
2020. gada 15. DECEMBRIS VENTSPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  BEZMAKSAS  IZDEVUMS NR. 13 (129)

Klāt atkal gada beidzamais mēnesis – decembris! 
Un tāpat kā citus gadus, arī šoreiz ne viens vien 
secinās – ak vai, cik tas laiks ātri skrien! Un 

skrien jau arī! Gads ir paskrējis, bet šis bija daudz 
citādāks – mūsu ierastā ikdiena šajā gadā lielai daļai 
strauji mainījās.

Arī ierastais Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
šogad ir citādāks, un mūsu ierastā Ziemassvētku 
vakara sagaidīšana kuplā ģimenes lokā šoreiz 
izpaliks. Šogad mēs katrs sagaidīsim svētkus savās 
mājās, ar savu ģimeni, bet, tāpat kā citus gadus, 
nekur jau nepaliks spirgta mandarīnu un tikko ceptu 
piparkūku smarža, nekur jau nezudīs jauki izrotāta, 
sveču liesmiņās mirdzoša eglīte. 

Pie durvīm klauvē jaunais 2021. gads. Lai 
tas mums visiem dod spēku stāvēt pāri dzīves 
pārbaudījumiem, lai mūsu ikdiena ātrāk atgriežas 
ierastajā dzīves ritmā, lai mums visiem izdodas ne 
tikai ātrāk saredzēt gaismu tuneļa galā, bet apņēmīgi 
tiekties tai pretim.

Novēlu visiem sirds siltuma, labestības un 
mīļuma pilnu šā gada nogales laiku, lai jaunajā 
gadā varam ieiet ar jaunām cerībām un jauniem 
sapņiem.

Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus! Veselīgu un 
veiksmīgu jauno 2021. gadu!

Novada domes priekšsēdētājs 
AIVARS MUCENIEKS 

Mīļie novadnieki, sākoties 
2020. gadam, pašiem to 
negribot, tikām ierauti 

pandēmijas virpulī, kurš mūs visus 
kopā griež nezināmā virzienā. 
Šobrīd ir daudz nezināmā, kam 
likumsakarīgi seko baiļu sajūta 
par nākotni. Lai gan izklausās 
baisi, tomēr aicinu šim virpulim 
nepadoties un būt stipriem savā 
garā, uzskatos un darbos. Tikai tas, 
cik mēs paši būsim gudri un darbīgi, 
ļaus mums noturēties virs ūdens arī 
jaunajā gadā. Turēsim acis un ausis 
vaļā, neļausimies populistu skaļiem 
saukļiem! 

Stiprināsim ģimenes, sniedzot 
cits citam atbalstu un drauga plecu 
grūtajā brīdī, kā arī jautros brīžos 
no sirds priecāsimies viens par otru!

Lai Ziemassvētku gaišums, 
sirdsmiers un prieks ienāk katrā 
mājā un sasilda mūsu sirdis. Lai 
jaunajā gadā mums izdodas viss 
iecerētais un, pats galvenais, lai 
visiem stipra veselība!

Novada domes izpilddirektors 
JURIS KRILOVSKIS 

Klāt decembris un gadu mija. Kā ikkatru gadu, arī šoreiz 
gādājam Ziemassvētku dāvanas un pārsteigumus saviem 
tuviniekiem un draugiem, pārdomājam aizejošā gada 

sasniegumus un piedzīvojumus. Ne cilvēka mūžā, ne arī uzņēmuma 
vai organizācijas pastāvēšanā gadi nemēdz būt vienādi – ir 
veiksmīgāki vai pavisam jauki, kurus gribam atcerēties atkal un 
atkal, un ir neveiksmīgāki, kurus vēlamies pārdzīvot pēc iespējas 
ātrāk, lai pēc tam aizmirstu un sagaidītu kārtējo labo gadu. Tāpat arī 
viens gads nav vienlīdz labs vai slikts visiem – notikumi ir mainīgi, 
dzīve ir daudzveidīga un līdz ar to arī interesanta.

Tomēr 2020. gads vēsturē iezīmēsies ar līdz šim nepiedzīvotu 
visas cilvēces ķibeli, kas skar ikvienu neatkarīgi no valsts piederības, 
politiskās pārliecības vai mantiskā stāvokļa. Visa pasaule saskārusies 
ar neredzamu ienaidnieku, kas noformējies jaunas infekcijas 
izskatā. Lai to pārvarētu, nepieciešamas jaunas zināšanas, uz laiku 
mainīts dzīvesveids un, kas galvenais, piesardzība un milzu pacietība 
kopīgiem spēkiem šo likstu pārvarēt. Nepieciešama arī spēja katrā 
nedienā mēģināt saskatīt ko pozitīvu – šis uz laiku mainītais 
dzīvesveids mūs rosina vairāk laika būt kopā ar sev vistuvākajiem 
cilvēkiem, vairāk laika pavadīt veselīgi, brīvā dabā, un tās mums 
Ventspils novadā, atšķirībā no pilsētām un citām vietām Latvijā, ir 
daudz – meži, dabas takas, jūras, upju un ezeru krasti, vides objekti. 
Šo vietu bezmaksas apmeklējumi nāk komplektā ar tīru un svaigu 
gaisu, kas mums visiem šobrīd tik ļoti svarīgs un nepieciešams. 

Tāpēc šogad lai izpaliek tradicionālie veiksmes, panākumu  
un pārticības vēlējumi jaunajā gadā, tas viss agrāk vai mazliet  
vēlāk jūs arī sasniegs. Visvairāk jums novēlu veselību, možu garu, 
izturību un pareizu situācijas izpratni, lai kopīgiem spēkiem 
iespējami drīz varam atkal atgriezties ierastajā dzīves ritmā!

Ģimeniski siltus un gaišus Ziemassvētkus!
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks MĀRIS DADZIS  

“Kristus bērniņa dzimšanu neviens nav atcēlis,” teica 
kāda vieda sieviete, un viņai ir taisnība. Lai arī šis gads 
ir pagājis daudzu ierobežojumu zīmē, ir mūžsenas 

vērtības, kuras, ja vien esam redzīgi, neizslīdēs caur 
pirkstiem kā smiltis, bet iemirdzēsies kā dimants.  
Protams, protams, nebūsim liekuļi – mēs gribētu ierastos 
svētkus, kad varam cits citu apciemot, rīkot balles  
un uzvilkt karnevāla masku, bet šoreiz viss ir savādāk. 
Un mums ir jābūt gana sirdsgudriem, lai kā mazi bērni 
nesistu kāju pie zemes un nebrēktu sakot: “Man pienākas!” 
Uz šīs zemes mēs esam tikai viesi, tāpēc ar cieņu jāizturas 
pret visu, kas mums dots, – arī veselību. Tagad kā nekad 
saprotam, cik tā ir vērtīga, un sargājam ne tikai sevi, bet arī 
mīļos, draugus, kolēģus un pat garāmgājējus. 

Pasaule mainās, un mums jāpieņem, ka šodien vairs 
nav tā, kā bija vakar. Atceros, bērnībā mamma mani vilka 
ragaviņās, jo bija milzum daudz sniega, tas krita no egļu 
zariem, un bija tik jauki! Sals koda degunā, rokas sildīja 
dūrainīši. Arī šogad es ļoti, ļoti gribētu sniegu, bet tas, 
visticamāk, būs baudāms citos platuma grādos. Mums ir 
dotas Latvijas debesis – visskaistākās un mīļākās, jo te ir 
mūsu mājas. Un mājās vienmēr var svinēt. Ir galds,  
pie kura apsēsties, ir maizīte un arī kāds kārums. 
Vēl ir laiks aizsūtīt apsveikuma kartītes, bet svētku  
vakarā varēsim sazināties ar saviem mīļajiem, 
izmantojot tālruņus un datorus. Nu šie modernie  
saziņas līdzekļi ir īpaši noderīgi, un pienāks laiks, 
kad mēs varēsim cits citu iepriecināt arī klātienē.  
Pēc tumsas vienmēr nāk gaisma – tāds ir  
pasaules ritējums, tāda ir pasaules kārtība.  
Ļausimies tai ar pateicību par to, kas mums dots. 

Izdevuma “Ventspils Novadnieks” redaktore 
MARLENA ZVAIGZNE 

Ir tāds laiks, kad vārdi paši atnāk pie tevis, lai vēstītu ko sabiedrībai, bet šoreiz tā nav – vārdi 
kavējas, neatrod savu vietu, viss ir citādāk, piesardzīgāk, atturīgāk. Šoreiz Ziemassvētku zvaniņi 
skan rezignēti un bez sidrabainā atbalsojuma. Kultūra ir viss – materiālo un nemateriālo vērtību 

kopums. Vai mēs to apzināmies? Mēs esam savā zemē, savā tautā, savā ģimenē, savā saimē, savā pagastā, 
savā novadā dziedam, dejojam, izpaužam sevi radoši – vai tas ir viss? Vai mēs visi neesam aicināti būt 
mūsu novada kultūras vērtību, zīmola veidotāji? Kad ir klusais laiks un sniega nav, ir grūti radīt gaismas 
tiltu. Bet ir cilvēki, kas to dara, kam tas izdodas. Kaut ar mazu sveces liesmiņu iekurt sirds gaismu 
dvēselēs. Saskatīsim to, pienesīsim sprakšķošo, ugunīgo pagalīti mūsu novada kultūras ugunskuram. 

Paldies visiem novada kultūras darbiniekiem par radošo pienesumu mūsu nemateriālā kultūras 
mantojuma krājumā: amatiermākslas kolektīviem un vadītājiem par inovācijām darbā, bibliotēku 
vadītājiem un bibliotekārēm par izturību un atvērtību izaicinājumiem, novadpētniecības ekspozīcijām 
par laika nezūdamības fiksāciju, mūzikas un mākslas skolām par mūzikas klātesamību un nozīmību 
cilvēku sabiedrības attīstībā. Paldies visiem par sadarbību  novada kultūras vērtību apzināšanā, 
daudzināšanā. 

Izaicinājums, atbildība, pienākums… Lai šajā Ziemassvētku priekšvakarā un gadu mijā mēs esam 
empātiski, lai esam izturīgi, lai ticam labajam, lai cerība mūs nepamet, lai esam atvērti cilvēki, lai 
neslēpjam akmeni azotē un lai mums visiem laba veselība. Lai mūs iedvesmo un motivē mūžīgais: ticība, 
cerība, mīlestība.

Gaišus, sirdsmiera piepildītus un veselīgus mums visiem Ziemassvētkus! Izaicinājumus un to 
radošus risinājumus sološu, ieceru piepildījumu nesošu jauno gadu!

Kultūras nodaļas vadītāja ZANE PAMŠE

Tuvojas Ziemassvētki, kas atnāk pie mums gada vistumšākajā laikā un atnes mums dvēselē 
gaišumu, mieru un saticību. Šogad svētku vakars daudziem būs savādāks nekā citus 
gadus. Parasti pie svētku galda visi esam kopā ar savām ģimenēm, saviem tuvākajiem. 

Šogad vairāk būs to, ar kuriem klātienē neizdosies satikties, bet noteikti domās būsim kopā. 
Ziemassvētki ir arī pārdomu laiks. Laiks uz brīdi apstājas un ļauj mums izvērtēt, kāds tad ir bijis 
aizvadītais gads. Skatīsimies uz priekšu ar gaišumu un optimismu. 

Svētki nešķiro cilvēkus ne pēc etniskās piederības, ne reliģiskās pārliecības un turības. Svētki 
ienāk katrā ģimenē – gan bagātā, gan ne tik bagātā. Svarīga jau nav dāvanu vērtība, bet gan 
mīlestība, kas ielikta šajās dāvanās, un pēc vairākiem gadiem visspilgtāk atmiņā būs palicis tas, 
kur garīgums būs stāvējis pāri materiālām vērtībām.

Lai Ziemassvētki nes prieku, svētību un mīlestību jūsu ģimenēs! Lai visas raizes un 
neizdošanās paliek vecajā gadā, lai jaunais gads nāk ar stipru veselību, radošām domām, lielu 
enerģiju un panākumiem bagāts. 

Novēlu visiem priecīgus, svētīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!
Novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks GUNTIS MAČTAMS 
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l Apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos 
“Ventspils novada pašvaldības 2020. gada konsolidētais 
budžets” (skatīt 5. lpp.).

l Apstiprināja pilnvarot novada pašvaldības amat-
personas īstenot mehānisko transportlīdzekļu pārvieto-
šanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu Baltijas jūras 
krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē un īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijās ievērošanas kontroli, veikt admi-
nistratīvo pārkāpumu izskatīšanu un pieņemt lēmumu 
par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa 
īpašniekam (turētājam, valdītājam), ja tas neatrodas 
pārkāpuma izdarīšanas vietā: Vārves pagasta adminis-
tratīvajā teritorijā – Vārves pagasta pārvaldes vadītāju 
Gunitu Ansoni; Tārgales pagasta administratīvajā teri-
torijā – Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laks-
bergu; Užavas pagasta administratīvajā teritorijā – Uža-
vas pagasta pārvaldes vadītāju Laimu Ērlihu-Štranku; 
Jūrkalnes pagasta administratīvajā teritorijā – Jūrkalnes 
pagasta pārvaldes vadītāju Guntaru Reķi.

l Ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija darbojas ne-
pilnā sastāvā, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu un nepār-
trauktu darbību, par Iepirkumu komisijas locekli iecēla 
pašvaldības darbinieku Raivi Milleru.

l Atbrīvoja Lienu Rancāni no Ventspils novada 
Vār ves PII “Zīļuks” vadītājas amata ar 2020. gada 30. 
novembri.

l Apstiprināja šādu novada pirmsskolu izglītības 
iestāžu nolikumus jaunā redakcijā: Piltenes PII “Taure-
nītis”, Ugāles PII “Lācītis”, Popes PII “Zemenīte”, Vārves 
PII “Zīļuks” un Zlēku PII “Rūķītis”.

l Noteica, ka attālinātā mācību procesa laikā no 
2020. gada 16. novembra līdz 6. decembrim pašvaldī-
bas finansējums 7.–12. klašu izglītojamo ēdināšanai tiek 
izlietots novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējošo trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu 
ģimeņu izglītojamo ēdināšanai, kurām novada Sociālais 
dienests ir pieņēmis lēmumu par brīvpusdienu piešķir-
šanu. Izglītojamo ēdināšanai piešķirtie budžeta līdzekļi 
izlietojami pārtikas paku piegādei, nosakot vienas pārti-
kas pakas vērtību – 10 eiro nedēļā.

l Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu “Bestes ceļš 13”, kadastra numurs 
98330080092, Piltenē, sastāv no zemes starpgabala ar 
kadastra apzīmējumu 98330080092, platība 1,2473 ha, 
par nosacīto cenu 2500 eiro (divi tūkstoši pieci simti 
eiro), pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai privātpersonai 
(pierobežniekam).

l Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu “Pārupes”, kadastra numurs 98330040165, 
Piltenes pagastā, sastāv no zemes starpgabala ar kadas-
tra apzīmējumu 98330040159, platība 0,33 ha, par no-
sacīto cenu 1200 eiro, pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai 

personai (pierobežniekam) SIA “Vecventa”, reģistrācijas 
Nr. 51203002011. 

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē pašvaldības ne-
kustamo īpašumu “Jaunrietumi”, kadastra numurs 
98740060330, Usmas pagastā, kura sastāvā ietilpst ze-
mes vienība ar kadastra apzīmējumu 98740060329, ko-
pējā platība 1,622 ha, izsoles sākumcena 11 000 eiro, tajā 
skaitā: publiskās apbūves zeme (platība 0,8065 ha – pub-
liskās apbūves zeme, zeme zem ceļiem), nosacītā cena ir 
8200 eiro; mežsaimniecībā izmantojamā zeme (platība 
0,8155 ha – meža zeme), nosacītā cena 8200 eiro; me-
žaudzes nosacītā cena 1900 eiro (skatīt 9. lpp.).

l Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pro-
jekta gaitā pašvaldība veiks pašvaldības autoceļa Uz-28 
“Lejiņas–pludmale” daļas brauktuves virsmas atjauno-
šanu, kā arī valstij piederošā nekustamā īpašuma “Valsts 
mežs Užava”, kadastra Nr. 98780060145, Užavas pagastā, 
sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
98780010076 ir plānots veikt daļēju ceļa atjaunošanu, 
būves kadastra apzīmējums 98780010076001 (“Jūras ceļš 
– 2. posms”), un stāvlaukuma pārbūvi, būves kadastra ap-
zīmējums 98780010076002 (“Užavas nobrauktuve”). Au-
tomašīnu stāvlaukums pēc tā pārbūves vienlaikus būs arī 
operatīvo dienestu nobrauktuve pludmalē. Šim nolūkam 
deputāti atzina par nepieciešamu ar valsts meža zemesga-
bala pārvaldītāju AS “Latvijas Valsts meži” noslēgt valsts 
zemes bezatlīdzības lietošanas līgumu (patapinājuma 
līgumu). Līgumprojektā pašvaldībai projekta realizācijas 
laikā un pēc tā paredzētas saistības vides aizsardzības, 
darba aizsardzības, atkritumu savākšanas jomās, kā arī 
informēšanas pienākums būvniecības procedūru sakarā. 

l Pārņēma īpašumā bez atlīdzības valsts (uz Zem-
kopības ministrijas vārda ierakstīto) nekustamo īpa-
šumu “Mežvirsaiši” Popes pagastā, kadastra numurs 
98560030407, zemes platība 2,3 ha, pamatojoties uz liku-
ma “Par pašvaldībām” 16. panta pirmās daļas 2. punktā, 
“Meža likuma” 44. panta ceturtās daļas 2. punktā noteik-
to pašvaldības autonomo funkciju veikšanu.

l Deputāti piekrita braucamā ceļa servitūta aptu-
veni 250 m garumā, 0,21 ha platībā nodibināšanai, ap-
grūtinot pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežvietas”, 
Ances pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
98440090019 un braucamā ceļa servitūta aptuveni 195 m 
garumā, 0,09 ha platībā nodibināšanai, apgrūtinot pašval-
dības nekustamā īpašuma “Niedriņi”, Piltenes pagastā, ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 98330010059. Vei-
cot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu vai topogrāfiju, 
ceļu servitūta tehniskie parametri var tikt precizēti.

l Vēl lēma par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu Ugā-
les pagastā.  

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

Novembra domes sēdēs

Finanšu komiteja, izmantojot Finanšu 
nodaļas sagatavoto 2021. gada budžeta 
projektu, sāka izskatīt pašvaldības nākamā 
gada budžetu. Tā kā valstī ir noteikta 
ārkārtējā situācija, tas notiek attālināti, 
izmantojot “Zoom” platformu, bet, kā norāda 
domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, 
pateicoties kvalitatīvi sagatavotajam budžeta 
projektam, darbs veicas raiti. 

Komentējot 2021. gada pašvaldības budžetu, 
domes priekšsēdētājs atklāj, ka finanšu iespējas, salī-
dzinot ar iepriekšējiem gadiem, būs mazākas. Tam ir 
vairāki iemesli – valsts no 80% līdz 75% ir samazinā-
jusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, ko saņems 
pašvaldības, un Ventspils novada gadījumā tie ir  

328 000 eiro. Lielāks finansējums būs nepieciešams 
sociālo funkciju veikšanai, būs jāpaaugstina atal-
gojums pedagogiem, kurus finansē no pašvaldības 
budžeta, bet vislielākais finanšu ieguldījums būs ne-
pieciešams minimālās darba algas palielināšanai no 
430 līdz 500 eiro. Tādējādi nākamgad pašvaldības fi-
nanšu brīvība būs par aptuveni miljonu eiro mazāka. 
“Tomēr jāatzīst, ka iepriekšējos gados esam dzīvojuši 
diezgan taupīgi, tāpēc budžeta deficītu nosegsim, 
izmantojot uzkrājumus,” skaidro Aivars Mucenieks.

Paredzams, ka decembrī budžeta projektu izska-
tīs sešās sēdēs, bet janvārī notiks vēl divas vai trīs. 
Novada domes deputāti 2021. gada budžetu apstip-
rinās janvāra otrajā pusē.     

Marlena Zvaigzne

Izskata nākamā gada budžeta projektu

Tārgales pagastā turpinās 
5. oktobrī uzsāktie Irbes tilta 
atjaunošanas darbi. Pa šo 
laiku ir demontēts vecais 
tilts, izzāģēti traucējošie 
koki un krūmi, noņemta 
augsne, lai varētu uzstādīt 
krasta balstus, iedzīti 
tērauda skrūvpāļi krasta 
balstiem un izbūvēti krasta 
un upes piloni, ietves sijas 
un klāja konstrukcijas. 

Pēc darbu pabeigšanas tilta 
abos galos uzstādīs informatīvas 
zīmes par to, ka uz tā vienlaikus 
var atrasties ne vairāk kā astoņas 
personas, un labiekārtos teritoriju 
– pieeju segumam uzbērs 
šķembas, veiks apzaļumošanu.

100 metru garo un 1,5 
metrus plato gājēju un 
velobraucēju tiltu pār Irbes 
upi Tārgales pagastā atjauno 
projektā “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas 
mantojuma saglabāšana, 
eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība”. Tādējādi 
starptautiskajā garās distances 
pārgājienu maršrutā “Jūrtaka” 
iekļautais objekts būs pieejams 
visiem, kas iecienījuši atpūtu 
brīvā dabā. To varēs izmantot 
arī starptautisko velomaršrutu 

“EuroVelo 13” un “EuroVelo 10” 
veicēji. 

Trošu tilts ir svarīgs 
infrastruktūras objekts pie bijušās 
Lielirbes dzelzceļa stacijas. Tas 
neatrodas nekurienes vidū, bet 
ir domāts tūrisma attīstībai, 
turklāt, atjaunojot tiltu, arī 
Miķeļtorņa kempingos un atpūtas 
vietās dzīvojošajiem viesiem būs 
nodrošinātas daudzveidīgākas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Realizējot projektu, gājējiem 
un velosipēdistiem būs ērtāka 
un drošāka pārvietošanās pa 
kādreizējā mazbānīša stigu ciemu 
joslā starp jūru un asfaltēto 
šoseju, sasaistot prioritāri 
attīstāmo vietu. 

Tilta atjaunošanas darbu 
tehnisko dokumentāciju  
sagatavoja un atjaunošanas  
darbus trīs mēnešus veiks  
SIA “M.A.–TAKA–7” darbinieki, 
būvuzraudzības pakalpojumu 
sniedz SIA “Tiltu būvnieks” 
speciālisti. Finansējuma avoti tilta 
atjaunošanas darbiem:  
112 693,72 eiro ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, 
Ventspils novada pašvaldības 
ieguldījums – 50 403,50 eiro, valsts 
budžeta dotācija – 4971,78 eiro.

Marlena Zvaigzne 
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Attīstot Latvijā vēja enerģijas nozari, 
Ventspils novada Tārgalē un Popē ir 
iecerēts uzbūvēt vēja elektrostacijas. Daļa 
iedzīvotāju ir nobažījusies par to ietekmi 
uz vidi un veselību, tādēļ sociālajos tīklos 
un medijos izskan dažādas diskusijas. 
Šajā rakstā savu viedokli pauž  
Ventspils novada domes priekšsēdētājs  
Aivars Mucenieks un viņa vietnieks  
Māris Dadzis.

No 2007. līdz 2011. gadam, atgādina Aivars 
Mucenieks, Ekonomikas ministrija izsniedza at-
ļaujas vēja ģeneratoru saražotās elektroenerģijas 
iepirkumam, ko dēvē arī par OIK. “Tā vēsturis-
ki tikām pie tiem vēja ģeneratoriem, kas jau ir 
uzstādīti Ventspils novadā, un ieceres izveidot 
divus vēja parkus Tārgalē – “Dienvidparks” un 
“Ziemeļvējš”. Sabiedrība aktīvi piedalījās šī pro-
jekta apspriešanā un panāca, ka uzņēmējs sa-
mazināja turbīnu skaitu. Vēja parkam “Grīvas” 
detālplānojumu izstrādāja vēl Popes pagasta pa-
dome 2008. gadā, novada dome saistības pārņē-
ma 2009. gadā. Visas procedūras ar šo projektu 
ir nokārtotas, neviens tās neapstrīdēja. Daudzus 
gadus vēja elektrostaciju būvniecības jautājums 
bija miera pozīcijā, bet pirms pāris gadiem atkal 
parādījās interese, jo, attīstoties tehnoloģijām, 
bez valsts finansiālā atbalsta var uzstādīt jaudīgus 
vēja ģeneratorus, un saražotās enerģijas pārdoša-
na atmaksājas. Tāpēc ir uzsākta detālplānojuma 
izstrāde par īpašumu Sārcē Popē, kur iesaistīts 
uzņēmums “4Wind”, un piecu lokālplānojumu 
izstrāde Ogsilā Tārgales pagastā, pat ko interesē-
jas uzņēmums “Ventspils Wind”. Uzņēmējiem ir 
iecere uzstādīt līdz pat 240 metru augstus mastus 
– nesaņemot subsīdijas, nav jēgas uzcelt mazjau-
dīgus vēja ģeneratorus. Izskanējušas runas par 
to, ka uzņēmums “Envirsus” vēlas būvēt vēja tur-
bīnas “Latvijas Valsts mežu” teritorijā, bet tās ir 
tikai runas, pašvaldība nav saņēmusi iesniegumu 
par šādu ieceri. Vēdē, kur jau ir uzstādīti četri 
ģeneratori, parka īpašnieki grib panākt, ka vecās 
iekārtas tiek nomainītas ar jaunākām un augstā-
kām, bet tas, visticamāk, neizdosies.” 

Māris Dadzis precizē, ka novada teritorijā 
vēja ģeneratorus atļauts būvēt tikai trīs zonās 
– tehniskās apbūves, rūpnieciskās apbūves un 
lauksaimniecības teritorijās. Citviet to darīt ie-
spējams, ar lokālplānojumu rosinot mainīt teri-
torijas plānojumā noteikto zonējumu, kā tas ir 
Ogsila gadījumā, kur zemes īpašnieks vēlas vēja 
elektrostacijas būvēt uz meža zemes, ko pieļauj 
šogad veiktie grozījumi Ministru kabineta notei-
kumos. 

“Jā, ažiotāža ap vēja elektrostacijām ir lie-
la, bet, ja atskatāmies pagātnē, kad pašvaldība 
izstrādāja plānošanas dokumentus, zemnieku 
saimniecību un zemju īpašnieki norādīja, ka 
vēja ģeneratoru būvniecībai jābūt iekļautai gan 
attīstības programmā, gan ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā līdz 2030. gadam. Ņemot vērā šos iero-
sinājumus, norādījām, ka Ventspils novadā ir pa-
redzēta un veicināma arī šāda veida uzņēmējdar-
bība. Tagad priekšplānā ir izvirzījies jautājums 
par ainavisko vērtību saglabāšanu, un ir skaidrs, 
ka tas ir ļoti būtisks aspekts, kas arī tiks ņemts 
vērā. Negribētos piekrist viedoklim, ka pašval-
dība, izstrādājot novada teritorijas plānojumu, 
pārāk maz ir domājusi, kā saglabāt ainavas, jo 
apbūves noteikumos paredzējām, ka gadījumos, 
kad tiek plānota vēja elektrostacijas būvniecība 
ar jaudu virs 20 kW, ieceres ierosinātājam jāno-
drošina detālplānojuma izstrāde, sagatavojot arī 
ietekmes uz ainavu izvērtējumu. Izstrādājot jau-
no pašvaldības attīstības programmu, secināts, 
ka jābūt vispārējam pētījumam  par visām Vents-

pils novada ainavām, un šāds pētījums ir veikts, 
piesaistot atzītus nozares ekspertus no Latvijas 
Universitātes. Tātad pamatbāze mums ir, mēs 
pašvaldībā zinām un saprotam, kas ir mūsu pa-
matvērtības. Jāņem vērā arī tas, ka ir mainīti Mi-
nistru kabineta noteikumi, un tagad ģeneratoram 
no dzīvojamās mājas būs jāatrodas vismaz 800 m 
attālumā,” saka domes priekšsēdētāja vietnieks.

Kad pašvaldība saņems detālplānojuma un 
lokālplānojumu pirmo redakciju, tiks rīkotas šo 
plānojumu sabiedriskās apspriešanas. “Gribu 
uzsvērt, ka detālplānojuma un lokālplānojumu 
iesniegšana nenozīmē, ka tie noteikti tiks apstip-
rināti. Mūsu teritorijas plānojuma, kā arī valsts 
normatīvo aktu nosacījumi ir tādi, ka idejas iero-
sinātājam, piesakot konkrēto ieceri, jārēķinās ar 
vismaz trim sabiedriskajām apspriešanām, obli-
gāti rīkojot sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 
– vienu, lai apspriestu plānojuma pirmo redak-
ciju, ko pārrauga pašvaldība, un divas ietekmes 
uz vidi novērtējuma procesā, ko pārrauga Vides 
pārraudzības valsts birojs, bet pašvaldība no-
slēgumā pieņem lēmumu par plānotās ieceres 
akceptēšanu vai noraidīšanu. Tas nozīmē, ka sa-
biedrībai tiek dota gana liela iespēja ietekmēt šos 
procesus.  Plānojuma izstrādes gaitā tiek prasīti 
arī valsts institūciju atzinumi, un tikai pēc to sa-
ņemšanas, kā arī pēc sabiedriskajām apsprieša-
nām, tātad sabiedrības viedokļa noskaidrošanas, 
deputāti var pieņemt lēmumu apstiprināt vai 
neapstiprināt katru konkrēto plānojumu,” uzsver 
Māris Dadzis. Viņaprāt, Sārces gadījumā vērtē-
šana būs jo īpaši sarežģīta, jo Popes sabiedrībai 
ir atšķirīgi viedokļi. Daļa iestājas par ainavisko 
vērtību saglabāšanu, un tas pašvaldības ieskatā ir 
būtiski un pareizi, tajā pašā laikā zemes īpašnieki, 
SIA “Jaunpope” pārstāvji, vēlas no šī projekta gūt 
ienākumus, un arī tas ir saprotami. Aivars Mu-
cenieks piebilst, ka teritorijas plānojuma 2014.–
2026. gadam grozījumu kontekstā deputāti ir 
daudz diskutējuši par iespējamo vēja parku būv-
niecību: “Protams, jāņem vērā dažādi faktori, bet 
pilnīgi aizliegt ģeneratoru uzstādīšanu Ventspils 
novadā nevajadzētu, jo Latvijas mērogā tas ir vis-
mazāk apdzīvotais un ir iespēja atrast vietas, kur 
tos var uzbūvēt. Valsts klimata plānā līdz 2030. 
gadam valsts ir apņēmusies saražot gana daudz 
atjaunojamo energoresursu, arī no vēja enerģijas. 
Domāju, ka šajā kontekstā uz mūsu novadu tiks 
izdarīts spiediens, jo vairāk tādēļ, ja uzņēmēji vēja 
parku izveidei varēs izmantot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu.”

Veicot grozījumus teritorijas plānojumā, ņems 
vērā veiktās izmaiņas Ministru kabineta noteiku-
mos, taču tiks noteikti arī papildu ierobežojumi, 
lai vēja parkus neattīstītu pārāk tuvu ciemiem, ai-
naviski vērtīgām teritorijām, iecienītiem tūrisma 
un vides objektiem. Pašvaldībai ir tiesības norādīt, 
kuras teritorijas nedrīkst izmantot vēja parku iz-
būvei. “Liekot plānotos ierobežojumus uz kartes, 
mēs jau tagad redzam, ka brīvo laukumu, kas pa-
liek pāri iespējamajai ģeneratoru būvniecībai, nav 
nemaz tik daudz, turklāt mēs pieiesim vēl sting-
rāk, nekā tas ir norādīts Ministru kabineta notei-
kumos, nosakot papildu ierobežojumus, tajā skai-
tā konkrētu koeficientu – atkarībā no ģeneratora 
augstuma, lai vēl vairāk no iespējamās negatīvās 
ietekmes pasargātu arī tās dzīvojamās mājas, kuras 
atrodas ārpus ciemu teritorijām. Novada teritori-
jas plānojums paredz, ka, izstrādājot detālplānoju-
mu, jāsaņem saskaņojums no tām saimniecībām, 
kuras varētu skart apēnojums. Pagaidām esam 
procesā, līdz ar to tagad nevaram pateikt, kāds būs 
gala rezultāts, bet par to tiek ļoti daudz domāts un 
diskutēts,” rezumē Māris Dadzis.     

Marlena Zvaigzne

Ir izskanējušas ziņas par 
iecerēm Ventspils novadā 
vēja elektrostacijas izvietot 
arī AS “Latvijas Valsts meži” 
apsaimniekotajā teritorijā. Par šo 
jautājumu saruna ar uzņēmuma 
meža apsaimniekošanas 
plānošanas vadītāju 
Ziemeļkurzemes reģionā Andri 
Verneru un Nekustamo īpašumu 
pārvaldes vadītāju Valdi Kalnu.

Ziemeļkurzemes reģionā ietilpst ne 
tikai Ventspils, bet arī Talsu, Dundagas, 
Mērsraga un Rojas novads, bet mūs, pro-
tams, interesē, kas notiek Ventspils pusē. 
Kā atzīst Andris Verners, vislielākā trešo 
pušu interese par vēja ģeneratoru būv-
niecību izrādīta tieši Ventspils novadā. 
Lai akciju sabiedrības pārziņā esošo zemi 
ar apbūves tiesībām uzticētu uzņēmē-
jiem, ir vajadzīga Zemkopības ministrijas 
piekrišana. “Vieni no vietējiem vēja ener-
ģijas jomas speciālistiem un aktīvistiem 
2016. gadā iesniedza pieprasījumu 5000 
ha zemes nomai aptuveni 60 vēja turbīnu 
uzstādīšanai. Saņemot uzņēmuma “En-
virsus” iesniegumu, sapratām, ka tas nav 
vienkāršs zemes iznomāšanas jautājums 
vēja parka attīstībai, bet skar arī klima-
ta un enerģētikas jautājumus, nacionālo 
drošību. Turklāt bez lokālplānojuma un 
ietekmes uz vidi novērtējuma nav iespē-
jams noteikt reāli nepieciešamo zemes 
platību vēja turbīnu ievietošanai. Šāda 
mēroga projekti Latvijā vēl nav īstenoti, 
tāpēc “Latvijas Valsts meži” kopā ar Zem-
kopības ministriju par konkrēto ieceri sa-
gatavoja informatīvo ziņojumu Ministru 
kabinetam. Tas gan nav mūsu projekts, un 
informatīvais ziņojums ir tikai administra-
tīva reakcija uz iesniegumu. Ekonomikas 
ministrija apliecināja, ka valstī nav pietie-
kami izdiskutēti jautājumi par enerģētiku, 
klimata jautājumiem un atjaunojamiem 
resursiem. 2019. gadā par to sāka rasties 
lielāka skaidrība. 2020. gada sākumā tika 
pieņemts Latvijas nacionālais enerģētikas 
un klimata plāns 2021.–2030. gadam, un 
tas nosaka, ka vēja enerģijas ražošana no-
teiktos apjomos Latvijā ir jāattīsta. To var 
darīt gan atkrastē jeb jūrā, gan uz zemes, 
tostarp izmantojot meža platības. Ener-
ģētikas klimata plānam ir pielikums, kurā 
valdība ir norādījusi, ka noteikti jāveic 
vispārējs teritorijas izvērtējums, nosakot, 
tieši kuras vietas būtu piemērotas vēja 
parku būvniecībai. Otrs būtisks aspekts 
ir apbūves tiesību piešķiršanas nosacījumi 
jeb izsolēm piemērojamie principi. Ja nav 
skaidra valsts regulējuma, šādus projektus 
publiskas izsoles ceļā ir grūti virzīt. Atgrie-
žoties pie “Envirsus” ieceres, mēs skaidri 
saprotam, ka, attīstot konkrēto projektu, 
būs jāņem vērā mājvietas, biotopi vai mig-
rējošo putnu ceļi, tāpēc paredzēto 60 vēja 
turbīnu vietā varbūt būvēt atļaus tikai 30 
vai vēl mazāk,” skaidro Valdis Kalns. Viņa 
kolēģis piebilst, ka visām iesaistītajām pu-
sēm būtu vieglāk strādāt, ja būtu skaidri 
spēles noteikumi: “Mūsu māka ir saprast, 
kur attīstīt vēja parkus tā, lai izvairītos no 
riska faktoriem. Būtiski ir atrast šim nolū-
kam piemērotāko vietu, lai nebūtu neva-

jadzīgas taustīšanās, un te labs risinājums 
būtu jau Valda pieminētais valsts regulē-
jums.”

Valdis Kalns uzsver – “Latvijas Valsts 
mežiem” kā valsts uzņēmumam nepie-
dos kļūdas, rīkojot izsoli liela mēroga vēja 
parka būvniecībai. “Pašlaik esam apturē-
juši visas vēja parku projektu iniciatīvas, 
jo ir virkne nedefinētu jautājumu, viens 
no tiem – teritorijas izvērtējums valstiskā 
mērogā, otrs – apbūves tiesību izsoles no-
sacījumi. Ja izsoles sākuma brīdī nezinām, 
cik rentabls būs projekts, valsts un investo-
ru pusē ir jābūt drošības svirām. Ietekmes 
uz vidi novērtēšanas procesā var atklāties 
pavisam jauni apstākļi, un uzņēmējs var 
atteikties no iepriekš piedāvātas ieceres. 
Mēs sazināmies ar Vēja enerģijas asociāci-
ju un atklāti runājam par to, cik sagatavo-
tiem jābūt uzņēmēju iesniegumiem, lai tos 
virzītu tālāk. Pašlaik ministrijām jāizpilda 
valdības noteiktie mājasdarbi, kas tām 
noteikti minētajā klimata un enerģētikas 
plānā par teritoriju izvērtējumu, par ap-
būves tiesības piešķiršanas konkursa no-
sacījumiem u.c. Gribu piebilst, ka “Latvijas 
Valsts mežu” ieskatā būtu dīvaini, ja mēs 
kā valsts uzņēmums saņemtu atlīdzību par 
zemes nomu vēja parku izvietošanai, bet 
citā pozīcijā valsts uzņēmējam nodrošinā-
tu atbalsta maksājumus – līdz ar to netiek 
paredzētas tiesības pretendēt uz atbalsta 
maksājumiem OIK ietvaros. Klimata plā-
nā viens punkts nosaka, ka ir izstrādājams 
regulējums, lai vietējās sabiedrības kopie-
nas varētu gūt labumu no to pašvaldību 
teritorijās plānotajiem atjaunojamās ener-
ģijas projektiem. Ekonomikas ministrijai 
un projektu virzītājiem ir jāpadomā, kā 
ieinteresēt pašvaldības un vietējos iedzīvo-
tājus, jo vēja parki no zemes izmantošanas 
aspekta aizņem mazu platību, savukārt ie-
tekme uz infrastruktūru ir liela.”

Vēl nav iemesla domāt, ka Ventspils 
novada mežos noteikti izvietos vēja elek-
trostacijas – pagaidām tās ir uzņēmēju 
ieceres, norāda Andris Verners. Viņš saka: 
“Jā, ir pateikts, ka meža zemēs var būvēt 
vēja ģeneratorus, bet vispirms ir jāsaprot, 
kur tas var notikt. Tas mazinātu sabiedrībā 
valdošo spriedzi. Mums kā valsts zemes 
apsaimniekotajiem ir atbildība – ne tikai 
jāizvērtē, bet arī jāmazina ar darījumiem 
saistītie riski. Lai kliedētu bažas par to, ka, 
atvēlot vēja parku būvniecībai valsts meža 
platības, izcirtīs plašas teritorijas, paskaid-
rošu – viena ģeneratora uzstādīšanai nepie-
ciešami aptuveni divi hektāri zemes. Kad 
tas ir izdarīts, daļu šīs teritorijas atkal var 
apmežot un izmantot kā mežsaimniecisko 
zemi. Iespējams, uzstādot ģeneratorus, vis-
pār nebūs jānozāģē koki, jo būs izvēlēts iz-
cirtums. Ziemeļkurzemes reģionā gadā vi-
dēji atjaunojam 2000 hektārus ciršu, tāpēc, 
pat ja uzbūvēs vēja parku, mežs nepazudīs.” 
Valdis Kalns piebilst, ka uzņēmējus valsts 
mežs interesē tāpēc, ka tās ir kompaktas 
teritorijas, tātad vienošanās jāslēdz ar vienu 
īpašnieku, nevis vairākiem desmitiem. Otrs 
vilinājums ir “Latvijas Valsts mežu” attīstī-
tais ceļu tīkls, kuru varētu izmantot būvma-
teriālu un agregātu piegādei.          

Marlena Zvaigzne 

Pašvaldībai ir stingra nostāja Uzņēmējiem ir interese 
par darbību valsts mežos
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Valsts prezidents Egils 
Levits un Ordeņu kapituls 
iecēlis par Atzinības 
krusta virsnieku ilggadējo 
veterinārārstu un Latvijas 
Veterinārārstu biedrības 
goda biedru Imantu 
Kronbergu, bet par Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieri 
– kultūras darbinieku, 
folkloras pētnieku, tostarp 
maģo suitu folkloras 
mantojuma saglabātāju 
Vili Bendorfu. Abi šie 
kungi ir saistīti ar Ventspils 
novadu, tāpēc sveicam un 
lepojamies! 

Latvijas Veterinārārstu bied-
rības pieteikumā norādīts, ka 
šā gada 20.  jūlijā veterinārārsts 
Imants Kronbergs svinēja 85. 
dzimšanas dienu, bet 1. septem-
brī palika 60 gadi, kopš viņš strā-
dā veterinārmedicīnā, joprojām 

rūpējoties arī par Ventspils no-
vadā mītošo dzīvnieku veselību. 
Imants Kronbergs ir bijis galve-
nais veterinārārsts Ventspils ra-
jonā. 1973. gadā ar viņa atbalstu 
tika uzbūvēts un pieņemts eks-
pluatācijā jauns Ventspils rajona 
Dzīvnieku slimību apkarošanas 
stacijas komplekss, kurā bija 
transporta garāžas, dzīvnieku izo-
lators, operāciju bloks. Tajā laikā 
tā bija viena no modernākajām 
veterinārajām celtnēm Latvijā. 
Par Ventspils rajona galveno ve-
terinārārstu Imants Kronbergs 
nostrādāja 35 gadus. Tārgales pa-
gasta pārvaldes vadītājs Mārcis 
Laksbergs dakteri Kronbergu pa-
zīst kopš bērnības, jo Imants bija 
viņa mammas priekšnieks. Tā kā 
bērnudārzu Mārcis neapmeklē-
ja, viņš bieži uzturējās veterinā-
rās klīnikas sētā, kopā ar ārstiem 
dažkārt devās uz izsaukumiem 

arī tolaik aizliegtajā piekrastes 
zonā – tā bija lieliska iespēja sēņot 
un ogot. “Vienmēr esmu apbrī-
nojis, kā Kronbergs ārstēja lopus 
un izturējās pret cilvēkiem. Viņš 
ne tikai prasmīgi noteica diagno-
zi, bet bija arī ieinteresēts, kas ar 
dzīvnieku notiks, kā jutīsies pēc 
tam, kad būs atguvies. Kronbergs 
vienmēr ir bijis nosvērts, par viņu 
var teikt šādi – vīrs un vārds. Dak-
teris vienmēr bijis godīgs pret 
apkārtējiem, tāpēc viņu ciena,” 
stāsta Tārgales pagasta pārvaldes 
vadītājs. 1989. gadā dakteris aktīvi 
iesaistījās Latvijas Veterinārārstu 
biedrības atjaunošanā. Imants 
Kronbergs bijis darba audzinātājs 
vairākām veterinārārstu paau-
dzēm gan Ventspils pusē, gan cit-
viet Latvijā. Par to kā atzinību viņš 
1998. gadā saņēmis Triju Zvaig-
žņu ordeņa Zelta goda zīmi un ir 
Latvijas Veterinārārstu biedrības 

goda biedrs. Savukārt Ventspils 
novada pašvaldības pieteikumā 
atzīmēts, ka Imants Kronbergs no 
1967. līdz 1993. gadam bija ievē-
lēts par Ventspils rajona padomes 
deputātu, Trešās atmodas laikā 
aktīvi iesaistījies Tautas frontes 
darbībā. 2014. gadā par mūža 
ieguldījumu novada iedzīvotāju 
labā un lauksaimniecības stipri-
nāšanā Imantu Kronbergu apbal-
voja ar Ventspils novada pašvaldī-
bas Goda rakstu.

Biedrība “Maģie suiti” uzska-
ta, ka ļoti nozīmīgs ir Viļa Ben-
dorfa ieguldījums maģo suitu 
(Jūrkalnes) folkloras mantojuma 
saglabāšanā. Viļa Bendorfa folk-
loras vākumā un latviešu folklo-
ras krātuves digitālajā arhīvā ir 
piefiksēti seši folkloras teicēji – 
Ieva Bendorfa, Miķelis Ben dorfs, 
Katrīna Čirkše, Ilze Dimčen-
ko, Marija Lāce (Jūrkalne) un 

Augusts Lācis (Jūrkalne). Viļa 
Bendorfa darbs un ieguldījums 
kultūras mantojuma saglabāšanā 
un zināšanu nodošanā nākama-
jām paaudzēm ir apbrīnojams 
un augsti novērtējams. Folkloras 
pētīšana ir viņa mūža veikums, 
kurā ir ieguldīta ļoti liela mīles-
tība, cieņa un patriotisms. Patei-
coties Vilim Bendorfam, etno-
grāfiskā ansambļa “Maģie suiti” 
rīcībā ir ļoti liels dziesmu pūrs, 
kuru ansamblis kopj, popularizē 
un māca jaunajai paaudzei. Jūr-
kalnes pagasta pārvalde atgādi-
na, ka Vilis Bendorfs ir turpinājis 
Emiļa Melngaiļa uzsākto darbu 
pie dziesmu pierakstīšanas un 
vākšanas, un kopā no Jūrkalnes 
teicējiem ir pierakstītas vairāk 
nekā 244 melodijas un 2585 tau-
tasdziesmu tekstu četrrindes.

Marlena Zvaigzne 

Imantam Kronbergam un Vilim Bendorfam
 PIEŠĶIR APBALVOJUMU

Tautā mīlēts un godāts ir veterinārārsts Imants 
Kronbergs. Te viņš kopā ar mazdēlu Kārli Kristoferu 
Vēliņu.  MĀRTIŅA PLŪMES FOTO Vilis Bendorfs ar ansambļa “Maģie suiti” dziedātājām.  FOTO NO “MAĢO SUITU” ARHĪVA

Ko tev vēl vairāk, tēvzeme,
Par sirdi varu dot…
Atjaunotās Latvijas vēsturē pirmo reizi valsts 

svētki tika aizvadīti bez svinīgajām parādēm, 
bez salūtiem un svētku koncertiem. Aptverot šo 
īstenību, manuprāt, daudzi no mums jutās savādi. 
It kā nav karastāvokļa, nav okupācijas, esam 
brīvā demokrātiskā valstī, tomēr tās dzimšanu 
nedrīkstam svinēt publiski. 

Izskanēja daudz aicinājumu palikt mājās, televīzija bez 
maksas rādīja to, ko vēl pirms gada pirkām par naudu, par 
kopīgu dziedāšanu un dejošanu šogad novembrī bija jāaiz-
mirst.

Manuprāt, zīmīgs pagrieziena punkts. Brīdis, kad apdo-
māt to, kā tad dzima mūsu valsts un kas tā vispār ir. Bez 
ārišķības, bez uzspēlēta patriotisma. Domas, protams, kat-
ram savas. Pārdzīvojumi tāpat. Taču šogad man bija liels 
gods un izaicinājums būt par atbildīgo kultūras norisēs di-
vos pagastos vienlaicīgi. Šādā situācijā, kā jau zināms, uz 
kādu brīdi atradās Ugāles un Usmas tautas nami – ar vienu 
vadītāju. Gribu ar jums dalīties piedzīvotajā.

Man ir patiess prieks un lepnums, ka gan Ugālē, gan 
Usmā vēl ir saujiņa to, kuriem nav svarīga ne pompa, ne 
publicitāte, bet kuri savās sirdīs mīl savu tēvzemi, mīl Lat-
viju. Jo tieši tāda bija gan Lāčplēša diena, gan 18. novembris 
abos pagastos. Nekā lieka. Tikai svecīšu iedegšana, fona 
mūzika, atvērtas baznīcas. Un man pašai likās, ka no tā ne-
kas dižs nesanāks. Jo tā jau ierasts – jāizdomā kaut kas, ar 
ko piesaistīt, ieinteresēt, noturēt… 

Šoreiz neko no ierastā izmantot nevarējām. Teju viss, ko 
darījām, bija kaut kas jauns un citādāks. Un te nu mēs va-
ram atgriezties pie tā, ko jau minēju iepriekš. Valsts svētkos 

vienmēr tiekam aicināti pieminēt un godāt Brīvības cīņu 
dalībniekus, tos, kuri ar savām dzīvībām izpirkuši mūsu 
valsts brīvību. Brīvību, kurai nav nekāda sakara ar šobrīd 
valdošajiem politiķiem, vīrusa izraisīto pandēmiju un visām 
pārējām nebūšanām un likstām. Brīvību, kurā drīkst skanēt 
latviešu valoda un plīvot sarkanbaltsarkanais karogs. Brīvī-
bu, kurā mēs drīkstam būt. Brīvību, kurai neko vairāk par 
dzīvu un patiesu ticību nevaram dot. Es ticu, ka tiem abu 
pagastu ļaudīm, kuri bija klāt svecīšu iedegšanā, ieklausījās 
mūzikas skaņās un ļāva dzestrajam novembra vējam iepūst 
sev sejā, kaut uz brīdi bija iespēja atcerēties, pieminēt un 
godāt tos, kuri nosargāja mūsu brīvību. Varbūt pat daudz 
vieglāk nekā citus gadus. Un es ticu, ka šogad, tieši tāpat kā 
pirms 102 gadiem, mūsu sirdis bija atvērtas tēvzemei. Lai 
jaunajā Latvijas gadā mums visiem kopā pietiek drosmes un 
apņēmības pabeigt visus iesāktos darbus un uzsākt daudzus 
jaunus. Lai turpinām savas sirdis turēt atvērtas Latvijai. 
Dievs, svētī Latviju.

Usmas un Ugāles tautas namu vadītāja Elana Jurgena

Brīvība, kurā 
drīkstam būt
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16
Ventspils novadā,

2020. gada 26. novembrī
(protokols Nr.75, 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 
pašvaldības 2020. gada konsolidētais budžets” šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 17 239 312 euro;”
2. Saistošo noteikumu 2.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.2. kārtējā gada izdevumi – 18 650 355 euro;”
3. Saistošo noteikumu 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2230 euro;”
4. Saistošo noteikumu 3.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“3.2. kārtējā gada izdevumi – 4047 euro;”

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14
Ventspils novadā,

2020. gada 29. oktobrī 
(protokols Nr.73, 4.§)

“GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 
2019. GADA 27. DECEMBRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMMOS NR.9 “PAR IZGLĪTOJAMO 
PĀRVADĀJUMIEM UN BRAUKŠANAS IZDEVUMU 
KOMPENSĒŠANAS KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.371
“Braukšanas maksas atvieglojuma noteikumi” 13. punktu. 

 Izdarīt Ventspils novada domes 2019. gada 27. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.9 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu 
kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā” šādus grozījumus:

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas 
maksas atvieglojuma noteikumi”13. punktu”.

2. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā:
2.1. vārdus “pilngadīgais izglītojamais” un “pilngadību sasniegušais 

izglītojamais” ar vārdu “privātpersona” attiecīgajā locījumā;
2.2. vārdus “izglītojamā vecāks” un “vecāki” ar vārdiem “personas 

likumiskais pārstāvis” attiecīgajā locījumā.
2. Svītrot 2.3. apakšpunktā vārdus “vai likumiskie pārstāvji”.
3. Svītrot 3., 4. un 20. punktu.
4. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
“25. Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību par 

izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanu var 
apstrīdēt “Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā, iesniedzot 
apstrīdēšanas iesniegumu Ventspils novada domes Administratīvo aktu 
strīdus komisijai.”

5. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:
“Pielikums 

Ventspils novada domes 2019. gada 27. decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par izglītojamo 
pārvadājumiem un braukšanas izdevumu 
kompensēšanas kārtību Ventspils novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā”

 ___________________________________ pārvaldes vadītājam

 ___________________________________________________________________
    (personas likumiskā pārstāvja, privātpersonas vārds, uzvārds)

 ___________________________________________________________________
(dzīvesvietas adrese)

IESNIEGUMS

 Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par ____________________________

___________________________________________________________________
 (vārds, uzvārds)

___________________________________________________________________,
(personas kods)

nokļūšanu uz  

____________________________________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ no _______________________________________________________

Kompensācijas pamatojums:__________________________________________

____________________________________________________________________

Kompensācijas saņēmējs:_____________________________________________
                             (vārds, uzvārds)

Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos saņemt: * 

□ Skaidrā naudā (pārvaldē, kurā deklarēta dzīvesvieta)

□ Bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot pārskaitījumu

____________________________________________________________________
(norādīt norēķinu kontu  un kredītiestādi)

*vajadzīgo atzīmēt

 Paraksts______________________________

_________gada ____._________________________”

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.14 “Grozījumi Ventspils novada domes 2019. gada 27.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.9 “Par izglītojamo pārvadājumiem un 
braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā”” 

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. Savukārt šā likuma 41. panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības 
lēmumiem jāatbilst Satversmei, likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem. 
Ņemot vērā, ka VARAM 2020. gada 17. septembra atzinums Nr.1-18/8330 par 
Ventspils novada domes 2019. gada 27. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 
“Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību 
Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” nosūtīts un Ventspils 
novada pašvaldībā saņemts 2020. gada 17. septembrī, t.i., pēc šī normatīvā akta 
stāšanās spēkā, to precizēšana, ievērojot atzinumā norādītos iebildumus, nav tiesiski 
pieļaujama, un tajos izdarāmi grozījumi, kā to paredz Ministru kabineta 2009. gada  
3. februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
138. panta nosacījumi. Ventspils novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošo 
noteikumu “Grozījumi Ventspils novada domes 2019. gada 27. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.9 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu 
kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” 
projekts sagatavots, lai nodrošinātu grozītā normatīvā akta atbilstību hierarhiski 
augstāku tiesību aktu normās ietvertajam tiesiskajam regulējumam, tajā skaitā 
“Administratīvā procesa likumā” lietotai terminoloģijai. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz Ventspils novada domes 2019. gada 27. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.9 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas 
izdevumu kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā”: 1) svītrot izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādi uz Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu 
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.371) 9.–11. punktu, jo šīs normas neparedz 
pašvaldībai tiesības regulēt attiecīgos jautājumus, MK noteikumu Nr.371 14. 
punktu, jo Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes, un “Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likuma” 14. panta trešo daļu, kurā noteiktais attiecas tikai uz 
gadījumiem, kad pašvaldība ir sabiedriskā transporta pasūtītājs; 3. un 4. punktu, jo 
MK noteikumu Nr.371 9. un 10. punkts jau nosaka braukšanas maksas atvieglojumus 
izglītojamiem, kuri saistošajos noteikumos nav dublējami vai ierobežojami; 20. 
punktu, ar kuru bija noteikts pienākums personai sniegt ziņas par samaksas veikšanu 
skaidrā naudā iemesliem; 2) aizstāt visā tekstā lietotos terminus: “pilngadīgais 
izglītojamais” un “pilngadību sasniegušais izglītojamais” ar terminu “privātpersona”; 
“izglītojamā vecāks” un “vecāki” ar terminu “personas likumiskais pārstāvis”; 
3) izteikt 25. punktu redakcijā, kas satur pašvaldības institūcijas norādi, kurai 
iesniedzams iesniegums par administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu 
atbilstoši “Administratīvā procesa likuma” prasībām.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē, jo saistošo noteikumu projekts nenosaka citas 
privātpersonas, kurām ir tiesības saņemt braukšanas izdevumu atlīdzinājumu, un 
neparedz palielināt izmaksājamo kompensāciju apmēru. Ar grozījumiem arī nav 
izdarītas izmaiņas procesuāli noteiktajā kārtībā, kā rezultātā administratīvā sloga 
pieauguma dēļ papildus būtu nepieciešami finanšu līdzekļi.

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

Neietekmē, jo sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS
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Sagaidot valsts 102. 
dzimšanas dienu, folkloras 
kopas “Kāndla” dziedātājai 
Helgi Daubarei piešķirts 
Latvijas Nacionālā 
kultūras centra Atzinības 
raksts. Centra direktore 
Signe Pujāte norāda, ka 
Helgi tiek apbalvota par 
ilggadēju, godprātīgu un 
radošu ieguldījumu lībiešu 
nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanā, 
popularizēšanā un tālāk 
nodošanā.  

Helgi Daubare ir lībiešu folk-
loras kopas “Kāndla” ilgtspējas 
pamats. Viņa vienmēr ir mācījusi 
dziedātājiem pareizu lībiešu valo-
das izrunu, jo dzimusi un augusi 
Igaunijā. “Es pilnīgi saprotu, ka 
latviešiem līvu valoda var šķist 
grūta, bet man ne,” viņa saka. 
Hāpsalā un visā Igaunijā Helgi 
pazīst kā slavenā tēlnieka Romana 
Havamegi meitu. Jūlijā “Kāndlas” 
dziedātāji bija Verskā un pieda-
lījās viņas tēva projektētā piemi-
nekļa atklāšanā Brīvības karā kri-
tušajiem karavīriem Igaunijā. 

Helgi folkloras kopā “Kāndla” 
darbojas jau 32 gadus, kopš atmo-

das laika. “Ar “Kāndlas” pirmo va-
dītāju Hildu Grīvu iepazinos, kad 
strādāju Izglītības nodaļā un viņa 
nāca ciemos pie Irmas Cerbahas. 
Hilda prata igauņu valodu, mums 
patika sarunāties, un viņa mani 
aicināja dziedāt. Vairākas reizes 
ģimenes apstākļu dēļ atteicu, līdz 
kādā vasarā “Kāndla” mani aicināja 
uz folkloras festivālu “Baltica”, jo va-
jadzēja tulku. Pusnaktī izbraucām, 
naktī dziedājām, un galapunktā 
es jau pratu visas dziesmas,” stāsta 
Helgi. Ar “Kāndlu” igauniete pie-
dalījusies visos 11 festivālos “Bal-
tica” Latvijā, vairākas reizes arī 
Igaunijā gan kā dalībniece, gan kā 
goda viešņa. Kopš 1990. gada ar 
kopu “Kāndla” Helgi bijusi septiņu 
Dziesmu svētku dalībniece Latvijā, 
piedalījusies divos igauņu Dziesmu 
svētkos un somu ingeru Dziesmu 
svētkos. Helgi kopā ar folkloras 
kopu “Kāndla” regulāri kuplina 
Ventspils novada kultūras pasāku-
mus un gadskārtu ieražu svētkus.

Marlena Zvaigzne
 

Dziesma Helgi ir 
iedvesmas un spēka avots, 

viņa dzied jau 
daudzus gadus.  

Marita Jēkabsone ir 
prasmīgi izmantojusi 
pašvaldības finansiālo 
atbalstu projektu konkursā 
“Solis” un iegādājusies 
kūpinātavu, aukstuma 
vitrīnas, vakuuma iekārtu 
mājražošanas attīstībai. 

Maritas dzimtais pagasts ir 
Jūrkalne – tas ir tuvs un mīļš. Bi-
jusi arī doma pārcelties, tomēr 
maģiskā vieta viņu turējusi ciet 
un nav laidusi prom. Liela nozīme 
bijusi arī jūrai – bez tās nu nekur! 
Marita jau kopš bērnības ir piera-
dusi pie darba, tas nekad nav bijis 
slogs. Tētis Arnolds Egle kolhozā 
bija veterinārārsts, bet mamma 
Skaidrīte – brigadiere. Ģimenē bija 
trīs bērni – bez Maritas vēl arī dēli 
Dzintars un Mareks. Jūrkalnieci 
vienmēr ir saistījis motosports, 
viņa pat organizējusi sacensības, ir 
piedalījusies arī kā dalībniece. Ta-
gad, kad notiek motokrosa mači, 
uzņēmēja vienmēr ir klātesoša 
– uzmundrina vīrus un gādā, lai 
viņiem būtu, ko ēst. Vīrs Ritvars 
pārstāv motoklubu “Rodeo”. Šo-
gad Jēkabsoni ir saņēmuši licenci, 
lai varētu nodarboties ar komerc-
zveju, pirms tam dzīvesbiedri bija 
piekrastes zvejnieki. Viņi sniedz 
tūrisma pakalpojumus, tāpēc viesi, 
pamanījuši, ka saimnieki kūpina 
zivis, interesējušies, vai varētu tās 
iegādāties. Pieprasījums bijis tik 

Helgi Daubare saņem 
Atzinības rakstu

HELGI DAUBARES ARHĪVA FOTO

liels, ka darbību vajadzēja legalizēt, 
un tas ir izdarīts. “Peldēt neprotu, 
bet man vienmēr ļoti patikusi jūra. 
Tā fascinē un katru dienu ir citādā-
ka. Vīrs jau agrāk gāja zvejot, bet 
tad viņam pievienojos arī es. Tā 
ir mūsu sirdslieta. Mums ir viena 
laiva, ar kuru dodamies jūrā. Mā-
jās pārvedam butes, sīgas, vējzivis, 
grunduļus, asarus, vimbas, reņģes, 
taimiņus… Citiem piedāvājam ti-
kai pašu sazvejoto, izņēmums ir 

nēģi, kurus pērkam Pāvilostā. Kā 
jau minēju, pieprasījums pēc zivīm 
ir ļoti liels, tāpēc sezonas laikā – 
spēj tik darbināt kūpinātavu!”

Lai dotos zvejā, vispirms Jē-
kabsoni ar traktoru aizbrauc līdz 
Muižupītes pludmalei, izceļ kras-
tā laivu, tad dodas ielikt ūdenī tīk-
lus, kurus izceļ nākamajā dienā. Ja 
pūš dienvidrietumu vējš, selgā nav 
ko meklēt, tad jāsagaida labvēlīgi 
laika apstākļi, lai varētu zvejot. 

“Nekad nevar paredzēt, cik pilns 
būs tīkls. Tajā var būt viena vai 
piecas zivis, bet loms var būt arī 
50 kilogramu smags. Reizēm tīkls 
ir medūzu pārpilns, un tad tas ir 
tik smags, ka pat grūti izvilkt kras-
tā. Šogad vairāk nāk vimbas, tā 
bija arī pagājušajā gadā, savukārt 
pavasarī bija daudz grunduļu.”

Kūpināšana ir uzticēta Ritva-
ram. Lai uzzinātu, kā tas darāms, 
viņš izmantojis interneta resursus, 

bet pēc tam mācījies no savām 
kļūdām, līdz amats bijis rokā. Lai 
tiktu pie karsti kūpinātām butēm, 
vajadzīga alkšņu malka, sešu stun-
du laikā var nožāvēt 15 kilogra-
mus bušu. Jēkabsonu sagatavotais 
produkts ir ļoti pieprasīts – vasarā 
tūristi ik pa laikam iebraukuši sētā 
un prasījuši, kad būs gatavas zivis. 
Dzīvesbiedri ir pieprasījuši pašval-
dībai vairāk tīklu, lai būtu lielāka 
nozveja, un tad jau varēs iegādā-
ties otru kūpinātavu un palielināt 
tirdzniecības apjomus. Zivis lab-
prāt bauda arī Maritas un Ritvara 
viesi, jo viņi jau 13 gadus piedāvā 
naktsmītnes tūristiem. Nu šim no-
lūkam var izmantot divas mājas, 
vienlaikus izmitinot 30 nakšņo-
tāju, savukārt pie jūras iekārtotas 
telšu vietas.  “Jā, es esmu enerģiska 
un darbojos ne tikai savā saimnie-
cībā, bet arī palīdzu pagastā rīkot 
pasākumus, jo mani uzlādē pozitī-
vas emocijas un citu cilvēku prieks. 
Nu jau piecus gadus organizēju 
Jūrkalnē festivālu makšķerēšanā 
no jūras krasta. Tas ir gandarījums, 
jo tādējādi tiek popularizēts arī 
pagasta un novada vārds. Cilvēki 
ļoti gaida šo pasākumu.” Vecāki ir 
izaudzinājuši jauno maiņu – meita 
Justīne tehnikumā apgūst pavāres 
profesiju un brīvajā laikā iesais-
tās arī ģimenes biznesā, piešaujot 
roku zivju kūpināšanā.                         

Marlena Zvaigzne

Jēkabsoni Jūrkalnē piedāvā kūpinātas zivis

Marita un 
Ritvars darbina 

kūpinātavu, 
kas iegādāta, 

izmantojot 
Ventspils 

novada 
pašvaldības 

līdzekļus. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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AIZVADĪTO 
POSMU 
IZVĒRTĒJOT 

 – Ziemeļkurzemes partnerī-
bas teritorijā ļaudis var gūt atbal-
stu gan no ELFLA (Lauku fonda), 
gan no EJZF (Zivsaimniecības 
fonda), tāpēc arī mūsu teritorijas 
attīstība jāvērtē kopumā. Vienlai-
kus abu fondu darbībā ir atšķirī-
bas. Kas, šādi skatoties uz aizva-
dīto periodu, ir būtiskākais? 

– Projektu īstenošanā aizva-
dītais periods bija mazliet īsāks, jo 
pirmie projektu konkursi tika iz-
sludināti 2016. gadā. EJZF atbalstu 
mūsu teritorijā var iegūt iedzīvotāji 
no Kolkas, Tārgales, Vārves, Uža-
vas un Jūrkalnes pagasta. Piekras-
tes attīstībai tiek piešķirts lielāks 
finansējums, tomēr to pilnvērtīgi 
apgūt perioda sākumā traucēja ie-
robežojumi, jo uzņēmējdarbībā 
tika atbalstīta vienīgi tā saucamā 
zilā ekonomika – piekrastes zveja, 
zivju pārstrāde un tūrisms. Taču ar 
piekrastes zveju vien izdzīvot var 
tikai lielākie zvejnieki. Būtu loģiski, 
ka piekrastes iedzīvotāji varētu gūt 
EJZF atbalstu arī pašam piekrastes 
zvejniekam un viņa ģimenei vaja-
dzīgo pakalpojumu attīstībai. Mēs, 
sešas Latvijas zivsaimniecības rīcī-
bas grupas, pamatojām šo nepie-
ciešamību Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) un Zemkopības ministrijā, 
un līdz ar to pagājušā periodā tika 
attiecīgi grozīti Ministru kabineta 
(MK) noteikumi. 

– Kāda kvalitāte bija projektu 
pieteikumiem?

– Esam cītīgi strādājuši ar 
projektu pieteicējiem, snieguši 
padomus semināros un individu-
āli, diemžēl projektu kvalitāte nav 
būtiski uzlabojusies arī pēdējās 
projektu konkursu kārtās. Visai 
daudz projektu pieteikumu netika 
apstiprināti nesasniegto minimālo 
kritēriju dēļ. Var jau gadīties, ka in-
dividuālā konsultācijā cilvēkam viss 
šķiet skaidrs, bet pēc tam, mājās 
rakstot, tā gluži nav. Nevajag kaut-
rēties pārvaicāt! Projektus vērtē at-
bilstoši ne tikai MK noteikumiem, 
bet arī mūsu vērtēšanas kritērijiem. 
Diemžēl daļa projektu iesniedzēju 
tiem nepievērš pienācīgu vērību. 
Lai projekta pieteikumu atbalstītu 
biedrībā, tam jāiegūst minimālais 
punktu skaits. Pirmajos konkur-
sos šā perioda sākumā visai bieži 
tie projekti, kas saņēma minimālo 
punktu skaitu, tomēr netika atbal-
stīti, jo konkursā bija gana daudz 

dalībnieku, kas ieguva lielāku pun-
ktu skaitu, un visiem projekta pie-
teikumiem naudas nepietika. Toties 
šī gada konkursos visi, kas saņēma 
nepieciešamo punktu skaitu, naudu 
saņēma, un tā vēl palika pāri. 

– Lai projekta pieteikums sa-
ņemtu atbalstu, to vērtē divreiz. 
Pirmais siets ir vērtēšana “Zie-
meļkurzemes biznesa asociācijā”, 
otrs – LAD. Kas ir galvenie iemes-
li, kāpēc pieteikumi, kas saņēmuši 
vismaz minimālo nepieciešamo 
punktu skaitu pirmajā vērtēšanā, 
tomēr tiek atsijāti LAD? 

– LAD pievērš uzmanību tā-
diem kritērijiem un pozīcijām, kas 
nav mūsu biedrības kompetencē. 
Ppiemēram, detalizēti vērtē iepir-
kumus, uzņēmuma atbilstību valsts 
reģistrā, un gadās, ka uzņēmumam 
ir nodokļu parāds. Tāpat LAD pēta 
VID datus. Reizēm pat atklājas, ka 
finansējuma iegūšanai ir izveidoti 
mākslīgi saistītie uzņēmumi. Ir bi-
juši arī tādi gadījumi, ka projektam 
samazina atbalsta finansējumu. Tas 
var būt saistīts ar cenu aptauju, ar 
to, ka pašvaldības projektā LAD sa-
skata kādu darbību, kas pašvaldībai 
būtu jāveic par savu finansējumu.

 

NĀKOTNĒ 
RAUGOTIES

– Vai fondu finansējumā, at-
balsta nosacījumos kaut kas mai-
nīsies?

– Jā, pārmaiņas būs! ELFLA tik 
labu atbalsta procentu uzņēmējiem, 
kādi ir šajā periodā, t. i., 70 %, vairs 
nebūs. (Tas ir publiskais finansē-
jums – īstenojot projektu, uzņēmējs 
iegulda visu nepieciešamo summu, 
pēc projekta sekmīgas pabeigšanas 
un dokumentu pārbaudes 70% ie-
guldītās naudas projekta īstenotājs 
no ES atgūst.) Bet ir arī laba ziņa! 
Eiropas Padome atcēla iepriekšē-
jo tās apstiprināto kopējo Eiropas 
lauksaimniecības politiku. Nākamā 
perioda stratēģija vēl nav apstipri-
nāta, un ir pieņemts lēmums ieviest 
divu gadu pārejas periodu. Tam tiks 
piešķirts papildu finansējums jau 
no nākamā perioda, bet šo naudu 
apgūsim vēl pēc pašreizējās stratē-
ģijas. Tātad divus gadus spēkā būs 
pašreizējais 70% atbalsts. Aicinu 
visus, kas grib dzīvot laukos, sniegt 
pakalpojumus vietējiem iedzīvotā-
jiem, pat strādāt attālināti, – patla-
ban ir īstais laiks izmantot iespēju, 
rūpīgi sagatavoties un piedalīties 
nākamajos projektu konkursos. Tik 
izdevīgu nosacījumu vairs nebūs! 
Pirmo projektu konkursu izsludinā-

sim, iespējams, nākamā gada otrajā 
ceturksnī, bet par to vēl ziņosim. 
Īpaši gribu uzsvērt nākamo gadu, 
jo 2022. gads jau būs noslēdzošais. 
Pēc pārejas perioda no ELFLA būs 
pieejams pārsvarā tikai 40% atbalsts. 
Atsevišķos gadījumos tas varētu 
būt lielāks, bet tad projektam jābūt 
saistītam ar nepārprotamām inovā-
cijām, ar energoefektivitāti, bioeko-
nomiku, aprites ekonomiku, sociālo 
uzņēmējdarbību vai kopdarbību.  

– Un kā ar Zivsaimniecības 
fondu?

– Visa mūsu valsts piekraste 
“Leader” programmā nesen ieguva 
papildu 10 miljonus eiro, no tiem 
1,5 miljonus Ziemeļkurzemes rī-
cības grupa piekrastes teritorijas 
attīstībai. Pašlaik grozām mūsu 
stratēģiju, un visās trīs rīcībās izslu-
dināsim projektu pieteikumu kon-
kursus. Rīcībā “Veicināt piekrastes 
uzņēmumu attīstību un paaugstināt 
to konkurētspēju” konkursa kār-
tu varētu izsludināt jau decembrī, 
nākamā gada sākumā pārējās divās 
rīcībās – “Veicināt piekrastes dabas 
vērtības un vides resursu saglabā-
šanu un izmantošanu” un “Attīstīt 

un pilnveidot piekrastes teritoriju 
publisko infrastruktūru un kultūras 
mantojuma pieejamību”. Iegūtos 
1,5 miljonus eiro drīkstam apgūt 
divu gadu periodā. Viss piešķirtais 
finansējums jāapgūst un projektiem 
jābūt īstenotiem līdz 2023. gadam 
(ieskaitot). 

– Pēc būtības ir līdzīgi – gan 
viena, gan otra fonda gadījumā 
tuvākajā nākotnē ir izdevīgi fi-
nansiālie nosacījumi. Ir doti divi 
gadi, pat mazliet mazāk, lai cilvē-
ki mūsu teritorijā pasteigtos pie-
pildīt savus sapņus.

– Tieši tā! Projektu īstenošanas 
termiņus pagarināt nebūs iespē-
jams, jo 2023. gadā naudai jābūt 
izmaksātai. Grozot stratēģiju, ie-
kļāvām kritēriju, ka būvniecības 
projekti (tiem ir visgarākie periodi) 
jāiesniedz jau ar lielu gatavību, t. i., 
būvprojektam jābūt vismaz mini-
mālā sastāvā. Ja tā nebūs, projektu 
tālāk neskatīs. Savukārt labiekār-
tošanas projektiem vajadzēs būt ar 
paskaidrojuma rakstu. EJZF atbalsta 
procenti projekta īstenotājam paliek 
nemainīgi – tie ir 50%. Ja projekti 
tiešām ir inovatīvi, tad var iegūt arī 

70% atbalstu, piekrastes zvejnieki 
pat vēl vairāk – 80% atbalstu. Lī-
dzīgs atbalsta apjoms varētu būt arī 
nākotnē. 

Veidojot aizvadītā perioda 
novērtēšanas pārskata ziņojumu, 
aptaujāsim iedzīvotājus, lai iegūtu 
atgriezenisko saiti. Kā ļaudis vērtē 
īstenotos projektus, kādu labumu 
tie devuši – vai tās ir jaunas dar-
ba vietas, papildu pakalpojumi, 
uzlabota infrastruktūra utt. Kas 
būtu jāuzlabo? Tikai noskaidro-
jot viedokļus, varam saprast, kas 
jāpilnveido jaunā perioda stratē-
ģijā. Aptauju domājam sākt jauna-
jā gadā. Cilvēki varēs izteikt savu 
vērtējumu mūsu biedrības mājas-
lapā ziemelkurzeme.lv, arī tīmeklī –  
Facebook. Iespējams, sadarbosimies 
ar pagastu pārvalžu vadītājiem un 
sūtīsim aptaujas anketas sabiedris-
kajām organizācijām. Ja saslimstība 
ar Covid-19 mazināsies, līdztekus 
neklātienes aptaujām rīkosim arī 
klātienes tikšanās. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” sabiedrisko 

attiecību speciālists 
Alnis Auziņš

Aizvadīto periodu vērtējot, nākotnes aprises iezīmējot
“Leader” programma ir domāta lauku iedzīvotāju – 

uzņēmēju, biedrību un arī pašvaldību – atbalstam, lai, 
piedaloties projektu konkursos, viņi ar Eiropas Savienības 
finansējumu īstenotu savas idejas. Noslēdzoties 2014.–2020. 
gada plānošanas periodam, biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja atskatās uz 
aizvadīto posmu un iezīmē tuvējo nākotni.

UZZIŅAI

l No 2016. gada 18. marta, kad izsludināja 
1. projektu konkursa kārtu šajā plānošanas 
periodā, līdz šim ir notikušas desmit Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projektu kārtas un desmit Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu kārtas, no 
kurām viena – nepārtrauktā projektu iesniegšana 
ar trim vērtēšanas posmiem.

l Pavisam ir iesniegti un vērtēti 244 projekti: 
ELFLA1 – 99, ELFLA2 – 91, EJZF1 – 33, EJZF2 – 
8, EJZF3 – 13, no tiem uzņēmējdarbībā – 132, 
sabiedriskā labuma – 112. No iesniegtajiem 
projektiem atbalstīti 197, no tiem 90 ir pabeigti 
un sākta to uzraudzība. Ir apgūti ir 3 610 911,47 
eiro (no abiem fondiem). 
l Ar ELFLA finansējumu Ziemeļkurzemes 
partnerības teritorijā tiks izveidotas 74 jaunas 
darba vietas, bet ar EJZF atbalstu – 25.



8  | 
2020. gada 15. decembrī

KULTŪRAS VĒSTIS

Decembrī visās 
bibliotēkās Kultūras 
ministrijas atbalstītā 
projekta “Vērtīgo 
grāmatu iepirkums 
Latvijas publiskajām 
bibliotēkām” jauno 
grāmatu izstāde.

PILTENE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde lasītavā 

“Un katram gadam ir savs svētva-
kars”.

l Grāmatu izstāde un planšete 
lasītavā par decembra mēneša ievē-
rojamiem cilvēkiem – jubilāriem, 
atceres dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem “Bibliotēkas kalendārs 
novembrī stāsta”.

l Ventspils fotokluba “Mo-
ments” dalībnieku fotoizstāde 
“Vents pils bibliotēkai – 100” 

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Dzīvot tepat, uz savas ze-
mes” – rakstniecei Regīnai Ezerai 
90.

l Literatūras izstāde “Saprast 
citādo: 3. decembrī – Eiropas diena 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Nu nebēdā, nāk Ziemsvēt-
ki!”.

l 14.–16. decembrī jauno grā-
matu dienas.

PUZE
Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāžu cikla “Krāsainās grā-

matas” izstāde “Brūnās”.
l Novadpētniecības materiā-

lu izstāde “Puzes pagasta stāsti – 
Blāzma”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Bet ko gan dzīvē iespējams 
noturēt?” – rakstniecei Regīnai 
Ezerai 90.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Klusums ir varens” – rakst-
niecei, mākslas zinātniecei Gunde-
gai Repšei 60.

l Dzejas grāmatu izstāde “Ad-
vente – Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks”.

l Pužiņu rokdarbu izstāde 
“Rūķa prieks” (līdz 23. decem-
brim).

l Starptautiskajai kalnu dienai 
11. decembrī veltīta literatūras iz-
stāde “Jo augstāk kalnā”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 68. kopa.

TĀRGALE
Decembrī pie Tārgales pagas-

ta pārvaldes tiks izgaismota eglīte 
Eira. Vakara pastaigās, ejot aplūkot 
eglīti, izvērtēsim savi, domāsim 
par garīgām vērtībām, ienesīsim 
sirdī gaismu, lai gaišums būtu pa-
liekošs. 

Ziemassvētku gaidīšanas lai-
kā aicinājums doties dabā un 
apskatīt dažādas skaistas vietas 
Tārgales pagastā, nofotografēt, 
norādīt atrašanās vietu un līdz 
24. decembrim atsūtīt uz e-pastu 
targales.kn@ventspilsnd.lv. Izvei-
dosim filmu par Tārgales pagastu! 
Interesantāko fotogrāfiju autorus 
apbalvosim. Lai gaišs un svētīgs 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

Bibliotēka
Izmaiņas: decembra sākumā 

bibliotēka pārceļas uz telpām 
“Apiņos”-2; no 7. līdz 27. decem-
brim bibliotēka slēgta.

Izstādes no 28. decembra:
l Literatūras izstāde “Regīnai 

Ezerai – 90”.
l Literatūras izstāde “Zentai 

Ērglei – 100”.
l Literatūras izstāde “Lai Jau-

nais gads ar laimi atnāk, ik sapni 
īstenībā vērš!”.

l Jauno grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotējo-

šā fonda 66. kopa.

JŪRKALNE
Bibliotēka 
Izstādes:
l Ventspils bibliotēkas rotējo-

šā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l Decembrī bibliotēka atver 

Jāņa Priedoliņa grāmatu “Savējie 
sapratīs” un individuāli saka pal-
dies visiem, kas iesaistījās tās tap-
šanā.

UŽAVA
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pati ar 

savu vēju” – rakstniecei Regīnai 
Ezerai 90.

l Literatūras izstāde “Ne tikai 
starp meitenēm…” – rakstniecei 
Zentai Ērglei 100.

l Literatūras izstāde Ziemas-
svētkiem “Katram sava laimes 
zvaigzne”.

l Fotogrāfiju izstāde “Rudens 
Užavā”.

ANCE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde abone-

mentā “Regīna Ezera – meistare 
cilvēku likteņu tēlojumos” – rakst-
niecei Regīnai Ezerai 90.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Rūķu darbi un nedarbi”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 19. decembrī plkst. 11 tieš-

saistes pasākums lasītāju klubiņa 
“Dažādības” dalībniekiem “Savā-
dāka Ziemassvētku tikšanās”.

UGĀLE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pārdo-

mu Ziemassvētki”.
l Literatūras izstāde “Zie-

massvētku noskaņu radām paši” – 
praktisko padomu grāmatas svēt-
ku noskaņas radīšanai.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Tā mēs dzīvojām” – rakst-
niecei Zentai Ērglei 100.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Pasaka par Diegabiksi” 

– rakstniekam Žanim Grīvam 
110.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 69. kopa.

POPE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Regīnai 

Ezerai – 90”.
l Literatūras izstāde “Zentai 

Ērglei – 100”.
l Rūķu izstāde “Svētku gaidī-

šanas laiks”.

ZIRAS
Bibliotēka
Izstādes: 
l Literatūras izstāde par Zie-

massvētkiem “Svētkus gaidot”.
l Bibliotēkas apmeklētāju vei-

dota kopizstāde “Rūķi”.
l Literatūras izstāde “Decem-

bra rakstnieces jubilāres – Regīnai 
Ezerai 90 un Zentai Ērglei 100”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 67. kopa.

ZLĒKAS 
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

nieces Regīnas Ezeras piemiņai”.
l Literatūras izstāde “Bērnu 

rakstniecei Zentai Ērglei – 100”.
l Ziru pagasta iedzīvotājas Lī-

gas Jēkas kolekcijas ceļojošā izstā-
de “Varde – dīķa karaliene”.

USMA
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei Regīnai Ezerai 90”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei Zentai Ērglei 100”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Ziemassvētku prieks”.
l Ugāles Mākslas studijas 

dalībnieces Irēnas Lakšes radošo 
darbu izstāde “Skatiens uz Spāres 
muižu šodien gleznās” (līdz 19. 
decembrim).

l Tradicionālā Ziemassvētku 
rokdarbu izstāde.

VĀRVE
Līdz 24. decembrim Zūrās 

pie Rūķu darbnīcas “Pasaku taka”. 
Iznāc pastaigā viens vai ar ģimeni, 
izlasi pasakas, kuras atradīsi, atve-
rot izvietotos zīmējumus. Mājās 
uzraksti vai uzzīmē pats savu pa-
saku un iemet to pastkastītē pie 
Rūķu darbnīcas. Šogad rūķi nevar 
strādāt ar tevi kopā, bet individuāli 
viņi rosās braši, tāpēc neaizmirsti 
uz savas pasakas uzrakstīt vārdu, 
uzvārdu un adresi, lai rūķi zina, 
kur nogādāt atbildes vēstuli.

Visu decembri Sporta un kul-
tūras centra “Zūras” mazajā zālē 
aicināti uz Ziemassvētku foto sesi-
ju pie Daces Pūpoliņas. Foto sesija 
individuāli vai mājsaimniecībai bez 
maksas pēc iepriekšēja pieraksta. 
Piesakoties foto sesijai, jāapliecina, 
ka ievērosiet visas valstī noteiktās 
sanitārās normas, kā arī piekrītat, 
ka jūsu foto tiek publicēts sociāla-
jos tīklos. Tālr. 25933342.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Atver vār-

tus, atver durvis, Ziemassvētki klāt!”.
l Literatūras izstāde “Ziemas-

svētki rokdarbos” – radošas idejas 
dekoriem un dāvanām.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 65. kopa.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Estrādes 

leģendai Margaritai Vilcānei 80” 
(līdz 20. decembrim).

l Literatūras izstāde “Dzīve ir 
mūžīga kustība” – aktrisei Rēzijai 
Kalniņai 50 (no 20. decembra).

l Literatūras izstāde “Vēl tikai 
brīdis līdz mirklim, kad Ziemas-
svētku gaisma pār pasauli nolīs...” 
(no 20. decembra).

l 11. decembrī egles iedegša-
na pie Zūru bibliotēkas “Aizdedz 
sveci egles zarā, lai par cerību tā 
deg…”.

Ventspils novada pasākumu afiša
15. decembris – 15. janvāris

Ir pienācis gada vistumšākais laiks. Dienas kļuvušas 
tik īsas, ka liekas, tās beidzas uzreiz, kad sākušās. 
Ir skaidrs – šis gads drīz būs noslēdzies un nāks 

jauns. Gada noslēgums ir laiks, kad svinam visskaistākos 
no svētkiem – Ziemassvētkus. Un nu jau gadu no gada tie 
pie mums atnāk bez sniega, bez baltajiem egļu zariem, 
ar dubļu peļķēm un lietainām debesīm. Šis gads diez vai 
atšķirsies no iepriekšējiem. Sniega sega un līdz ar to arī 
īstā svētku sajūta, šķiet, atnāk tad, kad svētki jau sen ir 
gabalā. Un šogad īpaši svētku sajūta zūd, jo ierastā svētku 
svinēšana visiem kopā būs jānomaina pret tiešām klusu 
un mierīgu pasēdēšanu ģimenes lokā, uz ko no sirds arī 
ikvienu aicinu. 

Kur iegūt Ziemassvētku sajūtu? Kā noķert svētku 
prieku aiz astes? Kā sajusties labāk nekā ikdienā?

Svētki pie mums neatnāk un nerodas tukšā vietā. 
Nemānīsim sevi. Svētki atnāk un svētku sajūta rodas 

tad, ja esam pirms tam gatavojušies, noskaņojušies, 
darbojušies un uzposušies. Šis gads mums dāvina 
lielisku iespēju – sākt ar sevi! Svētku sajūtu mēs nevaram 
nopirkt kopā ar mandarīniem lielveikalā. To nevar 
piesiet visdārgākajām dāvanām viskošākajos papīros. 
Svētku sajūta neatnāk, ja nepaejam soli tai pretī. Ne velti 
kāds teiciens vēstī – ja gribi mīlēt pasauli, ej mājās un 
sāc ar savu ģimeni. Palūkosimies sev apkārt. Uz pašiem 
tuvākajiem. Uz tiem, kuriem visvairāk esam nodarījuši 
pāri. Uz tiem, kuri vienmēr varēja pagaidīt, jo tik daudz 
svarīgāku lietu bija priekšā. Šogad visas svarīgās lietas 
beidzot pašas ir pagājušas malā. Un reakcija uz to katram 
ir atšķirīga. Ko nu katrs pēkšņi ierauga aiz šīm lietām… 
Jebkurā gadījumā, lai ko mēs katrs saskatītu, mēs varam 
to mainīt.

Mēs varam katrs atsevišķi un varam visi kopā 
padarīt šos svētkus par neaizmirstamiem, varam jauno 

2021. gadu sagaidīt ar citām vērtībām un citu lietu 
kārtību. Pasaules vēsture mums skaidri un gaiši parāda, 
ka patiesās vērtības izdzīvo cauri šausmu vētrām. Tās 
neiznīkst. Arī mūsu kultūras mantojums neizzudīs 
pavisam. Iespējams, tas tiks pārkausēts, no jauna 
izvērtēts, izsijāts. Mēs varam mācīties no vēstures – visās 
vētrās par mazajiem kultūras centriem ir kļuvušas kādas 
ģimenes. Kādas mazas kopienas, kas nosargājušas, 
paglabājušas, izauklējušas kultūras tradīcijas jaunai 
atdzimšanai. 

Es aicinu būt drosmīgiem un sargāt mūsu svētkus, 
mūsu paražas, mūsu vērtības. Sakārtot sevi un lietas sev 
apkārt. Iet soli pretī svētku sajūtai un satikt to. Lai mums 
visiem kopā izdodas!

Ugāles un Usmas tautas namu vadītāja 
ELANA JURGENA
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Šajā laikā 
amatierkolektīvu vadītāji 
aicina aktierus un 
dziedātājus piedalīties 
individuālos mēģinājumos, 
un tie notiek vairākos 
pagastos.

Iveta Pete vada divus ama-
tierteātrus – Puzē un Ugālē. “Kad 
sākās kovida laiks, bija skaidrs, 
ka jāgatavo monoizrādes. Inter-
netā atradu dramaturģes Brindas 
Ceriņas kontaktus un nolēmu ie-
studēt divus viņas darbus. Puzē 
amatierteātra “Un tā tāļāk” aktrise 
Inta Rutkovska mācās lugas “Uz 
otru debess malu” tekstu – tas 
veltīts Aspazijai. Savukārt “Ugā-
les drāmas” aktrise Guna Ūrma-
ne pievērsusies Mirdzas Ķempes 
personībai monoizrādē “Roze bez 
ērkšķiem”. Puzē iestudējam arī 
Valentīnas Ozolas izrādes “Trīs, 
bet ne māsas” otro daļu. Pirmo 
vasarā paguvām šur tur parādīt, 
bet tagad esam pieķērušies otra-
jai daļai. Strādājam dažādi – es 
braucu uz Puzi, aktrises apmeklē 
mani Ugālē, viena dzīvo Ventspilī, 
bet arī šajā gadījumā atrodam va-
riantus. Gan pužiņi, gan ugālnieki 
gatavojas Ziemassvētkiem, filmē-
jam video, lai iepriecinātu savus 
skatītājus.” Iveta atzīst, ka viņai kā 
režisorei nav grūti strādāt indivi-
duāli, bet aktieri gan sūkstās par 
to, ka jāstrādā pa vienam un nevar 
satikties ar domubiedriem. Viņi 
ir pieraduši gan pie kopīga darba, 
gan kopīgas atpūtas, tādēļ šis laiks 
ir grūts. Iveta dzied jauktajā korī 
“Eglaine”, un arī šajā kolektīvā mē-
ģinājumi notiek individuāli. Ugāl-
niecei tas patīk, viņa daudz labāk 
apgūst nošu tekstu. Kora māksli-
nieciskā vadītāja Zane Venžega 
stāsta, ka dziedātāji pierakstās pie 
viņas un konkrētā laikā ierodas 
uz mēģinājumu, kas parasti ilgst 
pusstundu. Ja dziedātprasmi slīpē 
vienas mājsaimniecības pārstāv-
ji, dziedāšanai tiek atvēlēts ilgāks 
laiks. “Eglainē” ir 17 koristi, un 

UGĀLĒ
Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu “Māteru skola”, 
kadastra Nr. 98700060154, adrese: “Māteru 
skola”, Māteri, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, 
un Ventspils novada pašvaldības interneta 
vietnē www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 2021. gada  
5. janvārim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles 
pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.

Izsoles sākumcena – 8960 eiro, nodroši-
nājums – 896 eiro, izsoles solis – 80 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās 
līdz 2021. gada 5. janvārim plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2021. gada 6. janvārī  
plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī.

USMĀ 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu “Jaunrietumi”, 
kadastra Nr. 98740060330, Usmas pagastā, 
Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, 
un Ventspils novada pašvaldības portālā 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 2021. gada 5. janvārim, 
iepriekš saskaņojot laiku ar Usmas pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālr. 29287631.

Izsoles sākumcena – 11 000 eiro, nodroši-
nājums – 1100 eiro, izsoles solis – 500 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. 
gada 5. janvārim plkst. 17.00 (Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170). Izsoles sākums 
2021. gada 6. janvārī plkst. 13.15 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

Sasilda silti vārdi,
Sasilda skatieni,
Mīļums no sirds, kas dāvāts.
Kad no savējiem
Un no draugiem to sajūti,
Sirds kā roze no pumpura
Atvērties plaukst.

Vēlu visiem pacietību, ļoti labu veselību, lai varam 
pārvarēt pašreizējās grūtības un atkal reiz visi būt kopā!

Senioru padomes vadītāja MĀRA KRAULE

Pašdarbniekiem pietrūkst kopības sajūtas

Zane ar viņiem tiekas vai nu otr-
dienās, vai ceturtdienās un sest-
dienās. “Mēģinājumi mēdz ievilk-
ties līdz pat vēlam vakaram, un 
tas nav iepriecinoši, bet labā ziņa 
ir tā, ka tagad, strādājot ar katru 
dziedātāju, pamanu visas kļūdas, 
kas parastos apstākļos var paslī-
dēt garām. Tagad katram koris-
tam ir iespēja precīzi apgūt to, kas 
no viņa tiek prasīts. Dziedātāji uz 
individuālajiem mēģinājumiem 
nāk ar prieku, viņi ir izslāpuši pēc 
dziedāšanas un atzīst, ka gaida tos 
laikus, kad atkal visi varēs sanākt 
kopā. Pašlaik apgūstam skates 
repertuāru ar skatu uz Dziesmu 
svētkiem,” saka diriģente.       

Puzes pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa “Mežroze” dziedātāja 
Gunita Ķirse neslēpj, ka šis laiks 
pašdarbniekiem ir ļoti grūts: “An-
sambļa vadītāja Lienīte Čače pēc 

labākās sirdsapziņas māca mani 
vienu, bet es taču nedzirdu, kā 
būtu jāskan soprāniem, trūkst 
kopskaņas. Tādam radošam cil-
vēkam kā man tas ir diskomforts. 
Agrāk trešdienu vakari bija mani, 
zināju, ka došos uz mēģinājumu 
un satikšu savas meitenes. Tagad 
cita citu sasveicam vacapa grupā, 
bet tas nav tas.” Gunita stāsta, ka 
visas ansambļa dalībnieces neap-
meklē individuālos mēģinājumus, 
tam ir attaisnojoši iemesli, bet 
rezultāts būs tāds, ka daļa dziedā-

tāju zinās jauno repertuāru, daļa 
ne. Saprotot, ka tagad ir jāievēro 
drošības pasākumi, puzeniece ba-
žījas par to, vai ilgstošie aizliegu-
mi pulcēties mēģinājumos un uz-
stāties koncertos neslāpēs cilvēku 
vēlmi nodarboties ar amatiermāk-
slu. Kad tik ilgs laiks būs pavadīts 
mājās, kāds varbūt nolems, ka tā 
ir daudz ērtāk, nekā iet un skriet, 
lai būtu cilvēkos. 

Kristīne Skrulle, bērnu un 
jauniešu amatierteātra “Jampa-
dracis” vadītāja Jūrkalnes pagastā, 

ir rosinājusi savus aktierus tikties 
“Zoom” platformā, bet tas notiek 
negribīgi, jo skolēni pie datora jau 
ir pavadījuši mācībām veltīto lai-
ku, tādēļ viņus nogurdina saziņa, 
izmantojot viedierīces. “Daudz 
labprātāk manējie tiekas klātie-
nē – kaut arī pa vienam. Šādā 
gadījumā darbs, protams, nav tik 
kvalitatīvs kā tad, ja notiek kolek-
tīvie mēģinājumi, bet tā vismaz ir 
iespēja satikties vienam pret vie-
nu,” stāsta Kristīne. Viņas vadītajā 
kolektīvā ir 20 dalībnieki, nodar-
bības notiek trīs vecuma grupās. 
Teātri spēlē arī pavisam mazie – 
piecgadīgie un sešgadīgie. Jaunie-
ši tagad domā, kā, ievērojot visus 
piesardzības pasākumus, Ziemas-
svētkos pasniegt paciņas bērniem, 
kuri tās ļoti gaida. 

Folkloras kopas “Sītava” 
(Puze) dalībnieki Māra un Ilmārs 
Krauļi ir pieraduši pie tā, ka dzie-
dātāji pulcējas viņu mājās. Īpaši 
bieži tas notiek vasarās. Tad katrs 
dziedātājs paņem līdzi kādu gar-
dumu, un Ilmāram tas iet pie sirds 
– tāpat kā dziedāšana un muzicē-
šana. Viņš smaidot stāsta, ka ko-
lektīvā ir vienīgais vīrietis, tāpēc ir 
patīkami pabūt kopā ar vairākām 
dāmām. Pužiņam pietrūkst mē-
ģinājumu, jo viņš ir rosīgs, viņam 
gribas darboties. Savukārt Ilmā-
ra enerģiskā dzīvesbiedre Māra, 
kurai ir daudz sabiedrisko pie-
nākumu, godīgi atzīst, ka nu var 
nedaudz atvilkt elpu, jo ir daudz 
darāmā Ventspils Vācu biedrībā. 
Tajā pašā laikā Māra saka, ka mē-
ģinājumi un koncerti rada kopības 
sajūtu, bet tagad tā visa nav. 

Marlena Zvaigzne

Individuālajā mēģinājumā piedalās ansambļa “Mežaroze” dziedātāja Gunita Ķirse. 
LĪGAS GALDIŅAS FOTO

Izsola nekustamo īpašumu
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VĀRVE

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām…

Drīz jau atbrauks, tikai šī gada kamanu segā 
ieaudies daudz tumšo krāsu. Cerēsim, ka spēsim 
nākamajā gadā tumšās krāsas nomainīt pret 
gaišajām un priecīgajām. To, lai mums atkal 
būtu sirsnīgas tikšanās un skaisti svētki, varam 
panākt tikai visi kopā. Klusus, bet prieka pilnus 
Ziemassvētkus visiem Vārves pagasta senioriem!

Senioru kopas “Vīgriezes” vadītāja
 VIKTORIJA REBUKA

Šobrīd cilvēku sirdis ir tik atvērtas labajam, jo ir lielais novēlējumu 
laiks, dāvanu došanas un saņemšanas laiks. Aizdegsim sveces 
Ziemassvētku eglītē, lai ikviens var saskatīt ceļu uz mājām, kur 

smaržo pīrāgi, pulcējas savējie, kur mīt mīlestība. Ielaidīsim pie sevis 
pār slieksni tīru un baltu jauno gadu, solot labus darbus darīt, gaišas 
domas domāt, sevi un pasauli mīlēt!

Sirsnīgus, mīļus un veselīgus svētkus vēl 
Vārves pagasta pārvaldes vadītāja GUNITA ANSONE

Vai tu tici pasakām? 
Protams! Zūrās rūķi ne tikai 
tic un sacer pasakas, bet 
arī aicina tevi sacerēt kādu 
pasaku. Vai tā būs par labo 
vai ļauno? Par skaisto vai ne 
tik skaisto? Par bagātību vai 
nabadzību? Bet galvenais, ka 
pasakām ir jābūt! Ir jābūt, 
kam ticēt, par ko sapņot, uz 
ko tiekties!

Atnāc vai atbrauc uz Zū-
rām pie Rūķu darbnīcas, izbaudi 
svētku noskaņu ar gaismiņām un 
mūziku (mūzika skanēs no piekt-
dienas vakara līdz pat pirmdienas 
rītam), izlasi pasakas, ko rūķi no-
slēpuši zem zīmējumiem, izrotā 

eglīti un, ja vēlies, iekurini uguns-
kuru (malka ir sagādāta). Varbūt 
šī rūķu pasaku valstība iedvesmos 
arī tevi uzrakstīt kādu pasaku. 
Esi radošs – uzraksti vai uzzīmē 
savu pasaku un iemet to Ziemas-
svētku vecīša pastkastītē, tikai 
neaizmirsti uzrakstīt savu vār-
du, uzvārdu un adresi, lai vecītis 
zina, kam pateikt paldies (raksti 
līdz 23. decembrim). Lai arī šogad 
mēs nevaram darboties kopā ar 
rūķiem, viņi jūs nav aizmirsuši un 
cenšas, cik vien var, radīt svētku 
noskaņu. Gaidām jūs visus Zūrās 
pie Rūķu darbnīcas līdz pat Zvaig-
znes dienai.  

Zūru rūķu vārdā Inga Berga

Šis savādais un mainīgais 
laiks, kad viss ierastais un 
pierastais vairs nav atļauts, 
bet svētkus svinēt gribas, 
jo sirds sauc pēc kaut kā 
skaista un mīļa. Šis ir laiks, 
kad meklējam un atrodam 
jaunas un nebijušas 
svētku svinēšanas iespējas. 
Tā arī Latvijas valsts 
proklamēšanas gadadiena 
Vārves pagastā tika svinēta 
neierastā formātā. 

Variantu, kā šos svētkus svinēt, 
bija daudz. Vispirms plānojām lie-
lo koncertu ar dejotājiem un kori. 
Nākamais variants pēc pirmajiem 
ierobežojumiem bija vokālā grupa 
un individuālas sēdvietas. Kad arī 

to mums aizliedza, nāca ideja par 
attālināto koncertu – video projek-
ciju, kuru no 18. līdz 20. decem-
brim rādīt Vārves pagasta ciemos. 
Izmantojot iepriekš safilmētos 
materiālus ar kolektīvu priekšne-
sumiem, kā arī uzfilmējot indivi-
duālos sveicienus un dzejas lasīju-
mus, tika samontēts skaists svētku 
koncerts. Svētku noskaņa tika pa-
pildināta ar iedegtām svecēm un 
plīvojošu karogu. Paldies visiem 
Ventavas un Zūru ciema iedzīvo-
tājiem, kuri atnāca uz šo koncertu. 
Diemžēl 19. novembra vakarā vējš 
bija nepielūdzams, Vārves ciemā 
tas brāzās ar tādu spēku, ka vai-
rākkārt tika sagāzta aparatūra un 
saplēsts skaņas vads. Tāpat kā mēs 

nespējam ietekmēt vīrusa izplatī-
bu, arī laika apstākļus ietekmēt nav 
mūsu spēkos. 

Šis bija pirmais šāda veida 
koncerts, tāpēc varbūt šur tur va-
rēja būt labāka skaņa, šur tur labā-
kas gaismas, bet galvenais ir šajā 
laikā neapjukt un meklēt jaunas, 
radošas iespējas, kā svinēt svēt-
kus. Paldies Dacei Pūpoliņai par 
video koncerta ideju un montāžu, 
paldies dzejniecei Guntai Grietē-
nai par skaistajiem dzejoļiem, kas 
tika izmantoti video projekcijā.

Ar cerību, ka drīz atkal 
varēsim tikties

 svētkos klātienē, 
Inga Berga

Ai, bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši!
Tekam veci, tekam jauni,
Velkam svētkus kalniņā!

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu, 
veiksmes un veselības pilnu jauno gadu!

Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs 
MĀRCIS LAKSBERGS

Ziemassvētku gaidīšanas laikā un jaunajā 
gadā novēlu visiem Ventspils novada 
iedzīvotājiem, novadā strādājošajiem 
darbiniekiem, uzņēmējiem, skolotājiem, 
skolēniem, bet īpaši Tārgales pagasta 
amatierkolektīvu VPDK “Tārgale”, AT 
“Tango”, VA “Ziedu laiks”, VA “Dzimtais 
krasts”, FK “Kāndla”, FK “Piški kāndla”, 
TDK “Dorīte” dalībniekiem un vadītājiem, 
kulinārijas klubiņa “Tārgales ķēķis”, 
rokdarbu klubiņa “Marta” apmeklētājiem 
un vadītājiem, kā arī Tārgales senioriem 
izturību, iekšēju mieru, pārliecību par 

saviem spēkiem, ticību un gaišumu šajā 
saspringtajā Covid-19 ierobežojuma laikā. 

Domājot gaišas domas un darot labus 
darbus, mēs neizbēgami kļūsim gaišāki, un 
gaišums būs paliekošs. Gaismai ir īpašība 
atstaroties no tā, pret ko to virza. Arī gaišie 
vārdi un domas atstarojas. Cik dosim, tik 
gūsim! Lai Ziemassvētku miers, gaisma un 
mīlestība mājo mūsu sirdīs un dod spēku 
ikdienas gaitās! Svētīgus Ziemassvētkus un 
cerīgu jauno gadu! 

 Tārgales kultūras darba organizatore 
Ilga Porniece

TĀRGALE

Mācās svētkus svinēt citādāk

Raksti pasakas un apciemo 
Rūķu darbnīcu!

Pasaulē ir daudz dažādu rūķu. Varbūt tu Zūrās satiksi šos?
   INGAS BERGAS FOTO

Cienījamie novadnieki!
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Lai Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks 
mums sirdī ievij 

prieku un cerības, ka 
rīt viss labāks kļūs.  
Lai visas rūpes aiziet 
prom pa tīru, baltu 
sniegu un jaunā gadā 
prieks un laime  
vieno mūs. 

Sirdssiltus un 
mīļus svētkus visiem 
Vārves pagasta 
amatierkolektīvu 
dalībniekiem un 
visiem, visiem kultūras 
atbalstītājiem. Jūsu 
atbalsts mums ir ļoti 
svarīgs! 

Vārves kultūras 
darba organizatore 

INGA BERGA

3. decembrī pagāja  
15 gadi, kopš Vārves pagastā 
darbojas jauniešu  
iniciatīvas centrs “Ligzda”.  
Tā kā valstī noteikta 
ārkārtējā situācija, svinības 
pārceļam uz nenoteiktu 
laiku.  

Tomēr gribu apsveikt visus JIC 
“Ligzda” apmeklētājus ar skaisto 
jubileju. Novēlu visiem labu ve-
selību un izturību šajā laikā. Visus 
šos gadus centrs mums ir kā otrās 
mājas, te mēs pavadām savu brīvo 
laiku – spēlējam spēles, piedalā-
mies konkursos, esam braukuši 
uz citiem centriem, lai iepazītos 
ar citiem jauniešiem un apgūtu 
jaunu pieredzi. Sadarbojamies 
arī ar Ventspils Jaunrades nama 
jauniešiem. Mūsu centra telpas 
savām aktivitātēm, nodarbībām 
un tikšanās reizēm izmanto dāmu 
klubiņš “Kalīzija”, kurš arī jau svin 
savu 13 gadu jubileju.

Gribam pateikt lielu paldies 
cilvēkiem, kuri 2005. gadā izvei-
doja “Ligzdu”: Ingrīdai Jansonei 
(Ventspils novada bāriņtiesa), 
Intai Silarājai (Vārves Sociālā die-
nesta darbiniece), Inesei Puterei 
(Vārves bibliotēkas vadītāja), kā 
arī Vārves pagasta pārvaldes va-
dītājai Gunitai Ansonei un Vents-
pils novada pašvaldībai par atbal-
stu un sapratni.

Lai aizmirstas sīkas bēdas,
Lai aizmirstas, par ko skumt,
Lai atnes putni uz spārniem
Saules gaišumu mums.

JIC “Ligzda” vadītāja 
Marija Jaroslavska

Dāmu klubiņa 
“Kalīzija” dalībnieces 

nodarbībā 
jauniešu centrā.

MARIJAS JAROSLAVSKAS ARHĪVA FOTO 

  

Mūsdienās sākam 
pierast, ka cilvēki sveic cits 
citu svētkos, sūtot īsziņas 
vai e-pasta vēstules, tomēr 
joprojām lielu prieku 
sagādā ar cieņu un mīlestību 
rakstīta pastkarte.

Līdz pat 19. gs. vidum Zie-
massvētku apsveikumus rakstīja 
vēstules formā. 1843. gada de-
cembrī Londonā tika izdota pir-
mā drukātā Ziemassvētku kartīte. 
Pastkartītes autors bija Londonas 
Viktorijas un Alberta muzeja di-

rektors sers Henrijs Kols. Viņš bija 
ļoti aizņemts ar saviem ikdienas 
darba pienākumiem un vairs ne-
paspēja uzrakstīt visus iepriekš-
plānotos apsveikumus. Muzeja 
direktors pasūtīja nodrukāt kartī-
tes, uz kurām bija redzams māks-
linieka Horslija zīmējums.  

No 1850. gada Ziemassvēt-
ku kartītes sāka drukāt vairumā, 
lielākoties tās bija krāsainas. Uz 
tām tika attēlotas gan Bētlemes 
ainiņas, gan ziemīgi dabas skati, 
gan dažādi veiksmes simboli, pie-

mēram, zirga pakavs un āboliņa 
četrlapīte.

Ziemassvētku kartītes ar tek-
stiem latviešu valodā parādījās 19. 
gs. 90. gados un kļuva par iecienī-
tu saziņas līdzekli.

Zūru novadpētniecības eks-
pozīcijas sīkiespiedu darbu kolek-
cijā visvecākā Ziemassvētku ap-
sveikuma kartīte ir no 1911. gada. 
Tā zīmogota pasta vagonā Sokoļ-
ņiki–Vindava (Ventspils), par tās 
galamērķi norādīta Piltene. Past-
kartes noformējums droši var sa-

censties ar mūsdienu apsveikuma 
kartītēm: ziemas skats papildināts 
ar dekoratīvām apmalēm, āboli-
ņa četrlapēm, starojošu zvaigzni 
un uzrakstu “Preezigus Seemas 
swehtkus”.  Īpašu šarmu kartītei 
piešķir sudraba krāsas lietojums. 

Aplūkojot vairāk nekā 100 
ekspozīcijā esošās Ziemassvētku 
kartītes un lasot uz tām rakstītos 
vēlējumus, rodas priekšstats, ka 
pastkarte ir bijusi kā skaista īsziņa 
– reti ir rakstīts vairāk par dažiem 
teikumiem, taču, ja īsziņas pazūd, 

pastkarte novēlējumu saglabā pat 
cauri gadsimtiem. 

Šajos klusajos Ziemassvētkos 
ieskatīsimies savos apsveikumu 
krājumos, pakavēsimies atmiņās 
un sūtīsim labas domas saviem tu-
viniekiem un draugiem, aizsūtīsim 
īsziņu, bet varbūt vēl varam paspēt 
aizsūtīt arī apsveikuma kartīti.

No sirds sveicu visus Ventspils 
novada ļaudis Ziemassvētkos! 

Viktorija Rebuka 

VĀRVE

Atcerēsimies senu vērtību – pastkartes

Centram “Ligzda” jau 15 gadu  

Jauniešu 
iniciatīvas 

centra 
“Ligzda” 
aktīvisti 
iepazīst 
Latviju.  
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Šai baltā naktī ticam brīnumam,
Un zvaigžņu taktī klusi, klusi atkal zvaniņš skan…

…katra cilvēka domās, sirdī, dvēselē. 
Ziemassvētku gaidīšanas un pārdomu laiks. 
Laiks, kad cilvēkos skaļāk nekā parasti ierunājas 
sirdsbalss… Vairāk gribas saprast, pieņemt, 
piedot, līdzi just un iedziļināties savu mīļo un 
citu cilvēku dzīvē. Pārdomu un sakārtošanas 
laiks katram sevī… arī šodien.

Pasaule aizslēgta. Šajā laikā katrs no 
mums to izjūt citādāk. Cits skaudri caur neziņu 
par nākotni, cits pārdomās par savas dzīves 
vērtībām, vēl kāds cenšas radikāli mainīt savas 
dzīves kvalitāti. Šodien populārs teiciens: “Tādi 
laiki pienākuši…” Un tomēr – Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks gada vistumšākajā periodā man 
šķiet gaišs, mīlestības un sapratnes pilns un 
mirdzošs. Katram no mums kādā sirds stūrītī 
dzīvo pasaka, cerība, mīlestība, maza, vien 

pašam zināma uguntiņa. Uguntiņa, kas liek 
mirdzēt ticībai labajam, mīlestības skaistumam 
un brīnumam, kas zied ļaužu dvēselēs. Un tik 
un tā, par spīti smagajām šā laika nedienām, 
arī šogad iedegsies eglītes krāsainās liesmiņas, 
Ziemassvētkos sveiksim savus mīļos, jo īpaši 
vēlēsim veselību, sildīsimies savu mīļo sirds 
siltumā un sveiksim gaismas uzvaru pār tumsu.  

Šogad Ziemassvētki laikam būs bez baltās 
sniega villaines, bet tomēr…

Lai katram no jums sirdī iesnieg balta, balta 
mīlestības sniegpārsla, lai katrā no jums uzzied 
Ziemassvētku brīnums, lai katru no jums sargā 
veselība, Laimes māte un veiksmes gariņš. 
Un lai katram no jums dzīve dod tikai baltus 
darbus, baltas domas, baltas dieniņas! Priecīgus, 
mierīgus un sirdssiltus Ziemassvētkus un 
veselīgu, drošu un laimīgu jauno gadu!

Popes kultūras nama vadītāja 
Indra Grosbārde                                                                             

Ir jauki, ka tieši gada 
vispelēkākajā mēnesī 
kalendārā ir atzīmētas divas 
svētku dienas – skaļie un 
jautrām izdarībām bagātie 
Mārtiņi un pieklusinātā, sirdi 
sildošā Latvijas dzimšanas 
diena. 

Šogad visiem zināmu iemes-
lu dēļ šie svētki tika svinēti citādi 
nekā citus gadus, un tā bija arī pie 
mums – pirmsskolas izglītības 
iestādē “Zemenīte”. Kopīgi jautri 
vai svinīgi pasākumi dārziņā šo-
reiz nenotika, un viss norisinājās 
mazajos kolektīvos – grupiņās. 
Gaidot Mārtiņdienu, gan vidējās 
grupas bērni, gan piecgadīgie un 
sešgadīgie ar audzinātāju palīdzību 
cepa pīrāgus, ko likt svētku galdā 
un baudīt kopā ar gardu zāļu tēju. 
Svētku dienas rītā Mārtiņa gai-
līši, tērpušies pašu gatavotās vai 
senos krājumos sameklētās mas-
kās, pieskandināja grupu telpas ar 
skanīgām dziesmām mūzikas ins-
trumentu pavadībā, rībināja grīdu 
jautros deju soļos un izspēlēja šiem 
svētkiem piemērotas rotaļas. Ga-
rās bērnudārza gaiteņa sienas un 
palodzes bija kļuvušas par izstā-
des vietu. Jau pāris nedēļu pirms 
Mārtiņdienas tika lūgts vecākiem 
kopā ar bērniem izgatavot šo svēt-
ku simbolu – gaili. Un tā bija tapu-
ši gan no dzijām darināti, gan no 
siena vai citiem dabas materiāliem 
veidoti, gan zīmēti, aplicēti vai vēl 
citādi uzmeistaroti darbi. Bet viens 
eksponāts bija ļoti īpašs un izstādē 
ilgi neuzkavējās – tā bija kūka gaiļa 
izskatā, ko bija cepusi kāda sagata-
vošanas grupas audzēkņa omīte.

Arī Latvija dzimšanas dienā 
tika sveikta ar sirsnīgām un mīļām 

POPE

dziesmām un dejām, bet pirms 
tam bērni gandrīz nedēļas garumā 
iepazina mūsu valsts simbolus, lat-
vju zīmes, meklēja kartē pilsētas, 
kurās kādreiz ir bijuši vai vēlētos 
tās apmeklēt nākotnē. Piecus un 
sešus gadus vecajiem audzēkņiem 
bija dots uzdevums ar vecāku pa-
līdzību iemācīties vienu latviešu 
tautasdziesmas četrrindi un ko-
pīgi to uzzīmēt. Svētku pasākuma 
laikā viņi demonstrēja savu veiku-
mu, deklamējot izvēlētās tautas-
dziesmas un parādot zīmējumus, 
no kuriem daudzi bija gandrīz vai 
mākslinieka otas cienīgi. Vēlāk šie 

zīmējumi rotāja dārziņa gaiteņa 
sienu. Un, kā jau pieklājas, atkal 
tika klāts svētku galds, uz kura 
mazākie bērni lika pašu gatavotu 
cepumu kūku, vidējās grupas bēr-
ni – pašu gatavotus smilšu cepu-
mus, bet vecākie – arī pašu ceptus 
kēksiņus un auzu pārslu cepumi-
ņus. Un, protams, netrūka arī lielā 
svētku kliņģera un gardo šokolā-
des konfekšu “Latvija”. Šie skaistie 
svētki nosvinēti, un tagad jau diez-
gan bieži dzirdams: “Zvaniņš skan, 
zvaniņš skan...”. Sācies lielais gaidī-
šanas laiks. 

Guna Kranciņa

Vedam svētkus 
dārziņā

Grupas “Zemenītes” mārtiņbērni tērpās dažādās maskās.    SOLVITAS FOGELES FOTO 

Gaismas pilnus un starojošus 
Ziemassvētkus!

Pavisam drīz būs klāt ilgi gaidītais Ziemassvētku laiks, 
tāpēc novēlu, lai tas katrā mājā nāk ar mieru un 
svētību, lai visiem ir laba veselība un laime. 

Dosimies pretim jaunajam gadam 
ar ticību un cerību – lai mums 
vedas visi iecerētie darbi.

USMA

Usmas pagasta pārvaldes vadītājs 
GENDRIHS ŠĶESTERS 

Mierīgus un mīlestības pilnus 
Ziemassvētkus!

Klāt pārdomu un cerību laiks. Pierimst ikdienas 
steiga, nāk laiks, kad esam kopā ar sev mīļajiem, kas 
dod mums spēku un ticību nākotnei. Šogad kā nekad 
cerība ir tā, kas visus vieno, kas liek skatīties jaunajā 
gadā ar domu par mieru, saticību un nesatricināmām 
pamatlietām – ģimeni, bērniem un mazbērniem, un, 
pats galvenais, par labu veselību visiem! Tikai atbalstot 
citam citu, ir iespējams doties tālāk uz priekšu, 
neapstāties pie sasniegtā, ticēt, ka jau Lieldienās varēs 
pulcēties lielās saimes un pagalms būs bērnu čalu 
pilns. Vēlos, lai nākamajā gadā nezūd cerība un cilvēku 
apņēmība sasniegt mazus un lielus sapņus, īstenot 
mērķus, saglabāt cerību un ticēt, ka kopā mēs spējam! 
Šogad iedegsim sveces eglītē katrs savā mājā! Lai 
mierīgs prāts un saticība! Gaišas domas, gaišus svētkus 
visiem Ventspils novada iedzīvotājiem! Laimīgu un 
veiksmīgu jauno 2021. gadu!

Popes pagasta pārvaldes vadītājs
 MĀRTIŅŠ LIBKOVSKIS 
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UŽAVA Užavas pagasta pārvaldes Goda raksts valsts svētkos piešķirts:
 
Aivai Celai, pamatskolas skolotājai – par inovatīvām darba metodēm 
mācību stundās un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem;
Pēterim Landmanim – par sirdsdegsmi, iesaistoties Užavas pagasta 
kultūras dzīves muzikālajās norisēs.

Gads tuvojas 
noslēgumam – tā 
ir pagātne, kurā 

mēs neko vairs nevaram 
mainīt, un mums atliek 
uz to atskatīties no 
gaišās puses, lai tumsa 
neietu līdzi jaunajā 
gadā. Uzsmaidīsim 
Ziemassvētkiem un 
ģimenes lokā sagaidīsim 
jauno gadu. Cerēsim, 
ka tas mums visiem būs 
veiksmīgāks! Un pats 
galvenais – noticēsim 
paši sev!

GITA VILGUTE

Ziemassvētku laiks ir klāt, un gadumijas slieksnis vērs 
savas durvis jaunam laika ritējumam. Par to, ka  
2020. gads tuvojas beigām, liecina adventes vainagā 

degošas sveces, noplēstās kalendāra lapiņas, sapņi par baltu 
sniega segu.

Izmantojot šo kluso un apcerīgo laiku, mēs sakārtojam 
savas domas un noskaņojamies nākamajam enerģiskajam 
darba cēlienam. Šis ir laiks, kad vajag sapņot – pārdroši un 
patiesi. Vajag noticēt savam sapnim, lai tas dod spēku un 
pārliecību par savu varēšanu. Ja noticēsi pats sev, tad viss 
iecerētais izdosies!  

Visiem novadniekiem no sirds vēlu mierpilnu  
Adventes laiku. Lai katram izdodas sagaidīt savu 
Ziemassvētku brīnumu, bet jaunajā 2021. gadā lai 
ir veselība, saticība, iekšējā harmonija un piepildās 
iecerētais! Priecīgus Ziemassvētkus!

Užavas pagasta pārvaldes vadītāja 
LAIMA ERLIHA-ŠTRANKA

Nepateikšu neko jaunu, jo, kā saka, šogad viss 
ir savādāk – atpūšamies savādāk, svētkus svinam 
savādāk. Jā, tā notiek arī Užavā. 

Veidojam dažādas foto un gleznu izstādes, aicinām doties va-
kara pastaigās. Viss ir atkarīgs no katra cilvēka, vai viņš ir gatavs 
iesaistīties.

Lāčplēša dienu izgaismojām ar svecīšu un lāpu siltajām ugunīm. 
Šoreiz latvju zīmes no svecītēm likām ne tikai piemiņas vietā pretī 
pagasta pārvaldei, bet arī daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā. 18. no-
vembrī pie tautas nama no lāpām veidojām gaismas ceļu, un ikviens 
varēja fotografēties pie karogiem latviski noformētā rāmī. Pulksten 
17 skanēja valsts himna, pēc tam – dzeja par Latviju un dziesmas 
par Latviju. To visu varēja baudīt, staigājot pa izgaismoto Užavas 
centru. Vēl ikviens, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, tautas 
nama zālē varēja apskatīt izstādi “Mans dvēseles prieks”.

Gita Vilgute 

JŪRKALNE

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.
Mīļie Jūrkalnes pagasta un Ventspils 

novada iedzīvotāji!  
Lai jums svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība 

un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! No 
durvīm uz durvīm, no sirds uz sirdi – lai Ziemassvētki 
mūs vieno tik ļoti, ka mēs nekad vairs viens no otra 
nenovēršamies. Novēlu jums gaišus Ziemassvētkus un 
lai jaunais gads atnes daudz, daudz prieka!

KRISTĪNE SKRULLE 

Svētki ienāk katrā ģimenē. Svētku nozīmība vai lielums nav 
izmērāms dāvanu vērtībā, bet gan mīlestībā un labestībā. 

Vairumam no mums tas ir arī saspringts laiks. Jaunais 
gads nāks ar jaunām rūpēm un darbiem.

Vēlu visiem novada un sava pagasta ļaudīm izturību, mīlestību 
un sirsnību ģimenēs. Lai mums visiem laba veselība! Lai mums 
daudz gaišu domu un labu darbu. Būsim stipri un laimīgi.

Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs GUNTARS REĶIS 

Spēks, sīkstums un spīts 
Ir tikai viena vieta uz pasaules, kur mēs varam justies 

patiesi laimīgi, saprasti un mīlēti. Tās ir mūsu mājas, 
pavards, tā ir mūsu ģimene, tas ir mūsu novads, tā ir mūsu 
dzimtene, mūsu Latvija.

Mana Latvija joprojām ir Dievzemīte, kurā zāle vienmēr zaļāka un de-
besis zilākas par tām, kas ieraugāmas citās pasaules malās. Mana Latvija ir 
vieta, kur latvju meitas zied un dēli dzied, kur cilvēki ar veselīgu spītu acīs 
bēdu vienmēr paliks zem akmeņa un ies pāri dziedādami, ne paša nelabā 
nebīdamies. Tāda ir mana Latvija. Bet kāda ir jūsu? Varbūt jūsu Latvija ir 
mājas, mīļums un siltums, varbūt skanīgie pavasara rīti. Kādam Latvija ir 
saulrieti, kādam tumšās naktis, kas pilnas ar zvaigznēm, bet kādam spēks, 
sīkstums un spīts. Mums katram ir sava Latvija. Kādi būsim mēs paši, tāda 
būs arī mūsu valsts. Jo Latvija taču esam mēs visi!

Jūrkalnē 18. novembrī no pulksten 17 līdz 20 ikviens, kurš pavērās tau-
tas nama logos, varēja noskatīties “Vējturu nama” atklāšanas pasākuma 
īsfilmu, kā arī Jūrkalnes bērnu un jauniešu amatierteātra “Jampadracis”, et-
nogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” un pagasta pārvaldes vadītāja Guntara 
Reķa videosveicienu valsts svētkos. “Vējturu nama” atklāšanas pasākuma 
īsfilmu svētku vakarā varēja redzēt “Vējturu nama” “Facebook” kontā.

Lai svētku vakars mums un mūsu Latvijai būtu gaišāks un siltāks, 
pie pieminekļa mātei Latvijai tika iedegtas svecītes un izveidots Latvijas 
karogs. Liels paldies mazajiem un lielajiem rūķiem, kuri palīdzēja sadegt 
un salikt svecītes. Paldies Pūpoliņu un Zīlīšu ģimenei, Skaidrītei Nie-
doliņai un Silvijai Ozolai.

Kristīne Skrulle 

Svētkos daudzi užavnieki labprāt fotografējās īpaši iekārtotā vietā.  GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

  

Tumsā iezaigojas gaisma

Sveču liesmiņas 
izgaismoja tuvu un 

tālu apkārtni. 
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Un meklē, atrodi un citiem dod
To sīko saknīti, kas palīdz izdzīvot.

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes 
ikvienam nes debesu gaišumu un siltumu. 
Lai nākamais gads nāk ar labiem darbiem, 
domām un labu veselību.

Piltenes kultūras nama vadītāja 
ĀRIJA VĪKSNE

Rudens paskrējis ātri. Kokiem 
nokritušas lapas, ir vēsāks 
laiks. Puskrēslā jādodas uz 
skolu un tādā pašā puskrēslā 
no skolas mājup. Kamēr rudens 
veica korekcijas dabā, Piltenes 
vidusskolā notika ekoskolas 
rīcības dienas, kuru tēma bija 
«Saiņo gudri!».

Tēma «Saiņo gudri!» ir daļa no eko-
skolas gada tēmas «Pārtika». Katra klase 
pievērsa uzmanību iepakojumiem – cik 
daudz vajadzētu izmantot iepakojumus, 
kādi tie ir. Tika domāts par vides piesār-
ņojumu un otrreizējo pārstrādi. Skolēni 
aizdomājās, kā būtu, ja uz veikalu mēs 
dotos ar auduma maisiņiem un pārdo-
mātu, cik un kādus pārtikas produktus 
iegādājamies. Tādā veidā katra klase iz-
veidoja savu ieteikumu jeb rīcības plānu, 
kā saiņot gudri. Tas tika parādīts plakā-
tā, ko piestiprināja pie klases durvīm, jo 
ir svarīgi citam citu informēt, kādi iesai-
ņojumi ir labāki dabai.

Turpmāk katra klase izveidotos pla-
kātus ielaminētā formā izvietos dažādās 
Piltenes vietās, lai aicinātu arī citus pil-
sētas iedzīvotājus aizdomāties par drau-
dzīgu vidi Piltenes apkārtnē un ne tikai.

Paldies visiem skolēniem, kas iesais-
tījās! Plakāti ir ļoti dažādi un interesanti 
izveidoti. Tajos var ne vien iegūt node-
rīgu informāciju, bet arī priecāties par 
skaisto vizuālo noformējumu.

5. klases skolniece Sabīne Ozoliņa

Novembris ir pelēks un ļoti drūms mēnesis. Liekas 
pavisam savādi, kāpēc tieši tik pelēcīgā mēnesī Latvija 
piedzimusi. Varbūt tāpēc, ka viņa zināja, ka ar savu cilvēku 
palīdzību dzimšanas diena būs jauka, priecīga un gaiša. 

Vakaros palika arvien tumšāks. Skaidrs, novembris ved aizvien dzi-
ļāk uz ziemas pusi. Tuvojās Latvijai dzimšanas diena, un mums viendien 
teica – jūs, katrs Piltenes vidusskolas skolēns, veidosiet savu pogu! Lat-
vijas dzimšanas dienā piepogāsim to ar pašdarinātām pogām! Interesan-
ti, kā gan tas notiks un kopā izskatīsies? Skolēni piekrita. Katrs veidoja 
savu formu un lielumu no veidojošas masas, kas atgādināja pelēko mālu. 
Pogas lika žāvēties un kaltēties, un pēc tam uz lina auduma tika izvei-
dota Latvijas karte. Kad tās tika piepogātas, skaists sanāca visas skolas 
skolēnu kopdarbs! Ir labi kaut ko paveikt kopā!

5. klases audzēkne Estere Meiļuna 

Piltenes pilsētas un pagasta pārvalde,  
sagaidot valsts svētkus, piešķīra Pateicības rakstus:
Modrītei Abakukai – par ilggadēju un atbildīgi veiktu darbu;
Baibai Braunai – par godprātīgu un nesavtīgu sava darba veikšanu;
Normundam Lapsiņam – par atbildīgi veikto darbu Piltenes pilsētas 
labiekārtošanā; 
Mārim Bergmanim – par ilggadēju darbu Piltenes pilsētā; 
Judītei Bakanauskai – par godprātīgu un nesavtīgu darba veikšanu; 
Ingunai Ivanovai – par godprātīgu un pozitīvu attieksmi pret savu darbu. 
 

Veidojām pogas, 
tapa Latvijas karte

Piltenes vidusskolas audzēkņu kopdarbs – pogas un 
Latvijas karte.    IEVAS ZOLES FOTO

Ekoskolas aktivitātes 
Piltenes vidusskolā

Piltenieki vēlas iemācīties saiņot gudri, nenodarot 
pāri apkārtējai videi.    IEVAS ZOLES FOTO

Vai atceraties, kādas bija jūsu sajūtas 
pagājušajā gadā ap šo laiku? Neviens no 
mums nevarēja iedomāties, kā izvērtīsies 

2020. gads. Daudziem notiekošais vēl aizvien 
šķiet neizprotams. Gads paskrēja tik ātri, līdzi 
nesot pārmaiņas, izaicinājumus un neziņu, 
kādu daudzi savā mūžā piedzīvo pirmo reizi. 
Taču tiktāl esam tikuši, un tas vieš cerības, ka, 
līdzdarbojoties un rūpējoties citam par citu, 
arī 2020. gada līdzi nestās nedienas ar jauniem 
spēkiem uzveiksim 2021. gadā. 

No otras puses raugoties, domāju, ka 
šogad vairāk esam domājuši par mums pašiem 
nozīmīgiem jautājumiem – ģimeni, dzīves 
mērķiem un izvēlēm, par to, kas patiešām ir 
svarīgs un kas mūsu dzīvē izrādījies mazsvarīgs 
un pat nevajadzīgs. Šis laiks mums ir ļāvis 
apkopot mūsu domas un mūsu redzējumu par 
sevi un sabiedrību, kādā dzīvojam un kādā 
vēlētos pavadīt savus turpmākos gadus. Ticiet 
man, šiem secinājumiem ir liels spēks! Tie vadīs 
mūsu turpmāko ikdienu. Tie dos mums spēku un 
cerību. Tie ļaus mums uzdrīkstēties un ļaus būt 
sadzirdētiem.  

Piltenes, Ventspils novada un visiem 
Latvijas iedzīvotājiem 2021. gadā novēlu uz šo 
izaicinājumu pilno laiku raudzīties ar atvērtu 
prātu un sirdi. Mēs ikviens esam svarīgi kā 
indivīdi, tomēr tikpat liela ir mūsu kopīgā 
atbildība, esot daļai no Latvijas. Mēs esam mūsu 
valsts kods, tāpēc neaizmirsīsim viens par otru, 
lai arī kādi laiki mūs plēš.  

Lai gaiši un cerību pilni Ziemassvētki ikvienā 
mājā! Lai sapratne, labestība un jaunas iespējas 
bruģē ceļu 2021. gadam. Priecīgus svētkus! 

Ar sveicieniem no Piltenes AIGARS KRESS
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Ziemassvētki ir atvērtas sirds svētki. Mēs tos gribam baltus, gaišus, mīļus. Cik tie būs 
balti, tas atkarīgs no mums pašiem. Novēlu gan sev, gan Ances pagasta ļaudīm radīt 
svētku noskaņu arī šajā īpaši sarežģītajā laikā ar baltām domām, baltiem darbiem. 

Atvērsim savas sirdis gaismai, mīlestībai, žēlsirdībai. Saudzēsim sevi un visus apkārtējos! 
Ances kultūras nama vadītāja RUDĪTE KRAUZE

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim.
Nama māte durvis vēra, 
Rokā gaiša uguntiņa.
Ziemassvētku laiks ir cerību un ticības 

laiks, kad viss, par ko sapņojam, var kļūt par 
īstenību – tikai sapņiem jābūt reāliem. Tā kā 
šogad šis laiks ir īpašs, katram vairāk jāliek 
lietā radošums un izdoma, jo svētkus jau 
varam svinēt arī bez greznām ballēm, vienkārši. 
Vairāk varēsim pabūt dabā un katrs ar sevi, 
ar savām domām, atskatoties uz padarīto un 
iezīmējot jaunus darbus un uzdevumus, ko 
gribētos paveikt nākamajā gadā.

Lai kādi ir apstākļi un noteikumi, būs 
sniegs vai lietus, Ziemassvētki un jaunais gads 
atnāks tik un tā. Lai svētīts un mierīgs šis laiks! 
Novēlu ikkatram rast prieku un ticību sevī, 
atbalstīt nedrošos, sargāt sevi un citus. Lai 
kopā mums izdodas!

Svētki nāk, svētki nāk,
Ko tie svētki atnesīs,
Lai nes mieru, saticību,
Visiem labu veselību!

Jaukus svētkus vēlot, Ances pagasta 
pārvaldes vadītāja AIRA KAJAKA

Valsts svētki pavadīti, 
tuvojas nākamie, laikam 
jau visvairāk gaidītie – 
Ziemassvētki. Šajā dīvainajā 
laikā, kad daudzi ierastie 
ieradumi jānomaina pret 
kaut ko jaunu, galvenais ir 
saglabāt svētku sajūtu. 

Visvairāk brīvdabas pasāku-
mos uztrauc laika apstākļi, kuri līdz 
šim ančiņiem bijuši labvēlīgi. Man, 
vidzemniecei, atnākot dzīvot uz 
Anci, bija grūti pierast pie gandrīz 
pastāvīgās vēja klātbūtnes, tādēļ 
ļoti novērtēju rāmās dienas. Pats 
Dievs uzdāvināja 11.  novembri, 
kad likās, ka visa daba pieklususi, 
godinot brīvības cīnītāju piemiņu. 
Svecīšu gaismiņas atmirdzēja gan 
pie mūsu latvju zīmēm un valsts 
karogiem, gan kultūras nama lo-
gos, gan parkā pie Latvijas sienas. 
Cilvēki pastaigājās šajā mierpilnajā 
vakarā un, domāju, izjuta Lāčplēša 
dienas būtību.

Toties Latvijas valsts svētkos, 
18. novembrī, Anci, tāpat kā ci-
tus pagastus, pamatīgi izdrebināja 

vējš. Svecīšu liesmiņas vārgi cīnījās 
pretī, dažas uzvarēja, liela daļa zau-
dēja, taču mākslīgo apgaismojumu 
neizmantojām, jo valsts svētkiem 
piedien siltā, dzīvā gaisma. Muiža 
gan bija gaiša, jo no turienes parkā 
skanēja Indras Grosbārdes skaistās 
dziesmas, kuras ļoti iederējās šajā 
vakarā. Pulksten 18 tika atskaņota 
Latvijas valsts himna. Arī šajā die-
nā daba vedināja uz domām, kas 
ir Latvija, kādi esam mēs, vai savu 
valsti, savu Anci, ģimeni uztveram 
kā kaut ko pašsaprotamu vai tomēr 
bez kurnēšanas esam pateicīgi par 
to, ka varam šeit dzīvot. Vējš var 
būt postošs, trakojošs, kaitinošs, 
bet tas var arī atnest pārmaiņas un 
aizmēzt nederīgo. Uztversim šo 
laiku kā pārmaiņu posmu, izvērtē-
sim, sāksim ar pašinventarizāciju, 
atstāsim sevī vietu labām domām, 
darbiem. Latvija – tā ir Ance, Ance 
– tie esam mēs. Sargāsim sevi, sa-
vus mīļos un visus apkārtējos gan 
fiziski, gan emocionāli.

Rudīte Krauze

PILTENE

Pie Piltenes vidusskolas 
tumšajā 18. novembra 
vakarā notika pasākums, 
veltīts Latvijas 102. 
dzimšanas dienai. 
Izveidotajā Latvijas kontūrā 
katrs varēja nolikt aizdegtu 
sveci. Vietā, kur dzīvo, vietā, 
kur mīt ilgas vai siltas 
atmiņas, vietā, kurā sen nav 
būts, bet dzīvo sen nesatikti 
cilvēki. 

Fonā skanēja patriotiskas lat-
viešu dziesmas. Uzrunu teica Pil-
tenes vidusskolas direktore Edīte 
Dzirniece. Ceļa vārdus Latvijai 
dzimšanas dienā runāja skolēni, 
skolotāja Olita Doniņa un Piltenes 
pilsētas pārvaldes vadītājs Aigars 
Kress. “Kas gan bija pirmā dienā 
Latvijas valsts? Tikai vārds, elpa, 
kas sasilda gaisu. Tie, kas sapņoja 
par neatkarīgu Latviju, gan ticēja, 
ka šai elpā izplauks rozes. Bet pa 
priekšu bija jāiztur grūti pārbau-
dījumi. Mūs glāba tikai ticība pa-

šas tautas spēkiem. Latvija īsteni 
kļuva par valsti tikai tad, kad tā 
visgrūtākā brīdī sevī pašā atrada 
stipru latviska spēka avotu, kad tā 
neskatījās vairs apkārt pēc sveša 
palīga, bet radīja pati savu…” teicis 
Kārlis Skalbe. 

Pasākuma gaisotnē bija 
prieks, mazliet skumju un līks-
mība. To varēja saredzēt gan pie-
augušo, gan atnākušo bērnu acīs 
mirklī, kad tika noliktas aizdegtās 
svecītes. Tas bija vakars, kad pul-
cējās ģimenes kopā ar bērniem, 
kad skanēja Latvijas valsts him-
na, kad teica cildinošus vārdus 
jubilārei. Ļoti tumšā novembra 
vakarā smidzināja lietus un pūta 
stiprs vējš, bet bija silta vienotības 
un kopības izjūta. Tas bija vakars, 
kad sanākušie juta, domāja un el-
poja vienā ritmā, vienotā pulsā. 
To sajūtu varēja noķert, arī stāvot 
pie Piltenes vidusskolas, klauso-
ties vārdos, dziesmās un raugoties 
svecīšu liesmās. 

Ko gan vēlēt jubilārei dzimša-
nas dienā? Kāda skaļa balss saka 
– saules mūžu! Citi skaļākā balsī 
– veiksmīgi tikt laukā no pandē-
mijas krīzes, kas ietekmē ikvienu 
iedzīvotāju ne vien Latvijā, bet 
visā pasaulē, krīzes, kas skārusi 
visu valsti un ierobežo satikša-
nos, kopā būšanu, svinēšanu un 
kopīgu priecāšanos. Rūpēties par 
vislielāko bagātību – tās cilvēkiem 
un neatkārtojami skaisto dabu! 
Kāds klusi čukst – saglabā savu 

latviskumu arī turpmāk! Pavisam 
vienkārši un pārliecinoši – Latvi-
ja, esi manas mājas! Meži, pļavas, 
dziesmas, deju soļi, Dziesmu svēt-
ki, drošība un paļaušanās! Skaista 
ir Latvija, tavējā, manējā, mūsējā. 

Stunda paskrēja ātri. Tik 
daudz pateikts un izdziedāts. 
Vējš neganti ik pa brīdim nopūta 
kādu no sveču liesmām. Tas tikai 
liecināja, ka arī viņam gribas būt 
šī tumšā vakara viesim. Šogad ne-
sala pirkstu gali, nebija nosārtis 

vaigs. Citu atmiņās Latvijas dzim-
šanas dienas vakars ir bijis ļoti 
salts, ar lausku un biezu šalli. Bet 
šoreiz silti – ar vēju un nelieliem 
lietus pilieniem. Paldies visiem, 
kas atnāca, piedalījās un klausījās. 
Mēs kopā esam liels spēks. Varam 
paveikt lielas un mazas lietas. Ti-
cēsim un veidosim Latviju skaistu, 
plaukstošu un nemirstošu!

Zane Krūmiņa un 
Linda Marta Lībe

Valsts svētki 
Piltenes vidusskolā

Valsts svētkos sveces veidoja Latvijas kontūru.     IEVAS ZOLES FOTO

Valsts svētkos 
Ance tērpās 
svētku rotā. 

RUDĪTES KRAUZES FOTO  

Vējš nespēj 
apslāpēt mīlestību
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Lāčplēša diena ir 
kopīgiem spēkiem gūtas 
uzvaras piemiņas diena. 
1919. gada 11. novembrī tika 
gūta uzvara ne tikai pār 
pulkveža Pāvela  
Bermonta komandēto 
Rietumu brīvprātīgo  
armiju Rīgā, bet arī pār 
neticību saviem spēkiem, 
neticību savas valsts 
nākotnei un neatkarībai. 

Lāčplēša dienu, 11. novem-
bri, kad mēs atceramies Latvijas 
Brīvības cīņas un godinām kara-
vīrus, šogad atzīmējām citādāk, 
nekā ierasts. Ievērojot epidemio-
loģiskās drošības prasības, neno-
tika tradicionālais lāpu gājiens un 
kopīgais pasākums pie skolas, bet 
skolas logos bija svecītes, pie ēkas 
dega sveces un lāpas, veidojot 

gaismas ceļu kā piemiņu mūsu 
tautas varoņiem.

Ir ļoti grūti noticēt, ka dažiem 
mūsu skolas bijušajiem audzēk-
ņiem šajā vakarā pietika nekau-
nības izjaukt kompozīciju... Vai 
no viņiem izaugs nākamie mūsu 
valsts aizstāvji?

Latvijas proklamēšanas diena 
ir īpaša, nozīmīga un sirdī svinī-
ga mums katram. Šo dienu mēs 
pavadām ar domām par tēvzemi, 
tās likteņgaitām, varoņiem un sev 
tuvajiem cilvēkiem. Šīs jūtas gri-
bējām ietvert gan svētku dziesmā, 
gan sirsnīgos vārdos, košos ziedos 
un karogu plīvojumā. Tas gan no-
tika attālināti. Skolēni elektroniski 
sūtīja sirsnīgus sveicienus skolas 
biedriem, skolotājiem, vecākiem, 
Ugāles pagasta iedzīvotājiem Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
svētkos.

Nu jau vairāk nekā 
mēnesi mācības notiek 
attālināti, jo kopš  
26. oktobra 7.–12. klašu 
skolēniem ir jāmācās 
mājās. Izglītības un zinātnes 
ministrija uzsver, ka 
attālinātās mācības var būt 
tikpat efektīvas kā klātienē 
– skolēni var mācīties bez 
ierastās skolas kņadas, katrs 
sev pieņemamā ātrumā, 
var vairāk vingrināties 
individuāli, iedziļināties 
jautājumos, kuri interesē 
vairāk. 

Ko par mācīšanos attālināti 
saka paši skolēni? Vai viņi ir ie-
jutušies neierastajā ikdienā, ko 
prasa attālinātā mācīšanās; kāda 
ir skolēnu ikdiena, kad valstī ir iz-
sludināta ārkārtējā situācija Covid 
19 ierobežošanai?

Par savu pieredzi stāsta sešas 
Ugāles vidusskolas skolnieces. 

“Manuprāt, attālinātā mācī-
šanās ir grūta ne tikai fiziski, bet 
arī emocionāli. Mana ikdiena ir 
ļoti vienmuļa, lielāko dienas daļu 
pavadu savā istabā. Ēdu, guļu, 
mācos, dažreiz trenējos. Visgrū-
tākais ir saņemties un sākt darīt. 
Esmu iemācījusies sevi piespiest 
darīt, jo motivācijas vispār nav. 
Visvairāk man pietrūkst kontak-
ta ar skolotājiem, klasesbiedriem. 
“Zoom” nodarbības neatsver mā-

cību stundu klātienē, taču vismaz 
var redzēt klasesbiedrus, skolo-
tāju reakciju. Šajā laikā pozitīvais 
ir tas, ka jāmācās sevi kontrolēt 
– neļaut viedierīcēm izjaukt sa-
plānoto. Man ļoti palīdz pašas 
uzrakstītais dienas plāns. Šis laiks 
mums visiem ir pārbaudījums, ta-
gad mēs varam izvērtēt savu čak-
lumu, apņēmību, izdarību,” par 
savu ikdienu stāsta Dārta. 

Mācību darbu mājās rakstu-
ro arī Madara: “Mācīšanās nekad 
nav bijusi viegla. Tas, ka visu die-
nu jāsēž četrās sienās, itin nemaz 
nepalīdz. Protams, ir arī savi plu-
si – var mācīties, kad pats vēlas, 
var ilgāk pagulēt, var atpūsties, 
ja iegribas. Taču ir jāprot plānot 
savu laiku, kas ir grūti, jo paralē-
li mācībām man ir jākurina māja 
un jātaisa ēst. Baida doma, ka 
attālināti būs jāmācās arī jaunajā 
gadā, tas uzdzen stresu. Šobrīd 
gribu skolu vēl vairāk nekā pa-
vasarī, jo “Zoom” stundas ir tikai 
vāja atblāzma no īstām mācībām 
klātienē.”

Sarika uzsver, ka mācīties at-
tālināti ir grūti, bet ļoti svarīgs ir 
vecāku atbalsts: “Mācību laiks ir 
ilgāks nekā skolā, ir mazāk brīvā 
laika sev un ģimenei. Līdz ar to, ka 
mācos mājās un saņemu palīdzī-
bu no vecākiem, arī vecāku brī-
vais laiks ir ierobežotāks. Grūtāk 
ir saņemties sākt mācīties, jo nav 

jāsēž skolas solā un jāseko līdzi 
stundai. Visvairāk pietrūkst tiešās 
saskarsmes, komunikācijas klā-
tienē, klasesbiedru joku, padomu 
un skolotāju atbalsta, pietrūkst arī 
skaļās skolas vides. “Zoom” stun-
das neatsver mācības klātienē – 
mēdz būt tehniskas problēmas ar 
ierīcēm vai internetu. Nomāc arī 
tas, ka nav zināms, kad šī situācija 
beigsies.”

Melānija uzskata, ka attāli-
nātā mācīšanās nav pielīdzināma 
mācībām skolā: “Bieži vien ir ne-
skaidri jautājumi, bet blakus nav 
skolotāja, kam pajautāt. Protams, 
ir iespēja rakstīt e-pastā vēstuli, 
bet tas prasa laiku – gan uzrakstīt, 
gan sagaidīt atbildi. Šādas situāci-
jas rada lieku stresu. Labi, ka ir ve-
cāki, kam paprasīt padomu. Visu 
vēl vairāk sarežģī neziņa un ne-
drošība – nav zināms, kad beidzot 
varēs apmeklēt skolu. Labi, ka 
tagad skolotāji nodrošina mācību 
stundas platformā “Zoom”, tomēr 
man pietrūkst manas skolnieces 
ikdienas un skolas režīma.”

Terēza atzīst, ka mācīties at-
tālināti, protams, nav viegli, bet 
visvairāk pietrūkst komunikācijas 
klātienē: “Manuprāt, ikvienam 
ļoti, ļoti šajā laikā pietrūkst tās vi-
des, kas bija skolā, – pietrūkst kla-
sesbiedru, citu klašu skolēnu un, 
protams, skolotāju. Mana ikdie-
na ir pavisam vienkārša. No rīta 

Skolas direktore Dana Šimpermane gada tumšākajā laikā novēl visiem saglabāt 
gaismu sirdī.     ALEKSANDRA HMEĻNICKA FOTO 

Ar domām 
par tēvzemi

Gada gaidītākie un viennozī-
mīgi burvīgākie svētki ir Ziemas-
svētki. Neraugoties uz to, ka vaka-
ros agri paliek tumšs, šie svētki tik 
un tā paliek paši gaišākie. Ziemas-
svētku gaidīšanas laikā arī mūsu 
skola kļuvusi pasakaini skaista 
– izrotātā lielā egle un eglītes pie 
skolas, dekorācijas skolas gaiteņos 
un logos liek aizmirst ikdienas rū-
pes un gaidīt svētkus. Īpaši krāš-

ņi ir ietērpies skolas 1. stāvs. Tas 
sveic katru ienācēju un atgādina, 
cik ļoti visi ir gaidīti atpakaļ skolā.

Šajā klusajā laikā mēs pārdo-
mājam un aizvadām gada veik-
smes un neveiksmes, priecīgos 
un skumjos brīžus, gada sākumā 
ieplānotos darbus, kurus ir vai 
nav izdevies īstenot. Un ir labi, ja 
pozitīvo lietu ir vairāk. Tad rodas 
gandarījuma sajūta, kas liek aiz-

mirst ikdienas rūpes un ļauj ie-
grimt svētku atmosfērā. Arī mēs, 
Ugāles vidusskolas saime, cerot, 
ka nākamajā gadā varēsim pulcē-
ties visi klātienē, gaidām gada bal-
tākos svētkos.

Priecīgu un gaišu Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku!

Ingra Zaļkalne

pieceļos, paēdu un sāku mācīties. 
Vēl ir treniņi. Iepriecina “Zoom” 
nodarbības, jo tā tomēr vieglāk 
mācīties.”

Vispozitīvāk par mācību pro-
cesu attālināti izsakās Keita: “Man 
mācīties attālināti nav problēmu, 
jo es plānoju savu laiku, cenšos 
visu izdarīt savlaicīgi – uzreiz, 
nevis pēdējā brīdī. Man ļoti patīk 
“Zoom” stundas, jo skolotāji tad 
izskaidro visu, ir vieglāk saprast 
tēmas, darbus. Tagad ir vieglāk 
mācīties nekā pavasarī, jo tad 
bija pirmā reize, kad ar kaut ko 
tādu saskārāmies, nebija tiešsais-
tes stundu, arī vecāki nevarēja tik 
daudz palīdzēt. Man tālmācībā 
patīk viss, bet skolā tomēr ir la-

bāk, tur uz pārbaudes darbiem ir 
jāmācās, jāzina uzdotais, bet ta-
gad ir iespēja paslinkot, pašpikot. 
Ilgojos pēc skolas.”

Lai attālinātās mācības izdo-
tos, mums, skolēniem, jābūt go-
dīgiem pret sevi un citiem, jāspēj 
pielāgoties situācijai, jāsadarbo-
jas, jākomunicē ar skolotājiem, 
jāmeklē atbalsts pie sev tuvajiem 
un mīļajiem cilvēkiem, taču pats 
galvenais – ir jāatrod spēks sevī 
arī tad, ja ceļš ir nelīdzens un so-
lis ātri pagurst. Novēlam mums 
visiem izturēt, jo visi ledus cie-
tokšņi reiz izkūst un puteņi kaut 
kad norimst!

Ugāles vidusskolas 
jaunie žurnālisti

Attālinātā mācīšanās – skolēnu ikdiena

Balti nāca Ziemassvētki, 
Dimantiņus kaisīdami; 
Lai tā nāktu katra diena, 
Sudrabā vizēdama.

Ziemassvētku laiks…  
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek 
rakstīti sirdī, kad atmiņām zūd 
ikdienas rūgtuma garša, kad 
atceramies būtisko… Lai gaišs 
miers mijas ar Ziemassvētku 
prieku un jaunais gads piepilda 
visas ieceres un vēlmes!

Ugāles pagasta pārvaldes 
kolektīva vārdā vadītāja 

HELĒNA MENDRIŠORA
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Kad saulīte mūs priecē 
īsu brīdi un visi rudens 
darbi pabeigti, zemīte dodas 
atpūsties. Taču ne bērni. 
Viņu ikdienas ritējums 
turpina savu gaitu. Ievērojot 
epidemioloģiskās drošības 
prasības Covid-19 infekcijas 
ierobežošanai, arī novembris 
mums bija ļoti darbīgs – 
atzīmēta Mārtiņdiena un 
Latvijas dzimšanas diena.

Mārtiņš gāja ap istabu,
Balts kažoks mugurā,
Nāc, Mārtiņ, istabā,
Sēdies, galda galiņā.  
“Visi saka, visi saka: “Mārtiņ-

diena, Mārtiņdiena!” Kaut varētu 
Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt! 
Grupa “Pūcītes” svētkus sagaidīja 
kopā ar Mārtiņgaili, kurš pastāstī-
ja, kas ir Mārtiņi, kādas tradīcijas 
vēsta par šo dienu un kā vislabāk 
to svinēt. Bērni kopā ar Mārtiņgaili 
dziedāja un griezās jautrās rotaļās – 
tā par svētkiem stāsta pirmsskolas 
skolotāja Ilze Venškevica. “Kukainī-
šu” grupas bērni šo dienu sagaidīja 
kopā ar Peli (skolotāja Ingrīda Zie-
miņa) un Rudens vīriņu (skolotāja 
Marita Mūrniece). Skolotāja Marita 
Mūrniece pastāsta gan par kopīgi 
paveikto, gan par to, kas Mārtiņš bi-
jis senajiem latviešiem, kādi tautas 
ticējumi un novērojumi saistīti ar 
šo dienu. Tāpat kā agrāk, arī tagad 
bērni asināja prātu, minēja mīklas 
par rudeni un ražu dārzā. Bet kur 
lai liek bagāto rudens ražu, ja pag-
rabi jau pilni? Jāved uz Rīgu! Kopīgā 
rotaļā vedām izaudzēto pāri veca-
jiem Rīgas tiltiem uz Rīgu. Tirgū sa-
vas preces pārdošanai izlika “Sprī-
dīšu” grupas bērni, bet par kāroto 
lietu tirgū ir jāmaksā. Mums tās bija 
kastaņu monētas. Liela rosība un 
jautrība. Ar notiekošo bērnu grupā 
“Sprīdīši” iepazīstina skolotāja Ilva 
Rūmniece: “Mārtiņi ir gadskārtu 
svētki, ar kuru atnākšanu latvie-
ši atzīmē rudens beigu un ziemas 
sākuma dienu. Līdz Mārtiņiem jā-

pabeidz visi rudens darbi. Ar Mār-
tiņiem sākas jautrais ķekatu laiks. 
Šoruden grupas “Sprīdīši” audzēkņi 
un skolotājas Ilva Rūmniece un Elī-
na Zaharova devās Mārtiņus svinēt 
brīvā dabā. Galamērķis bija Ugāles 
triāla trase. Tur tika veiktas dažādas 
aktivitātes – dziedātas dziesmas, 
skandētas latviešu tautasdziesmas 
par Mārtiņiem, spēlētas rotaļas. 
Paši dziedājām, dejojām, tikai šo-
reiz iztikām bez klavieru pavadīju-
ma. Bērnu balsis izskanēja tālu pa 
visu triāla trasi. Pēc šādām aktivitā-
tēm vajadzēja iestiprināties ar līdz-
paņemtajām maizītēm un suliņu. 
Apetīte visiem bija ļoti laba. Kat-
ram tika arī pa saldumiņam. Bērni 
pēc izvēles izpildīja dažādas šķēršļu 
joslas. Laiks paskrēja ļoti ātri, un 
mums vajadzēja atgriezties atpakaļ 
pirmsskolas izglītības iestādē, bet ar 
to vēl viss nebeidzās. Bērni devās uz 
Mārtiņdienas gadatirgu, kur varēja 
iegādāties pašdarinātas lietas, kuru 
autori bija grupas “Kukainīši” bērni. 
Iepirkšanās šoreiz notika, izmanto-
jot kastaņus.” 

Daudz nopietnāk un patrio-
tiskāk pienāca Latvijas dzimša-
nas diena. Pirms svētkiem bērni 
kopā ar skolotājām noskaidroja, 
kas katram ir Latvija, kādi ir tās 
simboli un kāpēc mūsu karogs ir 
sarkanbaltsarkans. Un kas ir Rīga, 
kur kartē atrodas Ugāle. “Svētku 
rītā, svinīgi saposušies, devāmies 
uz zāli,” vēsta grupas “Kukainīši” 
skolotāja Marita Mūrniece, “tur 
mūs sagaidīja Sprīdītis (skolotājas 
palīdze Līga Nakurte). Sprīdītim 
bija apnicis tikai grebt karotes, viņš 
vēlējās doties apskatīt pasauli. Tā 
“Kukainīši” kopā ar Sprīdīti apce-
ļoja Kurzemi ar tās bagātajiem me-
žiem, Zemgali ar plašajiem labības 
laukiem, Latgali ar zilajiem eze-
riem un Vidzemi ar pašu Rīgu vi-
diņā. Lai iepazītu katram novadam 
raksturīgāko, bija jāatpazīst mežos 
augošās sēnes, jāsaliek maizītes 
puzle, rotaļā jāizcep maizīte un 

Svinīgā ceremonija notiks, kad beigsies valstī 
izsludinātā ārkārtējā situācija.

Šoruden pateicības pienākas: 
Ivetai Biezajai, SIA “Miesnieks” pārdevējai Ugāles tir-

gū – par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē un personisko iegul-
dījumu ugālnieku dzīves kvalitātes celšanā; 

Baibai un Atvaram Priekuļiem, zemnieku saimniecī-
bas īpašniekiem – par Ugāles pagasta iedzīvotāju nodroši-
nāšanu ar kvalitatīviem lauksaimniecības produktiem. Par 
laipnību, izpalīdzību, atsaucību un čaklumu;

Kārlim Plūksnam, farmaceitam Ugāles aptiekā – par 
personisko ieguldījumu, lielu atbildības sajūtu un iejūtību, 
veicot savus darba pienākumus;

Inārai Treizei, “Krauju” kapu un kapličas pārzinei – 
par personisko ieguldījumu, lielu atbildības sajūtu un paš-
aizliedzību, veicot savus darba pienākumus;

Aivaram Gulbim, grupas “Tak-U-gāle” aktīvistam, mā-
jaslapas redzet.eu veidotājam – par radošu, aktīvu un atbil-
dīgu darbu pastaigu takas izveidošanā un Ugāles pagasta 
popularizēšanu interneta vietnē www.redzet.lv;

Lienei Rodionovai, bijušajai Ugāles tautas nama “Gais-
ma” vadītājai – par inovatīvu redzējumu, vadot Ugāles tau-
tas namu “Gaisma” un personisko ieguldījumu kultūras un 
sabiedriskajā dzīvē;

Andrim Bernānam, AS “Latvijas Valsts meži” dar-
biniekam – par aktīvu iesaistīšanos Ugāles pagasta sa-

biedriskajā dzīvē un pastaigu takas izveidošanā, par 
ieinteresētību un atsaucību Ugāles vidusskolas dzīves 
pilnveidošanā;

Gitai Macolai, SIA “VNK serviss” sētniecei – par per-
sonisko ieguldījumu Ugāles pagasta ainaviskā tēla veidoša-
nā un labiekārtošanā; 

Jānim Kalniņam, Ugāles un Zlēku draudzes mācītā-
jam, ērģeļbūvniekam, – par ilggadīgu personisko ieguldī-
jumu Ugāles pagasta kultūras notikumu veidošanā.

Paldies par daļiņu no sirds,  
ko dāvināt Ugāles pagastam  

un ugālniekiem!

jāatceras latviešu tautasdziesmas 
par ezeriem. Rīgu mēs atpazinām 
visi – tās augstos torņus, Brīvības 
pieminekli un daudzos tiltus. Svēt-
ku nobeigumā visi kopā vēlējām: 
“Daudz laimes, Latvija!”.”

Latvijas valsts 102. dzimšanas 
dienu bērni grupā “Pūcītes” aiz-
vadīja ar sirsnīgu pasākumu, kurā 
iepazina Latvijas karti, atrodot tajā 
savu pagastu – Ugāli. Iepazinās ar 
Latvijas valsts karogu un krāsu sa-
likumu tajā, grupā izgatavoja savu 
Latvijas karogu. Kopīgi dziedāja 
un gāja rotaļās par godu Latvijas 
dzimšanas dienai – “Lai skan pāri 
mežam, kalnam un silam; Latvija, 
dzirdi – mēs tevi mīlam!”, stāsta 

skolotāja Ilze Venškevica.
Savukārt skolotāja Elīna Zaha-

rova atceras, kā ar sarkanbaltsar-
kanām svecēm, karogiem bērnu-
dārzā sagaidīja Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienu. “Sprīdīšu” 
grupas bērni bija sagatavojuši īpa-
šu koncertu, kurā dziedāja dzies-
mas, dejoja un minēja mīklas. 
Svētkiem veltītais koncerts noritē-
ja patriotiskā un pacilātā gaisotnē. 
Arī ar viņiem kopā bija Sprīdītis, 
kura lomā iejutās Kristers, kuram 
bērni palīdzēja apceļot Vidzemi, 
Latgali, Zemgali, Kurzemi un Rīgu. 
Bērni katram novadam veltīja 
skaistu dziesmu vai deju. Notika 
arī dažas atjautības spēles, kurās 

bija jāatpazīst ēdamās un neēda-
mās sēnes, kā arī jāsaliek puzles, 
kurās bija attēloti Latvijas tradi-
cionālie ēdieni. Noslēgumā bērni 
veltīja Latvijai īpašu dziesmu.

Ar dziesmu un rotaļu savu 
dzimto zemi mācījās mīlēt grupas 
“Zīļuki” bērni un viņu skolotājas 
Rita Bugajenko un Elīna Evelīna 
Silarāja. Visi droši runāja dzejo-
ļus “Māja” (M. Čaklais), “Vai tu 
zini, kas ir Latvija?” (J. Peters) un 
gāja rotaļās ar dziedāšanu “Maza, 
maza meitenīte” (tautasdziesma 
A. Žilinska apdarē), “Gulēja sau-
līte ābeļu dārzā” (tautasdziesma 
L.  Garūtas apdarē), kā arī skaitīja 
latviešu tautasdziesmas par čak-
lumu un mūsu zemes skaistumu. 
Pirmā valstiskās piederības sajūta 
bērnam noteikti nāk no ģimenes. 
Svētku pasākuma laikā pārrunā-
jām, ko nozīmē vārds “ģimene” un 
kā bērni to izprot. Sagaidot valsts 
svētkus, acis priecēja radošo darbu 
izstāde – Latvijas valsts nacionālie 
simboli. “Zīļuku” grupas bērni ie-
pazina Latvijas nacionālo simbolu 
– balto cielavu. Audzēkņi radoši 
un ar prieku, balstoties uz savām 
prasmēm, katrs veidoja savu ciela-
vu. Pasākuma noslēgumā audzēk-
ņi ar latviešu ornamenta zīmēm 
rotāja dāvaniņas savai ģimenei un 
Latvijai.

Daina Vispoļska

Darbīgais laiks “Lācītī”

Ugāles pagasta pārvaldes pateicības 2020. gadā

Te lielajā kartē atrodas mūsu Ugāle! 

Mārtiņgaiļi lepojas tirgū.    DAINAS VISPOĻSKAS FOTO
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Šogad valsts svētkos Ziru 
iedzīvotāji Latvijai sniedza 
siltumu. 

Lāčplēša dienā viņi pulcējās 
pie ausekļa, kas bija izveidots 
no lāpām, un patriotiskas mū-
zikas pavadījumā pieminēja un 
godināja Latvijas brīvības cī-
nītājus. Paldies Henrijam Lie-
pājniekam, kurš pastāstīja ne-
daudz no vēstures.

Latvijas 102. dzimšanas dienā 
tika izveidota dekorācija no 335 
svecēm. Sveces bija izkārtotas kā 
mūsu valsts karogs, bija redzams 
arī skaitlis 102 un jumis, kas sim-
bolizē bagātību, saticību, veiksmi 
un laimi. Paldies Ziru iedzīvo-
tājiem par pacietību un vēlmi 
kopīgi iededzināt visas svecītes, 

bez jums man, Ziru tautas nama 
vadītājai, tas nebūtu izdevies. 
Amatierkolektīvi bija sagatavojuši 
video sveicienus sociālajos tīklos. 
Paldies amatierteātra kolektīvam, 
skeču meitenēm un ansambļa 
dalībniekiem par ieguldīto laiku 
video sveiciena sagatavošanā. Ša-
jos svētkos mēs sniedzām siltumu 
gan Latvijai, gan cits citam.

Ir sācies skaistais gaidīšanas 
laiks, kad iededzam svecītes savos 
adventes vainagos. Šajā laikā Zi-
rās notiek divi konkursi. No 1. līdz 
6. decembrim Ziru tautas nama 
“Facebook” lapā bija izsludināts 
konkurss “Manas ģimenes adven-
tes vainags”, kurā vērtēšanai tika 
uzticēti 26 rotājumi. Trīs vainagi, 
kuri saņems visvairāk balsu, tiks 

apbalvoti.
Savukārt līdz 31. decembrim 

būs konkurss par skaistāko loga un 
pagalma noformējumu Ziemas-
svētkos un jaunajā gadā. Lai ieprie-
cinātu mazos zireniekus, pie tautas 
nama ir izveidots pasaku foto stūrī-
tis, kur bērni kopā ar vecākiem var 
nofotografēties, mazajiem svētku 
gaidītājiem ir iespēja nosūtīt vēstu-
li Ziemassvētku vecītim, ievietojot 
to Ziru bibliotēkas pastkastītē. Ja 
būs norādīta atpakaļadrese, Zie-
massvētku vecītis centīsies sniegt 
arī atbildi. Gaišus, miera un labes-
tības piepildītus Ziemassvētkus! 
Radošām iecerēm un panākumiem 
bagātu jauno 2021. gadu. 

Ziru tautas nama vadītāja 
Baiba Grīniņa

UGĀLE

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas programmas “Vizuāli 
plastiskā māksla” audzēkņi guvuši godalgotas vietas 
starptautiskos konkursos. 

Vēl pavasarī Ugāles jaunie mākslinieki piedalījās III Starptautiskajā vi-
zuālās mākslas konkursā “Ģederta Eliasa mīklu minot”. To organizē Jelgavas 
novada Mūzikas un mākslas skola, un ugālnieki jau trešo gadu pēc kārtas 
tajā plūc laurus. Viens no konkursa mērķiem ir popularizēt jelgavnieka, 
gleznotāja Ģederta Eliasa daiļradi. Arī šogad konkursa tēma tāda, kas savu-
laik bijusi tuva Eliasam – “Lauku sadzīves aina”. 

Gleznošanā 13–15 gadu vecuma grupā atzinību ieguva nu jau Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas absolvente Dārta Cērpa (skolotāja Larisa Za-
riņa). Grafikā 10–12 gadu vecuma grupā atzinība Alisei Lagzdiņai, bet Ei-
ropas Informācijas centra balva – Annai Andersonei (skolotāja Ilze Babra). 
Alises un Annas darbi tapuši linogriezuma tehnikā. Konkursa tēmu trīs 
jaunās mākslinieces bija interpretējušas, attēlojot lauku bērniem labi pazīs-
tamus darbus – kartupeļu novākšanu, malkas ciršanu un ķerras stumšanu. 

Oktobrī, par spīti sarežģītajam laikam, notika Salgales Mūzikas un 
mākslas skolas organizētais IV Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vil-
nis Lielupē”. Salgale Zemgalē ir latviešu rakstnieka Edvarta Virzas dzimtā 
puse. Konkursā par iedvesmas avotu un sākumpunktu bija izmantots citāts 
no Virzas poēmas “Straumēni” par rasas pielijušu pļavu un neskaitāmajām 
dzīvajām būtnēm, kas tajā mīt. Konkursa tēma – “Mazā pasaule lielajā pa-
saulē”. 10–12 gadu veco audzēkņu grupā II vietu un SIA “Dārzeņu serviss” 
īpašnieka Māra Vavilova speciālbalvu ieguva Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkne Evelīna Zaharova (skolotāja Larisa Zariņa). Evelīnas gleznā 
“Medības” attēlots zirneklis pļavā. 

Darbs Ugāles Mūzikas un mākslas skolā turpinās, jo radošumu ir grūti 
ierobežot. Tiek apgūtas jaunas prasmes, top jauni mākslas darbi, skan mū-
zika. Prieks par mūsu audzēkņiem un skolotājiem!

Ugāles MMS skolotāja Ilze Babra

Zirās organizē divus konkursus

Pie Ziru tautas nama ir izveidots pasaku foto stūrītis.
BAIBAS GRĪNIŅAS FOTO

ZIRAS

Gadu mijas slieksnis teju vērs savas durvis 
jaunam laika ritējumam. Laiks, kurā 
dzīvojam, ir gana spraigs un sarežģīts, tādēļ 

mums ir nepieciešams kāds uzmundrinošs vārds, 
mazliet mīlestības un labi novēlējumi, lai šajā 
gada tumšākajā laikā katrā mājā un katrā sirdī 
ienāktu gaisma un siltums, lai reizē ar svētku 
prieku visur iemājotu saticība un patiesa mīlestība 
citam pret citu.    

Novēlu gaišus un mīļus Ziemassvētkus, stipru 
veselību, veiksmi un sapņu piepildījumu jaunajā 
gadā!  

Ziru pagasta pārvaldes vadītāja 
DZIDRA CERIŅA 

Jaunie Ugāles mākslinieki 
uzvar konkursos

Evelīnas Zaharovas 
darbs “Medības” ieguva 
2. vietu konkursā 
“Vilnis Lielupē”.

ILZES BABRAS ARHĪVA FOTO

Ir laiks atskatīties pār plecu un novērtēt, kādas pēdas šī gada takās ir izdevies iemīt. Tur 
uzzib un aizzib patiesas un siltas emocijas, mazi un lieli sasniegumi, patiess gandarījums, 
neplānotas un plānotas pārmaiņas, neaizmirstami mirkļi.

Kurš to būtu domājis, ka būs jāsargā sirdī un domās tādi mirkļi kā 
visparastākā ikdiena mācību procesā un visikdienišķākā komunikācija ar 

skolēniem. Mūs atkal gaida balts ceļa sākums. Ir svarīgi, lai 
smagumam pieaug spārni, lai izgaist rūgtums, jo tad būs vieta 

priekam. Ir taču pierādījies, ka prieks ir atslēga uz sirdsmieru. Lai 
prieka piepildīti brīži aiztramda prom rūpju rievas! Lai jaunais 

gads nes ilgi gaidītus nobeigumus gariem procesiem! Gaišus, 
miera un labestības piepildītus Ziemassvētkus un pozitīvām 
pārmaiņām bagātu 2021. gadu!

Ugāles vidusskolas direktore DANA ŠIMPERMANE
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Sveicam un 
lepojamies! 
PUZES PAGASTA PATEICĪBAS 
RAKSTUS VALSTS SVĒTKOS 
PIEŠĶĪRA:

l feldšerei Guntai Minalgo – par 
ilggadīgu darbu, iejūtību un rūpēm 
pagasta iedzīvotāju labā;

l Aldai Ķirsei – par nesavtīgu 
palīdzību līdzcilvēkiem;

l Zanei un Gintam Apsīšiem 
– par savu bērnu talantu un spēju 
vispusīgu attīstīšanu un daudzpusīgu 
interešu veicināšanu;

l Sibillai Veģei – par radošu ak-
tivitāšu organizēšanu pagasta jaunie-
šiem, veicinot jauniešu aktīvu līdzda-
lību brīvprātīgajā darbā.

Pateicības rakstu 
saņēma arī Sibilla Veģe, 

kas daudz laika velta 
darbam ar jauniešiem.  

Pasauli, kurā mēs dzīvojam, nosaka nevis ārējie 
apstākļi, bet gan domas, kas aizņem mūsu prātus. 
Lai cilvēks kļūtu laimīgs, viņam nepieciešama 

vien skaidra dvēsele, acis, kas spēj saskatīt prieku un 
skaistumu ikdienišķās lietās, bērna sirds un patiess 
nesavtīgums. Savu laimi mēs veidojam paši. Laimīgāki 
par citiem ir tie, kas ir pateicīgi par to, kas viņiem ir. 

Lai jūsu mājās valda mīlestība un saticība, lai esat 
enerģijas pilni, lai veicas mācībās, lai esat draudzīgi, lai 
esat mīlēti, lai daudz gudru un radošu domu un darbu! 
Un lai viss iecerētais izdodas!

Puzes pagasta pārvaldes vārdā 
SANTA ŠĒNIŅA 

Šī ārkārtējā situācija 
valstī visiem ir sarežģīts 
laika posms, bet nekas jau 
neapstājas. Ja ir vēlme, tad 
darāmo vienmēr var atrast, 
var pievērsties tādiem 
darbiem, kuriem vienmēr 
pietrūka laika, kā, piemēram, 
dokumentu un noliktavu 
kārtošanai. Par spīti 
ārkārtējai situācijai, Puzē 
novembrī ir paveikts daudz!

Kā pirmo varam minēt laikietil-
pīgāko darbu – Puzes kultūras lapas 
izveidi sociālajā tīklā facebook.com, 
kurā tiek atspoguļots gan kultūras 
namā, gan bibliotēkā notiekošais. 
Lapas apmeklētājiem ir iespēja ie-
skatīties pasākumu vēsturē un sekot 
līdzi aktuālajai informācijai.

Individuāli apmeklējot kultū-
ras namu, mazajā zālītē ir iespēja 
apskatīt Ingas Veisas krustdūriena 
darbu izstādi. Ventspils novada kul-
tūras ļaužu sveiciena video tapša-
nas laikā bija jādodas uz Vasenieku 
purva laipu, kur tika filmēts Puzes 
fragments kopējam video. Bez pa-
līgiem iztikt nevarēja, tāpēc tika 
pieaicinātas Puzes pārvaldes un 
bibliotēkas vadītājas. Mazliet nosa-
lušas un salijušas, bet tomēr video 
uzfilmēts. Lai veikums būtu vēl ra-
žīgāks, tajā pašā reizē tika uzfilmēts 
video sveiciens valsts svētkos Pu-
zes pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pūka skoliņa” audzēkņiem.

Papildus ikdienas darbiem atra-
dām laiku iesaistīties Puzes pārval-
des rīkotajā talkā Blāzmas centrā. 
Labs darbiņš, kas padarīts!

Piedāvājām piedalīties konkursā 
“Mana Latvija” – bija jāuzzīmē zīmē-
jums, kurā atspoguļots, kas katram ir 
Latvija. Konkursā piedalījās 15 Pu-
zes pamatskolas audzēkņi, kuri tika 
sveikti ar Pateicības rakstiem, bet 
trīs labākajiem tika dāvaniņas. Lai arī 

konkurss jau bija noslēdzies, “Pūka 
skoliņas” audzēkņi mūs uzaicināja 
apskatīt arī viņu veikumu. Par iegul-
dīto darbu mazie saņēma Pateicības 
rakstu un kārumus. Lāčplēša dienai 
par godu kopā ar bibliotēkas vadītāju 
posām svētkiem kultūras nama ie-
ejas durvis. Ar foto sveicienu ieprie-
cinājām sociālā tīkla facebook.com 
lietotājus un Puzes kultūras lapas se-
kotājus. Par uzposto kultūras namu 
varēja priecāties ikviens garāmgājējs.

Kad valsts svētki jau klauvēja 
pie durvīm, tika greznots Puzes 
kultūras nama foajē. Tas bija sešas 
stundas ilgs smalks darbs, bet re-
zultāts priecēja daudzus cilvēkus. 
Kopā ar Puzes pārvaldes un biblio-
tēkas vadītājām tapa video sveiciens 
valsts 102. dzimšanas dienā. Arī šis 
video tika ievietots sociālā tīkla  
facebook.com Puzes kultūras lapā.

Šogad svētku svinēšana aizritē-
ja ģimenes lokā, bet tas nenozīmē, 
ka pagasta darbīgākie iedzīvotāji 
netika pamanīti. Ar anketu palīdzī-
bu Puzes iedzīvotāji varēja nominēt 
tos, kuri pelnījuši šogad saņemt 
Pateicības rakstus, un tā sveicām 
četrus pagasta iedzīvotājus un Nel-
liju Sileviču, kura saņēma Ventspils 
novada pašvaldības Goda rakstu. 
Arī sveikšanu iemūžinājām foto-
mirkļos, kas apskatāmi sociālā tīkla 
facebook.com Puzes kultūras lapā.

Novembra izskaņā, mēneša 
pēdējā svētdienā – Pirmā advente. 
Gatavojām lielo adventes vainagu, 
meklējām dzejoļus, lai atkal sveik-
tu līdzcilvēkus. Prieks, ka novēr-
tē mūsu darbu, prieks par labiem 
vārdiem, ko mums pasaka, prieks, 
ka radām prieku. Lai katrs labais 
darbs, ko esam paveikuši, ko esam 
domājuši, stiprina mūsu pagastu, 
novadu un valsti!

Puzes kultūras nama vadītāja 
Līga Galdiņa

Novembris Puzes kultūras namā

Izgaismotais kultūras nams priecēja ļaudis Lāčplēša dienā.     LĪGAS GALDIŅAS ARHĪVA FOTO 

Arī “Pūka skoliņas” audzēkņi svinēja Latvijas dzimšanas dienu. 



Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
2020. gada novembrī  
reģistrēti septiņi  
jaundzimušie.  

Pa vienam Ances, Zlēku, Popes, Užavas un 
Tārgales pagastā, divi Vārves pagastā. 

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
2020. gada novembrī  
reģistrētas divas laulības.    

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

Popes pagastā 
Gita Olga Jaunķierpe  (12.11.1937.–08.11.2020.)
Vārves pagastā 
Mudīte Brūna   (02.09.1953.–06.11.2020.)
Ugāles pagastā 
Valija Šteinberga  (16.03.1941.–12.11.2020.)
Ziru pagastā 
Konstantīns Poļakovs  (15.05.1948.–14.11.2020.) 
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ZLĒKAS

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, 30. decembrī. 
Nākamais numurs iznāks 
12. janvārī.

Dienas un sociālo 
pakalpojumu centru Zlēkās 
vada Inita Vekmane – viņa 
prot ieinteresēt bērnus 
saturīgi pavadīt brīvo 
laiku. Zlēceniece aktīvi 
iesaistās dažādu projektu 
sagatavošanā un īstenošanā. 
Par to pašvaldība Initai 
valsts svētkos piešķīra 
Pateicības rakstu. 

Zlēkas ir Initas dzimtais pa-
gasts, kurā viņa jūtas ļoti labi. 
“Man šeit patīk. Man patīk būt 
laukos. Te ir cilvēki un vide, kas 
piesaista.” Dienas centrā viņa sāka 
strādāt 2016. gadā. Pirms tam, 
gadu uzturoties Ungārijā, iegūta 
pieredze brīvprātīgā darba veik-
šanā, organizējot bērniem brīvā 
laika aktivitātes un mācot viņiem 
angļu valodu. Atgriezusies Latvi-
jā, jauniete vēlējās tupināt iesākto, 
tāpēc sākumā ar jaunajiem zlē-
ceniekiem darbojās kā brīvprā-
tīgā, mācot dažādus rokdarbus. 
Pēc kāda laika pagasta pārvaldes 
vadītāja Daiga Cekule piedāvāja 
Initai kļūt par Dienas un soci-
ālo pakalpojumu centra vadītāju. 
Viena no centra telpām ir atvēlēta 
galda spēlēm, to biežāk izmanto 
jaunieši, bet bērni labprāt uzkavē-
jas rotaļu istabā. Pie Initas ienāk 
gan pirmsskolas vecuma bērni, 
gan pilngadīgas personas. Vasarā 
centrs ir atvērts katru darba die-

nu, bet skolas laikā – trīs reizes 
nedēļā no pulksten 17 līdz 19. 
Protams, kovida laikā apmeklētāji 
nenāk, bet, kad tas būs iespējams, 
centrā atkal skanēs čalas. “Jūs jau 
redzat, ka šeit ir mājīgi, un bēr-
niem un jauniešiem ir nepiecieša-
ma vieta, kur sanākt kopā. Katrs 
te var atrast, ko darīt. Reizi nedēļā 
piedāvāju iesaistīties nodarbībās, 
piemēram, šūt vai mācīties gata-
vot ēdienus. Mēs kopīgi vienoja-
mies, kāda būs nodarbības tēma, 
un tad attīstām to. Komunicējot 
ar centra apmeklētājiem, sagla-
bāju mieru, mums ir izveidojušās 
draudzīgas attiecības.” Arī Daiga 
Cekule norāda, ka apbrīnas vērta 
ir Initas spēja saskarsmē ar bēr-
niem un jauniešiem saglabāt mie-
ru, atrast vajadzīgo pieeju dažādu 
jautājumu risināšanā un ieintere-
sēt viņus piedalīties radošajās no-
darbībās. Kā jau pieminēju, centra 
vadītāja ir prasmīga projektu īs-
tenotāja. Pieteikumus viņas ie-
sniedz ne tikai pašvaldības, bet arī 
citu iestāžu un uzņēmu izsludinā-
tajos projektu konkursos.  Piemē-
ram, īstenojot Ventspils novada 
pašvaldības atbalstīto projektu 
“Šujam paši”, pagājušajā gadā tapa 
gan sēdēšanai, gan atpūtai domāti 
spilveni. Kādā citā reizē pašvaldī-
bas piešķirtie līdzekļi izmantoti, 
lai iemācītos liet vaska sveces, arī 
mūzikas un mākslas nodarbību 
rīkošanai, smilšu terapijas no-
drošināšanai visiem novada bēr-

niem. “Man sagādā prieku iespēja 
atrasties bērnu un jauniešu vidū, 
šis darbs mani uzlādē un dod po-
zitīvas emocijas. Šeit strādājot, 
mācos pacietību un gūstu dzīves-
prieku. Piesaistot projekta līdzek-
ļus, centrā ir noorganizētas arī 
novusa nodarbības.” Inita ir rak-
stījusi projektus konkursā “Mēs 
savā novadā”, tā izdevies uzstādīt 
informatīvu stendu, kas vēsta par 
pagastu, bet lai varētu rīkot vē-
rienīgus pasākumus, ir iegādāts 
liels zupas katls un grils. Tāpat ir 
labiekārtots Karātavu kalns, apzi-
nāta Zlēku pagasta amatierteātra 
vēsture un apkopots daudz bilžu 
par šo tēmu. “Iesaistos visur, kur 
nepieciešama palīdzība, tāpēc 
darbojos nodibinājumā “Zlēku 
attīstības fonds” un spēlēju vie-
tējā amatierteātrī. Mans ikdienas 
darbs ir saistīts ar bērniem, tāpēc 
es gribētu, lai pagastā būtu sporta 
laukumi, kur viņi varētu enerģiski 
darboties.” Tā kā Inita ir ne tikai 
mārketinga un tirdzniecības va-
dītāja, bet arī tūrisma speciāliste, 
viņa labprāt parāda viesiem Zlēku 
skaistākās vietas. Viņu pašu vis-
vairāk piesaista Karātavkalnā iz-
veidotā pastaigu taka. Īpaši tīkami 
to ir izstaigāt rīta stundās, tad ir 
spēks visu dienu rosīgi darboties. 
Inita lepojas ar to, ka pagastā at-
rodas baznīca, kurā ir daudz vēs-
turisku vērtību, un pavasarī pie-
kalnītē zied vizbuļu lauks.               

Marlena Zvaigzne 

Gandrīz gadu mēs dzīvojam diezgan ierobežoti, nevaram 
apmeklēt ballītes, doties viesībās, braukt uz kūrortiem. 
Pasaulē valdošais vīruss mūs ir nolicis savā mājā, darbā, 

licis saprast, cik nozīmīgi ir cilvēki, ar ko kopā dzīvojam un 
strādājam. Šis gads mums devis “desmit minūtes” laika, lai 
piestātu un apdomātu, kas ir tās lietas, kas dara mūs laimīgus, 
dod spēku pārdzīvot brīžus, kad neiet tā, kā vēlamies.

Novēlu jaunā gadā būt veseliem, pacietīgiem, saskatīt pozitīvo 
sev apkārt un dalīties savā priekā ar citiem, neuztraukties par 
lietām, ko nespējam ietekmēt. Netēmēsim šobrīd uz lieliem 
mērķiem, saglabāsim veselību un pārdzīvosim šo laiku, izpalīdzot 
un atbalstot citam citu.

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja DAIGA CEKULE

Tā gribas vēlēt ikvienam, ko satieku. Šogad viss ir savādāk, bet 
negribētos teikt, ka ļoti slikti. Mani vecāki vienmēr mācījuši 
saskatīt lietās un notikumos labo – arī tad, ja šķiet, ka iestājies 

kāds pelēkāks dzīves posms. Tagad vairāk nekā jebkad mums ir dots laiks, 
lai domātu, analizētu, pieņemtu lēmumus. Vienkārši  laiks apstāties un 
padomāt. Par to, kas tev svarīgs, ko gribētu paveikt vai sasniegt. Mazliet 
žēl nerealizēto pasākumu, kas saistīti ar teātri. Jau otro reizi nedēļu pirms 
pirmizrādes tā atcelta. Arī teātra 90 gadu jubilejas pasākums palika uz papīra 
lapas. Tāds savdabīgs likteņa pirksts. Tad gribot negribot sāku aizdomāties 
par vienkāršām atziņām, ka mēs katrs dzīvē saņemam to, kas mums pienākas, 
un ne grama vairāk. Katrs pats savas laimes kalējs. Otram dotais divkārt 
atgriežas atpakaļ. Neskaud otra laimi. Un tā bezgalīgi daudz lietu, par ko 
ikdienā nedomājam. Šogad gribas vairāk gaismas, vairāk labestības, vairāk 
labu emociju. Gan jau pienāks tā diena, kad viss teātris būs atkal kopā, 
lai radītu, iedvesmotu un pulcinātu savus skatītājus. Šo uztveru kā miera 
periodu dabā, jo pēc ziemas nāks atkal darbīgais pavasaris. Ar gaišām domām 
top svētku rotājumi, kuri šogad savu vietu atradīs vecās pagastmājas dārzā, 
kuru esam apņēmušies aprūpēt un kopt. Priecājos, ka bērni un jaunieši jau 
iecienījuši šo vietu savām pastaigām un izklaidēm. Ceru, ka nepamanīts 
nepaliks rūķu tējas namiņš, kur katrs varēs ne tikai padzert tēju, bet arī 
pameklēt kādu rūķa atstātu našķi, pasēdēt klusumā un svētku noskaņojumā 
sūtīt labas domas saviem mīļajiem. Lai jums tiešām brīnumu pilni svētki, 
izcila veselība, vislabākie draugi un galvā jau pavasaris!

Zlēku kultūras nama vadītāja KRISTĪNE KAULIŅA

Dienas un sociālo pakalpojumu centra vadītāja Inita 
Vekmane strādā arī pirmsskolas izglītības iestādē 
“Rūķītis” – viņai patīk saskarsme ar bērniem. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Rāda viesiem Zlēku skaistākās vietas

SILTUS,  
GAIŠUS UN  
VESELĪGUS  
Ziemassvētkus!


