bunkuri, kuros viņi pava-
dīja ne vienu vien gadu. Raisījās 
stāsti par tiem laikiem, kas skāruši 
arī mūsu tuviniekus un mūs pa-
šus. Aizdedzām svecītes. Žēl, ka 
fotogrāfijās to neredz, jo bija par 
daudz gaismas, bet gandarījums 
tik un tā palika. Pēc tam devāmies 
uz iekārtoto piknika vietu – bija 
laiks iestiprināties, padzert tēju, 
uzcept desiņas, pastāstīt par gū-
tajiem iespaidiem un vienkārši 

baudīt jauko dienu. Secinājām, ka 
diena pavadīta lietderīgi.  Laikā, 
kādā pašreiz dzīvojam, tieši šādi 
ceļojumi ir vērtīgi – lai nebūtu jā-
sēž mājās, varam apceļot savu pa-
gastu, savu zemi un iepazīt daudz 
interesantu vietu.

Lai noder mūsu pieredze! At-
brauciet apskatīt lielo akmeni – 
nenožēlosiet! Bet mēs kaļam plā-
nus nākamajam ceļojumam.

Ārija Vīksne

Piltenieki Ingas Dreibes vadībā atrada dižakmeni. To apņemt izdevās, 13 cilvēkiem 
sadodoties rokās.  

Piltenes mežos var apskatīt priedi, kas 1978. gadā 
dāvināta dramaturgam Gunāram Priedem. 

skolēni būtisku savas 
dzīves daļu pavada skolā. 
Ir ļoti svarīgi, kā viņi 
uztver vietu, kur mācās un 
gūst iemaņas visai dzīvei. 
Labvēlīga gaisotne skolā 
un ērta, bērniem piemērota 
fiziskā vide veicina skolēnu 
psiholoģisko un fizisko, kā 
arī sociālo labsajūtu. 

Piltenes vidusskola ir nodroši-
nāta ar materiāltehniskiem resur-
siem, iestādei ir atbilstošas telpas 
mācību, audzināšanas, sporta, 
interešu izglītības un ārpusklases 
nodarbībām. Divi kabineti jau 
iepriekšējos mācību gados bija 
aprīkoti ar interaktīvām tāfelēm, 
šajā mācību gadā esam ieguvuši 
vēl vienu interaktīvo tāfeli, kuru 
aktīvi izmanto 1. klases skolēni, 
apgūstot zināšanas atbilstoši jau-
najai kompetenču pieejai mācību 
saturā. Skolēniem un skolotājiem 
šajā mācību gadā papildus iespē-
jams izmantot 17 planšetes ar in-
terneta pieslēgumu. Vasaras brīv-
laikā datorklase iekārtota jaunās 
telpās un nodrošināta ar nepie-

ciešamo iekārtojumu, lai skolēni 
varētu apgūt tādus jaunos mācību 
priekšmetus kā dizains un tehno-
loģijas, datorika un inženierzinī-
bas. Protams, arī pārējo mācību 
priekšmetu skolotāji, kad vien tas 
ir nepieciešams, izmanto jaunās 
tehnoloģijas.

Kosmētiskais remonts veikts 
vairākās klašu telpās un 3. stāva 
vestibilā, jaunu veidolu ieguvušas 
skolas centrālās kāpnes. Piltenes 
vidusskolā viss ir pakārtots sko-
lēnu vajadzībām. Skolēnu veido-
tie darbi ir visur! Tie izvietoti pie 
sienām klasēs, iekārti griestos, 
izlikti uz palodzēm. Katru darbu 
audzēkņi veidojuši vairākas stun-
das, viņi var paskaidrot, ko ar šo 
uzdevumu iemācījušies un kāpēc. 
Izliktie darbi parāda izdarīto, ko 
iespējams izvērtēt, un tas savu-
kārt paver iespēju turpināt domāt 
par mācīšanos. Novēlu katram 
skolēnam un skolotājam sajusties 
piederīgam savai skolai!

Piltenes vidusskolas direktore 
Edīte Dzirniece

Ķīvmeža dižakmens 
meklējumos 

ārijas Vīksnes arhīVa foto

mācību vide Piltenes vidusskolā

Interaktīvā tāfele ļauj darboties mūsdienīgi, apgūstot zināšanas atbilstoši jaunajai 
kompetenču pieejai mācību saturā.           eDītes DZirnieces foto
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Pavasarī paredzētais flautistu konkurss tika 
pārcelts uz vēlāku laiku – rudeni. No 24. līdz 
26. septembrim Jūrmalā, Dubultu koncertzālē, 
norisinājās Kārļa Štrāla XX starptautiskais 
konkurss “Jaunais flautists.” 

Konkursa norises vieta šajā reizē bija priežu mežu 
ieskautais ēku komplekss “Dubultu Kultūras kvartāls” 
Jūrmalā, kur kopš 2018. gada jaunu mājvietu radušas Jūr-
malas Mākslas skola, Jūrmalas Mūzikas vidusskola un Jūr-
malas Centrālā bibliotēka, kā arī Dubultu koncertzāle, kas 
ir mūzikas skolas sastāvdaļa. Kvartāls simbolizē šo iestāžu 
saplūšanu un apvienošanos, vienā ielā koncentrēti piedā-
vājot bagātīgu kultūras pieredzi.

Konkurss notika jau 20. reizi, un šoreiz tajā pulcējās 
54 flautisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un 
Polijas. Ņemot vērā situāciju valstī, ārvalstu dalībnieki 
piedalījās, iesūtot video ierakstus. Konkursantu sniegumu 
vērtēja Eiropā pazīstami flautisti: Anete Toča (Latvija), 
Andis Klučnieks (Latvija), Giedrius Gelgots  (Lietuva) un 
Mihkels Peeske (Igaunija).

Konkurss norisinājās divās kārtās. Katrā no tām bija 
jāsagatavo viens obligātais un viens izvēles skaņdarbs, 
līdz ar to katram dalībniekam bija jāsagatavo četri dažā-
da rakstura skaņdarbi. Pie obligātajiem skaņdarbiem tika 
izraudzīti uz Latvijas simtgadi radītie latviešu komponistu 
skaņdarbi flautai un klavierēm.

Piltenes Mūzikas skolu pirmajā kārtā pārstāvēja Enija 

Jankovska, startējot A grupā, kurā pavisam piedalījās devi-
ņi dalībnieki. Enija, konkursam gatavojoties, apguva inte-
resantas latviešu autoru sacerētās kompozīcijas – M. Vid-
montes “Pastaigu” un S. Mences “Mūziku sentimentālai 
filmai.” 

S. Mences kompozīcija bija “ciets rieksts,” bet darbs 
pie skaņdarba rūdīja raksturu un deva jaunas iemaņas un 
izpratni par tehnisko izpildījumu.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, nolikumā tika pa-
plašināts konkursa dalībnieku vecuma slieksnis, dodot 
iespēju piedalīties arī Mūzikas akadēmijas studentiem. 
Papildus tam jauninājums bija iespēja skatīties konkursa 
norisi tiešsaistē. Tiešraides tika daudzskaitlīgi apmeklētas, 
tās deva iespēju interesentiem attālināti izbaudīt konkursa 
gaisotni, kā arī piesaistīja skatītājus no visas pasaules. Žū-
rija šo konkursu novērtēja kā ļoti veiksmīgu starptautisku 
sadarbību starp Baltijas valstīm, kā arī atzīmēja dalībnieku 
augsto spēles līmeni. Atzinīgi tika novērtēti arī kompo-
nistu jaundarbi, kas turpmāk bagātinās flautas spēles re-
pertuāru. Nākamais konkurss notiks pēc diviem gadiem. 
Novēlam, lai Enijai izdodas startēt tajā arī 2022. gadā!

Piltenes MS skolotāja Irina Kušnirenko

enija pēc konkursa kopā ar 
koncertmeistari Irinu Kušnirenko. 

rUDītes lagZDiņas foto

Landzes draudzes 
priekšniece Zigrīda Krauze, 
piedaloties pašvaldības 
izsludinātajos projektu 
konkursos, vienmēr pratusi 
prasmīgi piesaistīt finanšu 
līdzekļus sakrālās ēkas 
atjaunošanai un pasākumu 
rīkošanai. 

Vairākus gadus Zigrīdas raks-
tītie pieteikumi kultūras projektu 
konkursā ir atbalstīti, tie saņēmu-
ši līdzekļus konkursā “Mēs savā 
novadā”. Tas liecina par prasmi 
saredzēt sev apkārt tās lietas, kas 
ir aktuālas un svarīgas arī citiem, 
ne tikai baznīcēniem. Draudzē uz 
papīra ir ap 40 cilvēku, bet aktīva 
ir aptuveni puse. Zigrīda steidz 
nosaukt to sieviešu vārdus, kas 
viņai ļoti palīdz ikdienā, un tās ir 
Skaidrīte, Gaida, Valentīna, Saul-
cerīte un Ginta. Savukārt pro-
jektus pareizi noformēt izdodas, 
pateicoties Astrīdas Kinnes un 
Edītes Justeles prasmēm. Un tā, 
apvienojot spēkus un ejot maziem 
solīšiem, Zigrīda ar savu koman-
du gādā par baznīcas atjaunošanu 
un tās piepildīšanu ar kultūras 
aktivitātēm. Baznīcas jumts bija 
pilnīgi sabrucis, vajadzēja iegul-
dīt lielus līdzekļus tā remontā. 
“Sākām ar sakristeju, bet pēc 
tam, pateicoties Ventspils novada 
pašvaldības vadības sapratnei un 
atbalstam, varējām realizēt arī ci-
tus projektus. Esmu vērsusies pie 

pašvaldības ar lūgumu piešķirt lī-
dzekļus ne tikai remontam, bet arī 
kultūras programmu īstenošanai. 
Tā mūsu baznīcā ir noticis Kur-
zemes dievnamu ansambļu saiets, 
kādā Ziemassvētku vakarā varē-
jām izgaismot dievnamu. Landzē 
ir uzstājusies Kristīne Zadovska, 
Jānis Lūsēns un Ingus Pētersons, 
Kuldīgas kamerkoris “Rāte”, Talsu 
luterāņu baznīcas koris, arī “Ave 
sol” un kora “Amenda” dziedātāji. 
Jāpiebilst, ka tad, kad Landzē no-
tiek koncerti, baznīcā pulcējas ļoti 
daudz cilvēku,” norāda Zigrīda.

Viņa ir kristīta Ugālē, tas no-
tika 1941.  gadā, jau bija sācies 
Otrais pasaules karš, kad vecāki 
mazo meitenīti uzticēja Dieva gā-
dībai. Viņas krustmāte bija Līze 
Rasa, kura nodzīvoja ilgu mūžu. 
Zigrīdu iesvētīja Ventspils drau-
dzē, bet laulāta ar vīru Ivaru viņa 
ir Landzē. 

“Šeit esmu nonākusi nejauši. 
Liktenis pirms 30 gadiem save-
da mani kopā ar bijušo draudzes 
priekšnieci Mārīti Barkavu. Viņas 
pierunāta, kļuvu par kasieri un 
pamazām arī saaugu ar šo drau-
dzi. Palīdzēju vecajiem cilvēkiem, 
kuriem nebija transportlīdzekļa, 
ar ko nokļūt uz baznīcu, vedu vi-
ņus mājās. Bija laiks, kad draudzē 
darbojās svētdienas skola, bēr-
niem svētkos vienmēr sarūpēju 
paciņas. Tā es iemīlēju Landzes 
baznīcu un tagad vairs nevaru ie-

Sacensība flautas spēlē Kultūras kvartālā

domāties savu dzīvi bez tās. Tā ir 
mana svētnīca, kur varu pateikties 
Dievam un uzticēt Viņam arī sa-
vas bēdas. Dievs man ir ļoti daudz 
palīdzējis, un es zinu, ka Viņš 
mani nekad neatstās. Dievs dod 
enerģiju un spēku, lai es savos 79 
gados varētu veikt to, ko daru.”

Dievkalpojumi Landzes baz-
nīcā notiek katra mēneša trešajā 
svētdienā pulksten 12. Draudzē 
kalpo mācītājs Jānis Gaisiņš – 
baznīcēniem patīk viņa pārdo-
mātie sprediķi. Landzes draudzei 
ir 454 gadi, bet mūra ēkai, kas re-
dzama Ventas krastos, nākamgad 
būs 320.

“Kad kopā ar Edīti rakstām 
projektus, tajos ir iekļauta mana 
ideja un valoda, bet viņa to visu 
saliek tā, lai būtu izpildīti projekta 
nosacījumi. Redzēsim, kāda situā-
cija decembrī būs ar kovidu, kas 
daudzas lietas ierobežo, bet Zie-
massvētkos man atkal ir padomā 
skaists, pašvaldības atbalstīts kon-
certs. Varu teikt ļoti lielu paldies 
novada vadībai par to, ka vien-
mēr esmu uzklausīta un sapras-
ta. Mūsdienās atkal vērojams, ka 
daudzi pievēršas Dievam, cilvēki 
kļūst vērīgāki un izsver, kas ir bū-
tiskāks – trakais dzīves skrējiens 
vai patiesas vērtības.” 

Mēs ar Zigrīdu sarunājamies 
pie baznīcas. Soliņi, uz kuriem 
sēžam, pagājušajā gadā ir sagādā-
ti par pašvaldības līdzekļiem, bet 
šogad tās finansējums izmantots 
logu nomaiņai draudzes mājā. 
“Nākamais darbs, kas būtu vei-
cams, ir dievnama torņa remonts 
– visi papīri jau ir sagatavoti, ce-
ram saņem valsts finansējumu. Va-
jadzētu uzklāt jaunu jumtu drau-
dzes mājai – tur atkal būs vajadzīgi 
līdzekļi, tāpēc nākamgad rakstīsim 
projekta pieteikumu pašvaldībai. 
Derētu arī sakārtot baznīcā stūrīti 
pie sānu durvīm, kas savulaik cieta 
nelielā ugunsgrēkā. Savā dzīvē gri-
bētu kaut ko paveikt arī baznīcas 
ērģeļu labā, lai tām būtu labs ska-
nējums. Ir paredzēts uzrunāt liel-
saimniekus, kuri arī ir mūsu drau-
dzes sponsori. Esmu pateicīga par 
katru centu, ko saņemam, – katrs 
jau iedod tik, cik var. Un es ticu, ka 
Dievs svētī katru, kurš mums no 
sirds palīdz. Viņš ir žēlsirdīgs un 
rūpējas par mums. Ak, jā, mūsu 
draudzē priekšniekam nav amata 
zīmes, arī to vajadzētu iegādāties, 
lai to pēctecīgi varētu nodot nāka-
majam priekšniekam, kā tas notiek 
citās draudzēs.”

Marlena Zvaigzne

Draudze aktīvi izmanto 
pašvaldības finansējumu

“Dievs man 
ir ļoti daudz 
palīdzējis, 
un es zinu, 
ka Viņš mani 
nekad neatstās,” 
uzskata 
Zigrīda.

Pašvaldības 
līdzekļi šogad 

izmantoti logu 
atjaunošanai 

draudzes mājā.       

marlenas ZVaigZnes foto
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adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: Ventspils novada dome
redaktore: marlena Zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “kurzemes Vārds”

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

NOVADA IeDZīVOTāJU 
IeVēRīBAI!
novada domes informatīvajā 
izdevumā “Ventspils novadnieks” 
netiek publicēti privātpersonu un 
novada domei nesaistītu institūciju 
sludinājumi vai reklāma.

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 2. decembrī. 
Nākamais numurs iznāks 
15. decembrī.

Pienācis rudens, 
pamazām tuvojas gada 
izskaņa. Šis ir laiks, kas 
mudina uz pārdomām, uz 
padarītā un nepadarītā 
izvērtēšanu. 2020. 
gads liek uz daudzām 
lietām palūkoties no 
cita skatpunkta, arī 
kultūras dzīves veidošanā 
pagastā nav viegli rīkot 
pasākumus, ievērojot 
visus ierobežojumus, kuri 
palaikam mainās. 

Vērtējot padarīto septembrī 
un oktobrī Ancē, vēlos atzīmēt 
vairākus pasākumus. 6. septem-
brī kultūras nams uzņēma muzi-
kantus, sarīkojot viesiem atpūtas 
vakaru. Sarīkojums bija ar ielū-
gumiem. Mūsu muzikantu gru-
pa “Savējie” muzicēja un atpūtās 
kopā ar draugiem Artūru Bāni, 
brāļiem Rozentāliem, Indru un 
Normundu. Šis vakars bija vienī-
gais, kad muzikanti nestrādāja, 
bet saspēlējās un atpūtās.

13. septembrī Ances parkā 
atzīmējām Tēva dienu. Kā jau 
pirms visiem brīvdabas pasāku-
miem, visu nedēļu dažādos avo-
tos tika pētītas laika prognozes. 
Laiks noskaidrojās, bija gan vē-
jains, bet ančiņi ir vēja norūdīti! 
Tēvs ģimenē asociējas ar spēku, 
spēju aizstāvēt, tādēļ tika rīkotas 
sacensības ar pašlaik tik popu-
lārajiem lāzertagiem. Atsaucība 
bija liela, sacentās sešas koman-
das: “Burkāni”, “Vecie”, “Svece”, 
“Kavētāji”, “Spicie” un “Nespicie”. 
Uzvarēja “Vecie”, 2. vietā atstā-
jot “Nespicos”, 3. vieta komandai 
“Svece”. Bija arī alternatīva iz-

kustēšanās – stafete ar dažādiem 
elementiem. Tie, kuriem tuvākas 
mierīgākas nodarbes, varēja ga-
tavot skaistas augu kompozīcijas 
ķirbīšos. Pēc kārtīgas izkustēša-
nās svaigā gaisā baudījām zupu 
un pankūkas ar ievārījumu un 
tēju. Liels paldies visiem, kas pa-
līdzēja noorganizēt pasākumu, 
– SIA “Kraftlager” par nodro-
šināšanu ar lāzertagiem, tētiem 
Oskaram Ozoliņam, Uģim Iza-
šaram, Gvido Ceplim par lauku-
ma sagatavošanu, tētim Aigaram 
Braunam par lāzertagu sagata-
vošanu sacensībām, kā arī par 
to profesionālu vadīšanu, Innai 
Rudņikai un Rolandam Jansonam 
par stafešu izdomāšanu un vadī-
šanu, Kasparam Mantejam par 
skaņas nodrošināšanu, mammai 
Diānai Asarei par garšīgo zupu, 
Agnesei Grīnbergai par augu 
kompozīciju veidošanas meistar-
klasi. Redz, cik daudz darbīgu un 
atsaucīgu cilvēku ir Ancē! 

26. septembrī kultūras namā 
kopā ar Agati Lūsi darbojās sie-
vietes, kuras vēlējās iemācīties 
pareizi klāt galdu gan viesiem, gan 
ģimenei. Agate ir profesionāle, 
viesmīlības nozarē strādājusi ār-
zemēs, klājusi galdus gan Anglijas 
karaļnama viesībām, gan organi-
zējusi mielastu šeiha saderināša-
nās ballei. Tagad viņa vada bizne-
su “Viesistaba” šajā nozarē Latvijā. 
Uzzinājām daudz ko jaunu un in-
teresantu. Sadarbību ar Agati tur-
pināsim. Paldies Selgai Puriņai un 
Gunai Zvejniecei par atbalstu.

10. oktobrī kultūras namā 
pulcējās Ances pagasta seniori, 
atzīmējot Starptautisko senioru 

dienu. Saviesīgā atmosfērā pie 
tējas tases un saldumiem viesi 
varēja vārda tiešā nozīmē baudīt 
saviļņojošu koncertu, kuru bija 
sagatavojuši Zane Kalniņa, Lel-
de Manteja, Kaspars Mantejs un 
Kristers Kuģenieks. Pēc koncerta 
Puzes amatierteātris “Un tā tāļāk” 
Ivetas Petes vadībā iepriecināja ar 
izrādi “Trīs, bet ne māsas”. Vakaru 
noslēdza mūsu zāļu sieva Laine 
Geste ar padomiem, kādas tējas 
un uzlējumus lietot rudenī un zie-
mā. Laines pagatavotos brīnumus 
bija iespējams arī iegādāties. Pal-
dies par jauko pārsteiguma kon-
certu Kasparam Mantejam, kā arī 
Gunai Zvejniecei par atbalstu.

Novembris ir patriotisma mē-
nesis. 11. novembrī Ances parkā 
pie ugunskura pārrunāsim Lāč-
plēša dienas nozīmi, būs arī viesi 
no Zemessardzes. Aicināti visi 
interesenti. Lūgums paņemt līdzi 
svecīti, lai varam izgaismot šajos 
svētkos parku. 

17. novembrī Ances kultūras 
namā būs sarīkojums par godu 
Latvijai. Notiks filmas “Ances sko-
lu vēsture” pirmizrāde. Tās vei-
došanā piedalījusies Selga Puriņa, 
Nauris un Līva Vildes. Ar koncer-
tu iepriecinās grupas “Hamele-
oni” mūziķis un dziedātājs Ēriks 
Budēvics un šarmantā dziedātāja 
Indra Raila. Biļetes cena – 3 eiro.

Visi pasākumi notikuši un no-
tiks, ievērojot visus Ministru ka-
bineta izdotos ierobežojumus Co-
vid-19 izplatības laikā. Saudzēsim 
sevi, savus mīļos, visus apkārtējos 
gan fiziski, gan emocionāli.

Rudīte Krauze 

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
2020. gada oktobrī reģistrēti 
trīs jaundzimušie – Zlēku,  
Popes un Ugāles pagastā. 

Užavas evaņģēliski 
luteriskajā draudzē 
noslēgta viena laulība.  

Informācija par Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem  
miršanas gadījumiem 2020. gada oktobrī 

Ugāles pagastā 
imants Pūlmanis  (03.04.1930.–07.10.2020.)
jānis ernests Vīlaks  (15.09.1942.–22.10.2020.)
Ances pagastā  
lidija sproģe   (19.02.1933.–09.10.2020.)
Vārves pagastā 
jānis strupka   (03.06.1934.–09.10.2020.)

Tēva dienā varēja izgatavot skaistas augu kompozīcijas 
ķirbīšos. 

svētki svinēti krāšņi un sirsnīgi

Agate Lūse mācīja anceniecēm pareizi un skaisti klāt galdu.    rUDītes kraUZes arhīVa foto


