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Ventspils novada domes sēdē apstiprināts 
pašvaldības 2021. gada budžets. Paredzams, ka 
Ventspils novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 
šogad būs 15,4 miljoni eiro. 

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos no-
teikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību uzturēšanai, novada teritorijas labiekār-
tošanai un sociālo funkciju veikšanai, 2021. gadā ieplānoti 
18,23 miljoni eiro, aizdevumu pamatsummas dzēšanai – 1,93 
miljoni eiro. Starpību starp izdevumiem un ieņēmumiem 
sedz 2020. gada budžeta atlikums – 3,62 miljoni eiro, plāno-
tie aizņēmumi – 1,25 miljoni eiro.

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotā-
ju ienākuma nodoklis, 2021.  gada budžetā plānots saņemt 
5,96  miljonus eiro. Otrs lielākais pašvaldības ieņēmumu 
avots ir nekustamā īpašuma nodoklis, 2021. gadā plānots 

saņemt 1,26 miljonus eiro. Lielāko īpatsvaru kopējos šī no-
dokļa ieņēmumos veido nodoklis par zemi – 87%, savukārt 
nodoklis par ēkām un būvēm ir 9%, bet mājokļa nodokli 
plānots iekasēt 4% apmērā. Nodokļa likmes 2021. gadā sa-
glabātas esošajā apmērā – tāpat kā visi nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi. 

2021. gada budžetā izdevumu lielākā daļa – 6,27 miljo-
ni eiro jeb 34% no kopējiem izdevumiem – paredzēta izglītī-
bas nozarei, 19% jeb 3,37 miljoni eiro – teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai.

Lielākie ieguldījumi šajā gadā, piesaistot Eiropas Savie-
nības līdzfinansējumu, būs dzīvojamās ēkas Ugāles pagastā, 
Rūpnīca ielā 6, dzīvokļu pārbūvē, pielāgojot tos personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, tiks veikti pārbūves darbi Tār-
gales pamatskolā, brīvā laika pavadīšanas vietu izveide Vārves 
pagasta Zūru ciemā un Ziru pagastā, pabeigti labiekārtošanas 

darbi Dokupes ciemā. Pašvaldība plāno piedalīties projektu 
konkursā un atjaunot pašvaldības autoceļu segumu un sakār-
tot piekļuves vietas jūrai Jūrkalnes un Užavas pagastā.

Prāvi ieguldījumi no pašvaldības budžeta atvēlēti uguns-
drošības signalizācijas ieviešanai trīs pašvaldības izglītības ies-
tādēs, Piltenes vidusskolas iekštelpu un jumta remontam, kā 
arī piegulošās teritorijas labiekārtošanai un internāta istabiņu 
remontam, Piltenes pirmsskolas ēkas fasādes un ieejas mezglu 
remontam, Zūru pamatskolas infrastruktūras sakārtošanai, 
Ugāles vidusskolas aktu zāles atjaunošanai, Puzes pamatskolas 
jumta maiņai, pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” Vārves 
ciemā teritorijas labiekārtošanai, Ugāles tautas nama “Gaisma” 
pārbūves uzsākšanai, pašvaldības autoceļu sakārtošanai Pilte-
nes pilsētā un Piltenes un Tārgales pagastā, Piltenes pilsētas 
Rožu ielas iekšpagalmu labiekārtošanai. 

Marlena Zvaigzne 

Jauno gadu iesākam 
ar ziņu par attīstību. 
Ventspils novada pašvaldība 
īstenojusi projektu  
“Mēs par veselīgu Ugāli”. 

Tā mērķis ir nodrošināt sporta 
aktivitāšu iespējas Ugāles pagasta 
iedzīvotājiem un pagasta apmek-
lētājiem, ierīkojot āra trenažieru 
un ielu vingrošanas laukumu Ugā-
les pagastā, Skolas ielā 5a. Tagad 
šī vieta ir sakopta un labiekārtota, 
un šeit ikviens, kas to vēlas, var 
nodarboties ar āra fiziskām akti-
vitātēm. 

Kopš sporta manēžas atjauno-
šanas pagastā būtiski pieaugusi ie-
dzīvotāju vēlme dzīvot veselīgi, tā-
pēc Ugālē izveidots āra trenažieru 
un ielu vingrošanas laukums. In-
terese par to bija jau sen, turklāt 
dažādām grupām, arī jauniešiem 
un senioriem, aktīvajai iedzīvotā-
ju daļai. Kāds vēlas vingrot, cits 
soļot, nūjot vai skriet, pie reizes 
izmantojot arī trenažierus. 

Ugālē ir uzstādīti seši āra tre-
nažieri, astoņi ielu vingrošanas rīki 
ar drošības segumu, divi soliņi un 
atkritumu urna. Aprīkojums ir pa-
redzēts dažādām slodzēm, lai to va-
rētu izmantot ikviens neatkarīgi no 
vecuma un fiziskās sagatavotības.

Trenažierus un vingrošanas 

Apstiprināts Ventspils novada pašvaldības budžets

elementus piegādāja un uzstādīja 
SIA “MK dizains” par 20 795,06 

eiro. Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansē-

jums ir 15 660,31 eiro, Ventspils 
novada pašvaldības ieguldījums 

– 5134,75 eiro.
Marlena Zvaigzne 

Ugālē iekārtots 
trenažieru un ielu 
vingrošanas laukums

Ar fiziskām aktivitātēm Ugālē tagad var nodarboties arī laukā – īpaši iekārtotā laukumā.    ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO
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NO DOMES SĒDES

Janvāra domes sēdēs
l Apstiprināja saistošos noteikumus “Ventspils novada pašvaldības 

2021. gada budžets” (skatīt 7. lpp.).

l Domes deputāti, ņemot vērā novada domes Teritorijas un ekono-
mikas attīstības komitejas atzinumu, kurā atbalstīta iecere lokālplānoju-
ma teritorijas paplašināšanai,  izskatīja un atbalstīja grozījumus novada 
domes 2020. gada 30. janvāra lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos, pama-
tojoties uz izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot 
tajos noteiktos nosacījumus, ka saistībā ar vēja elektrostaciju izvieto-
juma attālumiem ir nepieciešams paplašināt lokālplānojuma teritorijas 
robežu. Lokālplānojuma izstrādes teritorija tiek papildināta Tārgales 
pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100076, 
98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 
98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060, 
98660150061, 98660150051, 98660150112, 98660150012, 98660150011, 
98660150017, 98660150015, 98660150038, 98660150108, 98660150107, 
98660150036, 98660150102, 98660150171, 98560030202, 98660150090, 
98660150027, 98660150117, 98660150006, 98660150128, 98660150018, 
98660150099, 98660150100, kā arī 98660100034, 98660100069, 
98660100009, 98660100033.

l Deputāti apstiprināja Ugāles vidusskolas nolikumu, kā arī veiktos 
grozījumus Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikumā un 
Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas ko-
misijas nolikumā.

l Izdarīja grozījumus novada domes lēmumā par novada attīstī-
bas programmu 2020.–2026. gadam, kur, pamatojoties uz saņemtajiem 
priekšlikumiem sabiedriskās apspriešanas laikā, jāizstrādā šādi doku-
menti – novada ceļu, ielu, laukumu atjaunošanas prioritārais plāns, no-
vada bērnu rotaļu laukumu jaunbūves, pārbūves prioritārais plāns, no-
vada pašvaldības zemju meliorācijas sistēmu atjaunošanas plāns, plāns 
novada pašvaldībai piederošo ēku pieejamības nodrošināšanai cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem (pandusi, pacēlāji), izstrādes termiņš līdz 
19.04.2021., un novada Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošanas plāns, 
izstrādes termiņš līdz 01.05.2021.

l Vēl deputāti lēma par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē, kā 
arī Ances, Ugāles, Vārves, Užavas, Zlēku un Usmas pagastā.

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

 No 1. februāra krīžu un konsultāciju centrā 
“Skalbes” bezmaksas diennakts atbalsta tālrunis 
67222922 darbojas ar papildu jaudu. 

Lai nodrošinātu plašāku psiholoģisko atbalstu Latvijas 
iedzīvotājiem, centram, pateicoties Veselības ministrijas 
atbalstam, piesaistīti īpaši apmācīti krīzes konsultanti, kuri 
zvanītājus uzklausa visu diennakti. Tāpat iedzīvotājiem ir 
iespēja pieteikties attālinātām psihologa bezmaksas konsul-
tācijām.

“Ieilgusī pandēmija, kas plosās visā Eiropā, rada sprie-
dzi, trauksmi, dusmas, bēdas, nomāktību un atstāj nopiet-
nas sekas uz cilvēka veselību. Iedrošinu visus, kas nonā-
kuši psihoemocionālās grūtībās, meklēt atbalstu. Saņemot 
profesionālu palīdzību, šādu krīzi iespējams pārvarēt āt-
rāk un veiksmīgāk. Es personīgi vēršos arī pie vīriešiem, 

kuri palīdzības lūgšanu mēdz uzskatīt par vājuma pazīmi. 
Tieši pretēji – meklēt izeju no situācijas ir drosme, un rei-
zēm pietiek ar vienu sarunu, lai ieraudzītu ceļa sākumu 
savas krīzes risināšanai,” uzsver veselības ministrs Daniels 
Pavļuts.

Zvanot uz tālruni 67222922 jebkurā diennakts laikā, ik-
viens iedzīvotājs, kam nepieciešams psiholoģisks atbalsts, 
var saņemt anonīmu psiholoģisko palīdzību. Konsultācijas 
nodrošina īpaši apmācīti speciālisti ar pieredzi konsultēša-
nā krīzes situācijās. Sarunas gaitā konsultants zvanītājam 
sniedz pirmo psiholoģisko palīdzību, tostarp saistībā ar 
grūtībām sadzīvē, kas radušās noteiktās ārkārtējās situāci-
jas dēļ.

Pēc zvanītāja vēlēšanās konsultants var ierosināt vēr-
sties pie citām institūcijām, tajā skaitā Sociālā dienesta, 

bāriņtiesas, policijas, krīžu centriem, atbilstošas palīdzības 
saņemšanai. Tāpat konsultants, uzklausot zvanītāju, var ie-
teikt attālinātas psihologa bezmaksas konsultācijas plašāka 
atbalsta saņemšanai un Covid-19 izraisītās krīzes psiholo-
ģisko seku mazināšanai.

Attālinātās psihologa bezmaksas konsultācijas notiek 
pēc iepriekšēja pieraksta, izmantojot kādu no tiešsaistes 
platformām “Zoom”, “MS Teams” vai “Skype”. Pieraksts 
tiek organizēts pēc saņemtās informācijas no krīzes tālru-
ņa konsultantiem. Iedzīvotājs, kas veicis zvanu uz atbalsta 
tālruni un ar konsultantu vienojies par attālinātu psihologa 
bezmaksas konsultāciju, saņem atgādinājuma īsziņu 48 un 
24 stundas pirms norunātās konsultācijas.

Projekta vadītāja Astra Ozola

“Skalbes” palielina psiholoģiskās 
palīdzības sniegšanas jaudu

Projekta mērķis: palielināt Kurzemes 
reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā bērniem un personām 
ar invaliditāti.

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas 
reģions.

Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone-Slava, 
tālr. 67331492, e-pasts  
sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv.

Projekta partneri: projekta īstenošanā 
iesaistīti 28 sadarbības partneri:

l visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
l piecas citu plānošanas reģionu 

pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un 
Tukuma novads un Jēkabpils pilsēta);

l valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” 
ar tā 6 filiālēm;

l visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.
Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas 

vairākas savstarpēji saistītas darbības:
l izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu 

individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta 
plāni;

l izstrādāts reģiona DI plāns;
l izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes 

iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi 
pietuvinātu vietu;

l nodrošināta personu ar garīga rakstura 
traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi 
sabiedrībā;

l sniegti sabiedrībā balstīti sociālie 
pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar 
invaliditāti;

l apmācīti speciālisti;
l izglītota un informēta sabiedrība.
Projektā plānots:
l veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 

482 personām ar garīgā rakstura 
traucējumiem, 361 bērnam ar funkcionāliem 
traucējumiem un 128 institūcijās esošiem 
bērniem;

l izstrādāt Kurzemes reģiona DI plānu, 
5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas 
plānus;

l patstāvīgai dzīvei sabiedrībā sagatavot 35 
personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas 
šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;

l 375 personām ar garīga rakstura 
traucējumiem saņemt sabiedrībā balstītos 
sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas 
aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu 
dzīvokļus, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu 
konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta 
grupas un nodarbības;

l 350 bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem saņemt sociālās rehabilitācijas, 
“atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un 
sociālas aprūpes pakalpojumus;

l veicināt audžuģimeņu un adoptētāju 
skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu 
institūcijās;

l speciālistiem un sabiedrībai paplašināt 
zināšanas un kļūt iekļaujošākiem attiecībā pret 
personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks: no 2015. līdz 
2023. gadam.

Projekta kopējas izmaksas: 8,29 milj. 
eiro, no kuriem 85% jeb  7,05 milj. eiro ir ESF 
līdzfinansējums, bet 15% jeb 1,24 milj. eiro – 
valsts budžeta līdzfinansējums.

Vairāk informācijas par projektu: https://
www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/
kurzeme-visiem/. 

Projekta mājaslapa: www.kurzemevisiem.lv.  

“KURZEME VISIEM”
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Zināmi veiksmīgākie 
uzņēmēji novadā

 Janvāra sākumā pašvaldība aicināja iedzīvotājus 
balsot par novada uzņēmumu pieteikšanu konkursam 
“Latvijas labākais tirgotājs 2020”, kas tiek organizēts pēc 
Latvijas Tirgotāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību sa-
vienības iniciatīvas. 

Aptauja ir noslēgusies – esam saņēmuši 157 iedzīvotāju bal-
sis par, viņuprāt, veiksmīgākajiem uzņēmējiem Ventspils novadā  
2020. gadā.

Viedokļi bija ļoti dažādi, un ir uzteikti daudzi mūsu novada uz-
ņēmēji, tomēr galvenie nominanti, kurus izvirzījām vērtēšanai Lat-
vijas mērogā un gribam izcelt, ir šie:

l kategorijā “Labākais tirdzniecības uzņēmums” visvairāk bal-
su ir ieguvusi SIA “Miesnieks” Vārves pagastā;

l kategorijā “Labākais sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums” uz-
varētājs ir krogs “Pasiekstes vējdzirnavas” Vārves pagastā;

l labākais tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Daba Laba” 
Ances pagastā;

l  labākais pakalpojumu sniedzējs – SIA “Venta 1” Tārgales 
pagastā.

Apsveicam uzņēmējus un vēlam veiksmi Latvijas mēroga kon-
kursā!

Marlena Zvaigzne

UGĀLĒ 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 

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

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 1-60 
ar kopējo platību 39,1 m2,  kadastra Nr. 
98709000384, izsoles sākumcena – 200 eiro, 
nodrošinājums – 20 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī  
plkst. 13.00;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 2-59 
ar kopējo platību 38,2 m2, kadastra Nr. 
98709000385, izsoles sākumcena – 460 eiro, 
nodrošinājums – 46 eiro, izsoles solis – 40 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī  
plkst. 13.10;

l 3-istabu dzīvokli (veikalu) Rūpnīcas ielā 
3-3 ar kopējo platību 60 m2, kadastra Nr. 
98709000389, izsoles sākumcena – 680 eiro, 
nodrošinājums – 68 eiro, izsoles solis – 50 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī  
plkst. 13.20;

l 1-istabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 3-44 
ar kopējo platību 31,5 m2, kadastra Nr. 
98709000387, izsoles sākumcena – 220 eiro, 
nodrošinājums – 22 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī  
plkst. 13.30;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3-59 
ar kopējo platību 38,9 m2, kadastra Nr. 
98709000391, izsoles sākumcena – 280 eiro, 
nodrošinājums – 28 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī  
plkst. 13.40;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3-60 
ar kopējo platību 39,3 m2, kadastra Nr. 
98709000388, izsoles sākumcena – 270 eiro, 
nodrošinājums – 27 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī  
plkst. 13.50;

l 1-istabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 4-29 ar 
kopējo platību 31,2 m2, kadastra Nr. 98709000386, 
izsoles sākumcena – 220 eiro, nodrošinājums 
– 22 eiro, izsoles solis – 20 eiro, izsoles sākums 
2021. gada 17. februārī plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada 
pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, 
īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2021. gada 
16. februārim, iepriekš saskaņojot laiku ar  
SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 
16. februārim plkst. 17.00. Izsoles komisijas 
tālrunis – 25749170. Izsoles vieta – Ventspils 
novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī.

ZIRĀS 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamos īpašumus Ziru pagastā, 
Ventspils novadā:

4-istabu dzīvokli “Tērces”-1 ar kopējo platību 
92,8 m2,  kadastra Nr. 98909000061, izsoles 
sākumcena – 1100 eiro, nodrošinājums –  
110 eiro, izsoles solis – 50 eiro, izsoles sākums 
2021. gada 17. februārī plkst. 14.30;

2-istabu dzīvokli “Tērces”-22 ar kopējo 
platību 50,5 m2, kadastra Nr. 98909000060, 
izsoles sākumcena – 660 eiro, nodrošinājums 
– 66 eiro, izsoles solis – 40 eiro, izsoles sākums 
2021. gada 17. februārī plkst. 14.40.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada 
pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, 
īpašumi apskatāmi darbadienās līdz  
2021. gada 16. februārim, iepriekš saskaņojot 

laiku ar dzīvojamo māju apsaimniekotāja  
SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25431808, 
e-pasts dace.limberga@vnkserviss.lv.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 
16. februārim plkst. 17.00. Izsoles komisijas 
tālrunis – 25749170. Izsoles vieta – Ventspils 
novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī.

USMĀ 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod nekustamos īpašumus Usmas pagastā, 
Ventspils novadā:

l 2-istabu dzīvokli “Dimanti”-18 ar kopējo 
platību 57,4 m2, kadastra Nr. 98749000060, 
izsoles sākumcena – 850 eiro, nodrošinājums 
– 85 eiro, izsoles solis – 50 eiro, izsoles sākums 
2021. gada 17. februārī plkst. 14.10;

l 2-istabu dzīvokli “Zāģētava”-3 ar kopējo 
platību 81,6 m2, kadastra Nr. 98749000061, 
izsoles sākumcena – 470 eiro, nodrošinājums 
– 47 eiro, izsoles solis – 40 eiro; izsoles sākums 
2021. gada 17. februārī plkst. 14.20.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada 
pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, 
īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2021. gada 
16. februārim, iepriekš saskaņojot laiku ar Usmas 
pagasta pārvaldes lietvedi, tālr. 28357620, 
e-pasts anita.meiere@ventspilsnd.lv.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 
16. februārim plkst. 17.00. Izsoles komisijas 
tālrunis – 25749170. Izsoles vieta – Ventspils 
novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī.

Izsolēs pārdos nekustamos īpašumus

Pagājušajā gadā uzņēmums “Miesnieks” saņēma Zemkopības ministrijas pateicību 
konkursā “Sējējs 2020” nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”.   LĪGAS ARĀJAS FOTO
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Borisa un Ināras Teterevu 
fonds turpina atbalsta program-
mu uzņēmīgajiem un rosīga-
jiem  “Pats savam SAIMES GAL-
DAM” (www.saimesgaldam.lv). 
Piedalīties projektu konkursā ir 
aicinātas arī Kurzemes reģiona 
bezpeļņas organizācijas, kuras 
vēlas palīdzēt grūtībās nonāku-
šiem cilvēkiem veikt dārzkopī-
bas darbus pārtikas sagādāšanai. 
Projektu idejas fonds gaida līdz  
28. februārim.

Atbalstu ieguvušās organi-
zācijas sarūpēs sēklas, stādus un 
dārza kopšanas piederumus gan 
novada trūcīgo ģimeņu piemājas 
dārzu ierīkošanai, gan biedrību 
pārziņā esošo dārzu iekopšanai. 
Vasarā tās organizēs konsultācijas 
par dārza kopšanu, savukārt rude-
nī – par ražas uzglabāšanu ziemai 
un konservēšanu. 

Lai pieteiktos 2021. gada at-
balstam, organizācijai vispirms 
līdz 28.  februārim jānosūta īss 
projekta ieceres apraksts brīvā 
formā uz e-pastu office@teterevu-

Manas skolas 
interesantākās vietas

Piltenes vidusskola bija un joprojām ir mana skola.  
Lai gan vairs nemācos šajā skolā, tomēr katru reizi,  
kad man jautā, kur es mācos, prātā tūliņ ienāk Piltenes 
vidusskola.

Ar šo skolu man saistās ļoti labas un nozīmīgas atmiņas. Ikviens 
šīs skolas stūrītis šķiet interesants, jo glabā neaizmirstamas atmiņas.

Viena no interesantākajām vietām skolā bija ēdnīca. Ne tādēļ, ka ēd-
nīcas telpas būtu ļoti interesantas vai ēdieni neparasti, bet tādēļ, ka šajā 
telpā tika darīts daudz dažādu blēņu, kuru dēļ bija jāklausās garas lek-
cijas, kas darīja “smagu” galvu. Jāsaka gan, ka šīs lekcijas iedarbīgas bija 
tikai īsu brīdi, jo drīz vien blēņu darīšana atsākās no jauna.

Vēl viena interesanta vieta skolā bija gaiteņi. Tur mēs mēdzām spēlēt 
“ķeriņus”, bet uzvedāmies pārāk skaļi, tāpēc skolotāji nāca ārā no ka-
binetiem, lai redzētu, kuri ir lielie trokšņa taisītāji. Tas bija brīdis, kad 
zinājām – nu ir laiks ņemt kājas pār pleciem un bēgt, cik ātri vien var!

Tomēr vislielākā un nozīmīgākā loma šajā skolā bija skolotājiem. 
Piltenes vidusskolas skolotājiem ir zelta sirds, viņi vienmēr piedāvāja 
plecu, uz kura paraudāt. Šie skolotāji vienmēr darīja vairāk, nekā vi-
ņiem būtu jādara, un, lai gan ne vienmēr to izrādījām, mēs bijām un 
joprojām esam ļoti pateicīgi par visu, kas tika darīts mūsu labā. Šie 
skolotāji mums iemācīja ne tikai to, kas bija mācību grāmatās, bet arī 
to, ko nevar atrast ne grāmatās, ne pierakstos, ne internetā. Piltenes 
vidusskola bija mūsu otrās mājas.

2019./2020. mācību gada 9. klases skolniece
Alīna Elīna Urķe

Nevalstiskās organizācijas aicinātas palīdzēt grūtībās nonākušiem 
cilvēkiem.     PUBLICITĀTES FOTO

Organizācijas var palīdzēt 
grūtībās nonākušajiem

Izveido dažādas sniega skulptūras
Ziemas Latvijā pēdējos 

gadus ir ne pārāk sniegotas. 
Tādēļ svarīgi izmantot 
katru spridzīgi svaigo un 
sniegiem bagāto dienu, jo 
nekad nevar zināt, kad būs 
nākamā baltām izklaidēm 
piemērotā diena.

Piltenē beidzot uzsnidzis 
sniegs, tāpēc šogad Piltenes vi-
dusskolas skolēnu pašpārvalde rī-
koja konkursu “Sniega skulptūra”. 
Ziemā aktivitātes svaigā gaisā ne 
tikai norūda, bet arī rada pozitī-
vas emocijas, un vēl tā ir iespēja 
ģimenei pavadīt laiku kopā. Tika 
iesūtīts daudz fotogrāfiju ar sko-
lēnu izveidotajām sniega skulp-
tūrām. Lielākoties bija sniegavī-
ri, bet bija arī zaķi, eži un citas 
skulptūras. Skolēnu pašpārvaldes 
dalībnieku aizklātā balsojumā 
3.  vietu ieguva 3. klases skolnie-
ce Laura Līce, 2. vietu – 8. klases 
skolniece Alise Asare, bet 1. vieta 
tika 1. klases skolniecei Elīnai Bo-
žei. Apsveicam! Paldies par dalī-
bu konkursā skolēniem un par 
atbalstu viņu vecākiem!

Skolēnu pašpārvaldes vadī-
tāja Nikija Voltere

Elīnas Božes sniega 
skulptūra. PILTENES VIDUSSKOLAS FOTO

PILTENE

INFORMĀCIJA

Ventspils novada dome šā gada  
28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols 
Nr. 78; 3. §) “Par grozījumiem Ventspils 
novada domes 2020. gada 30. janvāra 
lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu Ventspils novada Tārgales 
pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra 
numuriem 98660100034, 98660100069, 
98660100009, grozot Ventspils novada 
teritorijas plānojumu”” (protokols Nr. 58, 
7.§), kurā tika atļauta lokālplānojuma 
izstrāde zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 98660100034, 98660100069 
un 98660100009 Tārgales pagastā, Ventspils 
novadā (turpmāk – lokālplānojums).

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru 
kabineta noteikumos Nr.240 “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, ievērojot tajos noteiktos 
nosacījumos saistībā ar vēja elektrostaciju 
izvietojuma attālumiem, nepieciešams 
paplašināt lokālplānojuma teritorijas robežu ar 
nekustamo īpašumu “Tilgaiļi”, kadastra numurs 
98660100033.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs –  
SIA “Kursa MRU”, SIA “Līcīši”. Lokālplānojuma 
izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – 
Ventspils novada pašvaldības  
attīstības plānošanas speciāliste  
Iveta Straume (tālr. 26678959,  
e-pasts iveta.straume@ventspilsnd.lv).  

Iveta Straume 

Jāievēro nosacījumi 
par vēja elektrostaciju 
izvietojuma attālumiem

fonds.lv. Ja organizācija nolemj turpināt 
projekta pieteikšanas procesu, tā tiek ai-
cināta sagatavot un iesniegt pilnu projek-
ta pieteikumu un budžetu. 

Pretendentus aicinām rūpīgi iepazī-
ties ar programmas “Pats savam SAIMES 

GALDAM” nolikumu programmas lapā 
www.saimesgaldam.lv. Vienam projektam 
ieteicamais budžets ir līdz 1700 eiro. At-
balstu sniegs vismaz desmit organizācijām.

Labdarības projektu vadītāja 
Diana Bogdanova
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PILTENE

“Olita ir jauka un 
saprotoša skolotāja. Viņa 
ir gudra un interesanta. 
Viņa māk garlaicīgas 
tēmas iemācīt interesanti. 
Skolotāja vienmēr palīdz, ja 
tas nepieciešams. Atsaucīga. 
Viņa vienmēr atbalsta 
skolēnus, saskata katrā labo,” 
– tā par Piltenes vidusskolas 
skolotāju Olitu Doniņu saka 
viņas skolēni. Ikdienā viņa 
ir mācību pārzine, 6. klases 
audzinātāja, sociālo zinību, 
latviešu valodas un literatūras 
skolotāja. Skolotāja Olita 
Doniņa ir skolas sirds.

– Jums pagājušajā gadā pa-
sniedza pašvaldības Atzinības 
rakstu par jūsu darbu. Kādas ir 
jūsu sajūtas?

– Katram ir patīkami, ja viņa 

darbs tiek novērtēts. Tas uzliek arī 
atbildību – tātad arī turpmāk jā-
strādā ļoti labi.

– Cik ilgi jūs jau strādājat Pil-
tenes vidusskolā, un kāpēc tieši 
šeit? 

– Piltenes vidusskolā strādā-
ju kopš 1979.  gada, tātad vairāk 
nekā 40 gadu. Pabeidzu 1.  kursu 
Liepājas Universitātē, apprecējos 
un nolēmu mācības turpināt ne-
klātienē. Meklēju darba un dzīves 
vietu. Piltenē man piedāvāja darbu 
un istabiņu skolas internātā. Kopš 
tā laika Piltene un Piltenes vidus-
skola ir manas dzīves neatņemama 
sastāvdaļa.

–Vai jums patīk jūsu profesi-
ja?

– Man patīk skolotāja profesi-
ja. Ja tā nav, tad, manuprāt, nevar 
strādāt skolā. Par skolotāju kļuvu, 

pateicoties savai pirmajai skolotājai 
Dzidrai Andersonei. Es arī gribēju 
būt tāda kā viņa – gudra, sirsnīga, 
saprotoša, atsaucīga. Skola ir mācī-

Dzīves jēga un būtība

“Skolotāja darbs ir nemitīga mācīšanās. Jaunas metodes, darba formas, tehnoloģiju 
iespējas,” atzīst Olita Doniņa.     OLITAS DONIŅAS ARHĪVA FOTO

INFORMĀCIJA

Ventspils novada dome šā gada  
28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols 
Nr. 78; 2. §) “Par grozījumiem Ventspils 
novada domes 2020. gada 30. janvāra 
lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu Ventspils novada Tārgales 
pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra 
numuriem 98660100076, 98660100100, 
98660100110, 98660100105, 
98660100098, 98660150009, 
98660150097, 98660150109, 
98660150089, 98660150104, 
98660150060, 98660150061, 
98660150051, 98660150112, 
98660150012, 98660150011, 
98660150017, 98660150015, 
98660150038, 98660150108, 
98660150107, 98660150036, 
98660150102, 98660150171, 
98560030202, grozot Ventspils novada 
teritorijas plānojumu”” (protokols Nr. 58,  
4. §), kurā tika atļauta lokālplānojuma 
izstrāde zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 98660100076, 98660100100, 
98660100110, 98660100105, 
98660100098, 98660150009, 
98660150097, 98660150109, 
98660150089, 98660150104, 
98660150060, 98660150061, 
98660150051, 98660150112, 
98660150012, 98660150011, 
98660150017, 98660150015, 
98660150038, 98660150108, 

98660150107, 98660150036, 
98660150102, 98660150171, 
98560030202 Tārgales pagastā, Ventspils 
novadā.

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru 
kabineta noteikumos Nr.240 “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi”, ievērojot tajos 
noteiktos nosacījumos saistībā ar vēja 
elektrostaciju izvietojuma attālumiem, 
nepieciešams paplašināt lokālplānojuma 
teritorijas robežu ar nekustamiem 
īpašumiem “Ekmaņi”, kadastra numurs 
98660150090, “Sausgaliņi”, kadastra 
numurs 98660150027, “Simsoni”, kadastra 
numurs 98660150117, “Staldzenes 
Miezīši”, kadastra numurs 98660150006, 
“Mežasimsoni”, kadastra numurs 
98660150128, “Saullēkti”, kadastra numurs 
98660150018, “Sidrabiņi” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 98660150099 
un 98660150100.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs –  
SIA “Kursa MRU”, SIA “Līcīši”. 
Lokālplānojuma izstrādātājs –  
SIA “Reģionālie projekti”. 

Lokālplānojuma  izstrādes vadītāja –  
Ventspils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas speciāliste Iveta Straume  
(tālr. 26678959, 
e-pasts iveta.straume@ventspilsnd.lv).  

Iveta Straume 

Paplašina lokālplānojuma 
teritorijas robežu

šana un nemitīga mācīšanās. Katra 
diena ir neatkārtojama!  Lai cik labi 
saplānotu stundu, skolēni vienmēr 
tajā ienes korekcijas. Nevar taču ie-
priekš prognozēt, kādas būs atbil-
des uz skolotāja jautājumiem. Sa-
vas pārdomas par skolu uzrakstīju 
pirms Skolotāju dienas: “No agrām 
rīta nomoda stundām vēl pirms 
rītausmas līdz vēlām novakarēm, 
labojot skolēnu darbus. No asteru 
saulītēm, gladiolu zobeniem un 
kastaņu ežiem septembrī līdz ce-
riņu neprātam maijā. No kautrīga 
pirmklasnieka, kas pirmoreiz bikli 
(mammai pie rokas) pārkāpj skolas 
slieksni, līdz izlaiduma valsim un 
smeldzīgai apziņai: “Manējie aiz-
lido...” Pa vidu – ikdiena ar skolas 
zvanu. Cerība, ka izdosies spuraino 
pusaudzi pārliecināt, cik nopietns 
darbs ir mācīšanās. Pa vidu – svēt-
ku svinēšana. Sarunas ar kolēģiem 
pie kafijas tases. Veiksmes stāsti. 
Gandarījuma un prieka mirkļi. Pa 
vidu – negulētas naktis. Asara uz 
vaiga. Sirmu matu pavediens. Daž-
kārt šaubas, vai rīkojos pareizi. Pa 
vidu – uz ielas sastapts (pirmajā 
brīdī nepazīstams) cilvēks, kurš 
smaidot sveicina ar skaļu: “Lab-
dien, skolotāj! Vai atceraties, kā 
mēs toreiz...”. Tāda tava diena, tāds 
tavs mūžs, skolotāj. Bet citādāk tu 
neproti. Jo īsts skolotājs – tas nav 
darbs, bet dzīves jēga un būtība.”

– Vai jums patīk mācīt Pilte-
nes vidusskolas skolēnus, un vai 
pati arī darba gaitā iemācāties ko 
jaunu?

– Man patīk darbs Piltenes vi-
dusskolā, patīk Piltenes vidusskolas 
skolēni. Skolotāja darbs ir nemitīga 
mācīšanās. Jaunas metodes, darba 
formas, tehnoloģiju iespējas. Ne-
kautrējos atzīt, ka kaut ko nezinu, 
un prasīt palīdzību kolēģiem un 
skolēniem. 

– Ko jūs domājat par attāli-
nāto mācīšanos? Tā ir grūta arī 
skolotājiem?

– Domāju, ka attālinātais mā-
cību process nepatīk ne skolēniem, 
ne skolotājiem. Mācību laikā ne-
pieciešama komunikācija – skolē-
nam pajautāt, skolotājam pārlieci-
nāties, vai mācību viela saprasta. 
Attālinātās mācības no skolēniem 
prasa prasmi plānot laiku, būt at-
bildīgiem par sava darba rezultā-
tiem. Skolotājam jādomā par to, kā 
saprotami, uzskatāmi izskaidrot, 
kā dažādot uzdevumus.

– Vai jums patīk Piltenes sa-
biedrība, jūsu kolēģi un citi cil-
vēki?

– Esmu pateicīga bijušajām 
kolēģēm Velgai Sanderei, Laimai 
Celmai, Ritai Čaupalei, Valdai Pel-
deķei, Zentai Daudzei un Mildai 
Svokai  par atbalstu, ko saņēmu, 
uzsākot darba gaitas skolā. Man 
ir bijuši lieliski darbaudzinātāji un 
skolotāji. Man ir labi kolēģi. Varu 
droši jautāt, lūgt palīdzību, atbal-
stu. Jūtos piederīga Piltenei. Prie-
cājos par sakopto vidi, piltenieku 
veiksmes stāstiem. Jāmācās novēr-
tēt to, kas mums ir dots!

– Kur jūs apguvāt skolotāja 
profesiju? 

– Pēc Ventspils 5. vidusskolas 
absolvēšanas uzsāku studijas Lie-
pājas Universitātē (toreiz – Viļa 
Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā 
institūtā). Gribēju kļūt par sākum-
skolas skolotāju. Diplomu ieguvu 
1982. gadā. Vēl esmu ieguvusi ser-
tifikātus ar tiesībām mācīt sociālās 
zinības 5.–9. klasē un latviešu va-
lodu 5. un 6. klasē. Bijuši arī dažādi 
profesionālās pilnveides kursi. Taču 
profesiju neapliecina diplomi un 
sertifikāti, to pa īstam māca veik-
smes un kļūdas, atbalsts un vēlēša-
nās maksimāli labi, pēc vislabākās 
sirdsapziņas padarīt savu darbu!

– Paldies par interviju. Lai 
jums veicas nākamajos mācību 
gados!

9. klases skolniece 
Amanda Strupiša
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JŪRKALNE

Gadi iet, un līdzi tiem 
aiziet arī cilvēki, kuru 
atmiņās ierakstīta tautas 
vēsture. Arvien vairāk 
mums jāuzticas rakstītajiem 
avotiem. Diemžēl te nu 
dabūjam tādu  
lasāmvielu, ka atliek tikai 
pabrīnīties. 

Šoreiz pacentīšos salīdzināt 
nopietnos vēstures avotos pub-
licētu informāciju ar tām zinā-
šanām, kas ir vietējo iedzīvotāju 
atmiņās. Man nav iespējas strādāt 
arhīvos, tādēļ uz absolūtu pa-
tiesību nevaru pretendēt. Ziņas 
pārsvarā meklēju gadiem krātajos 
novadpētniecības materiālos. 

Daudz iebildumu ir par Pils-
berģu muižu un Fēliksbergas jūr-
skolu. Fēliksbergas nosaukums ir 
saistīts ar teiku par izglābto kuģi. 
Kā vēsturisks fakts tas līdz šim 
nav apstiprinājies. Kuģis pretī 
baznīcai cietis avārijā vētras laikā. 
Kapteinis lūdzis Dievu, lai palīdz 
izglābties. Apsolījis tajā vietā uz-
celt baznīcu. Kapteinis savu vārdu 
turējis. Stāsts par izglābto kuģi 
saglabājies no paaudzes paaudzē. 
Daudz atmiņu stāstu ir Lāču ģi-
menei. Lūk, Augusta Lāča stāsts: 
“Vidējās (2.) baznīcas laikā noticis 
dievkalpojums baznīcā vētras lai-
kā. Mācītājs aicinājis tos, kas vēlas 
piedalīties kuģa glābšanā, doties 
uz jūrmalu. Gājuši procesijā ar ka-
rogiem, kvēpināmo trauku. Airu 
laivā devušies cilvēkus glābt. Kuģi 
sasnieguši ar lielām grūtībām, 
daļu komandas izglābuši. Kuģis 
ar kapteini un pārējiem komandas 
locekļiem pieskalots krastā. Kap-
teinis šo vietu nosaucis par Fēliks-
bergu – Laimīgo kalnu.” No veco 
cilvēku stāstiem atceros, ka runa 
bija par zviedru kapteini un ka 
baznīca celta par zviedru naudu. 
Tas gan nekur nav apstiprināts, un 
šķiet, ka tas ir teikas turpinājums, 
bet tagad literatūrā parādās vācu 
kapteinis, taču tā ir tīra interpre-
tācija, kas ar teiku nav saistāma. 

Iepazinos ar rakstīto par Jūr-
kalni dažās enciklopēdijās, kam 
vajadzētu būt ticamam avotam. 
Nu, nekā!

Latvijas PSR mazā enciklopē-
dijā varam uzzināt, ka Jūrkalnē 
esot Pilsupe. Upīte gan ir, bet kur 
tā pils? Bijusi tikai neliela muiži-

ņa, tādēļ nosaukums ir Muižupe. 
Nu, labi! Šo grāmatu diez vai kāds 
vairs ņem par pilnu! 

Jūrskola
Latvijas enciklopēdijā “Kurze-

me”, kas izdota Rīgā, 1993.  gadā, 
par apskatāmajām vietām rakstīts: 
“Pilsbergas trīsgadīgās jūrskolas 
(1871–1892) vieta. Skola darbo-
jusies bij. Pilsberģes muižā (..).” Te 
ir divas kļūdas. No paša sākuma 
nosaukums bija tikai Fēliksbergas 
jūrskola, kas pastāvēja 26 gadus, 
tātad slēgta 1897. vai 1898. gadā. 
Kļūdas ceļo no viena avota citā. 

Latvijas enciklopēdija, 2005., 
SIA “Valērija Belokoņa izdev-
niecība”, 230.–231. lpp. rakstīts: 
“1871.–1902. darbojusies Pilsber-
gas jūrskola.” Vēsture stāsta kaut 
ko citu!

Senākais dokuments ir “Vēs-
tule Kurzemes jūrmalniekiem no 
K.  Valdemāra (sevišķi nodrukāts 
iz “Baltijas Vēstneša”), Rīgā, 1876. 
Drukāts pie M. Jākobsona Vēveru 
ielā, pretim linu svariem. Rakstīts: 
“Tad nu tagad pastāv, vaj ir ap-
stiprinātas, pavisam 29 skolas, un 
no tām 8, tas ir vairāk kā cetorta 
daļa, Kurzemē, proti: (..) Fēliks-
bergē, Užavā pastāv jau 3 gadus.” 
Šajā pašā avotā pārskatā par sko-
lām rakstīts, ka jūrskola ir Pilsber-
ģes muižā. Citas skolas Pilsberģu 
muižas teritorijā vēl nav.

Kaut kā gadi nesakrīt, jo en-
ciklopēdijā “Latvijas jūrniecības 
vēsture. 1850.–1950.”, Rīgā, 1998., 
rakstīts, ka Jūrkalnes (te ievērots 
tagadējais pagasta nosaukums) 2. 
kategorijas jūrskola dibināta 1872. 
gadā. Tajā pašā lappusē rakstīts, ka 
jūrskola darbojusies 26 gadus. Vēl 
turpat nākamajā lappusē: “Jūrkal-
nes jūrskola “Fēliksbergas jūrsko-
la”. Dib.1872. (..) 1. (zemākās) kat. 
j-sk., darbojās Pilsberģes muižā 
(..). No 1880. gada bija 2. kat. j-sk. 
(..). Pēc 1902. g. likuma pārveido-
ta par sagatavošanas jūrskolu. 26 
pastāvēšanas gados (1872.–98.) 
mācījušies 309 skolnieki.” Tātad 
skola slēgta 1898. gadā, nevis, kā 
rakstīts piemiņas vietā un šajā 
pašā avotā, 1902. gadā. Kā tā? Vēl 
viens brīnums turpat! “Jūrskola 
darbojās līdz 1. pas. karam, tad 
to evakuēja uz Krju.” Tici nu vēl 
enciklopēdijai! Kā var evakuēt to, 

kas pirms padsmit gadiem likvi-
dēts? 1902. gadā, kad izdeva jau-
no jūrskolu likumu, Fēliksbergas 
jūrskola bija jau likvidēta. Pietiek 
saskaitīt divus skaitļus 1872 + 26, 
nu nekādi nesanāk 1902! Enciklo-
pēdijās pie teksta par Fēliksbergas 
jūrskolu ir “pielipināts” teksts par 
1902. gada jūrskolu reformu, kura 
uz konkrēto jūrskolu vairs neat-
tiecas. Vēl publikācijās pamanīts 
teikums, ka jūrskolas ēku 1. pa-
saules karā iznīcināja Vācijas krei-
seru artilērija. Muižas ēka stāvēja, 
kur stāvējusi, līdz 1929.  gadā to 
sāka nojaukt, lai no materiāliem 
uzceltu jauno skolas ēku Jūrkalnes 
centrā. 

Par muižu
Dunsdorfs E. “Latvijas vēs-

ture 1600.–1700.”, Upsala, 1962.: 
“Gadsimteņa sākumā katolismā 
pārgāja Alsungas un Lejas muižas 
kungs fon Švērins un līdz ar to arī 
viņa zemnieki.” Pilsberģes muižu 
sauca arī par Lejas muižu un ie-
dzīvotājus par lejniekiem.

“No Alsungas Kalnbirzes ska-
toties uz Jūrkalnes pusi, sākās senā 
jūras zemiene – leja. Kad puikas 
gados svētdienās kājām gājām uz 
Alsungas baznīcu, turienieši mūs 
nesauca par jūrkalniešiem, bet 
par lejniekiem. Arī senajās kartēs 
esmu lasījis Lejasmuižas nosau-
kumu.” (J.  Lagzdiņš “No sena-
jiem laikiem”, avīze “Maģie Suiti”, 
2002. gada aprīlis, Nr. 75.)

Dunsdorfs E. “Latvijas vēsture 
1710.–1800.”, Stokholma, 1973., 
144. lpp.: “Tā kā Bīrons varēja 
neaprobežoti rīkoties ar Krievijas 
valsts kases līdzekļiem, viņš ne 
vien izpirka ieķīlātās hercogistes 
domēnes, bet sāka arī uzpirkt pri-
vātās muižnieku muižas: Kurze-
mē – (..) un Pilsberģi.” 

“(..) vēl 20. gs. sākumā pagasts 
un muiža saukta par Pilsberģi, 
pirms tam – Fēliksberga (Laimī-
gais kalns). (Sigurds Rusmanis 

“Jūrkalne, kur katoļu baznīca”, 
“Katoļu Dzeive”, 11–1997.) Nu 
nav Pilsberģu muiža saukta par 
Fēliksbergas muižu! 

Arī Latvijas pirmajos neatka-
rības gados dažādos dokumentos 
ir Pilsberģes muiža, kura 30.  ga-
dos nojaukta, bet nekur neparā-
dās, ka muižas nosaukums būtu 
Fēliksberga.

Diemžēl Jūrkalnes nosaukums 
dažādos izdevumos, kas izdoti 
pēc šī nosaukuma apstiprināša-
nas 1925. gadā, lietots arī tad, 
kad pagastam un katoļu draudzei 
vēsturiski vēl bija Pilsberģes no-
saukums. Tā laikam radies arī no-
saukums “Jūrkalnes muiža”, kura 
nekad nav pastāvējusi. Kad bija 
muiža, nebija Jūrkalnes, bet, kad 
bija Jūrkalne, nebija vairs muižas. 
Kardināla Juliāna Vaivoda “Kato-
ļu baznīcas vēsturē” rakstīts par 
1749.  gadu, ka pastāvējusi Alš-
vangas baznīca ar Jūrkalnes filiāli. 
Vai tiešām? Drīzāk tā bija vai nu 
Pilsberģu, vai Fēliksbergas drau-
dze. Jūrkalnes vārds tad vēl nebija 
izgudrots.

Par pagastiem 
“(..) 1573. A. (Alsunga vai Al-

švanga – M.  J.) nāca Kurzemes 
un Zemgales maršala J. fon Švēri-
na rokās; piepirkdams Pilsberģes 
(Jūrkalnes) ciemu, viņš paplašināja 
savas robežas līdz jūras piekrastei. 
(..) Sākumā A.  draudzes robežās 
ietilpa arī Jūrkalnes, Basu un Gu-
denieku pagasti, bet ar Jūrkalnes 
(1862) un Gudenieku(1920) pat-
stāvīgu draudžu nodibināšanu tie 
atdalījās no A. draudzes.” (Latviešu 
konversācijas vārdnīca, 315.  lpp.) 
Arī te lietots pašreizējais nosau-
kums, lai zinātu, kura teritorija 
ir domāta. Lasot par seno zemju 
iedalījumu, ir runa par draudzēm. 
Pagasti Kurzemē ir no 1817. gada 
pēc dzimtbūšanas atcelšanas kā 
apvienota zemnieku sabiedrība.

Arī Dunsdorfa darbā “Latvi-

jas vēsture 1600.–1710.”, Upsala, 
1962. g., 376. lpp. par suitu terito-
rijas izveidošanos minēts tagadē-
jais pagasta nosaukums, nevis tā 
laika teritorijas nosaukums. 

Dokumentā “Obzor kurland-
skoi gubernii za 1910 Feliksbergs-
kaja volostj” (tulkojums varētu 
būt kā draudze vai kopiena, bet 
ne pagasts), izd. “Mītava”, 1912. 
g., 147.–151. lpp. nosauktas mājas 
un zemes īpašumi pēc uzvārdiem. 
Secināju, ka sarakstā ir īpašumi 
līdz Ēnavas upei un Pievikai, bet 
neatradu Pilsbergas muižas īpašu-
mu. Minētajā dokumentā uzskai-
tīti arī zaldātu zemes gabali, tādi ir 
25, bet tur neparādās “Kvieši”, kuri 
tiek uzskatīti par zaldātu saim-
niecību. Šis jautājums prasās pēc 
sīkākas izpētes.

Latvijas Vēstures institūta 
apgāda “Rīga” 1999.  gadā izdota-
jā “Latvijas zemju robežas 1000 
gados” 107. lpp. “Kurzemes gu-
berņas pagasti 1912.  gadā un ta-
jos iekļautie pagasti vai to daļas” 
rakstīts, ka Aizputes apriņķa pa-
gastu skaitā ir Pilsbergas pagasts 
ar Fēliksbergas, Labraga, Pievikas 
daļām. 1920.  gada februārī tika 
atjaunots Ulmāles pagasts, kurā 
iedalīja no Pilsbergas pagasta at-
dalīto Labraga pagastu. 

Latvijas revolucionāro cīnī-
tāju piemiņas grāmatā, sējuma 3. 
daļas 107. lpp. rakstīts par Pils-
berģes zemnieku nošaušanu Val-
taiķos. Tātad 1905.  gadā runa ir 
par Pilsberģes, nevis Fēliksbergas 
zemniekiem. 

Pēc A. Ozolas pierakstiem, ku-
ros apkopots iedzīvotāju sastāvs, 
dati ņemti no Valsts arhīva fon-
diem, 1858. gadā ir Pilsberģu no-
saukums, 1882. gadā 13. II Labrags 
tiek pieskaitīts Fēliksbergai, 1873. 
gadā Pilsberģu muižas zeme sada-
līta būdniekiem. 1916. gadā rakstā 
par šaursliežu dzelzceļa (bānceļa) 
izbūvi ir Pilsberģes nosaukums.

Vēsturisko 
patiesību 
meklējot

“1902. gadā, kad izdeva jauno jūrskolu likumu, Fēliksbergas jūrskola bija jau 
likvidēta,” norāda Marija Janvāre.    JŪRKALNES PAGASTA PĀRVALDES FOTO  
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Āb un Ruč 
pārdoms

Pierms Ziemsvētkim Ābs un 
Ruč āzgā apkopt kaps, nolikt kād 
ziediņ, ko nebi nokodušs salns, 
novākt kād nobiruš lap un āzde-
dzint svecīt. Šai laike jau vaidzē 
rakt snieg, bet tagad jāgrāb laps. 
Kamēr Ruč apčuben kaps, Ābs 
pastaigā, acerēdamies draugs un 
paziņs, atnācs apakaļ, teic Ručam: 
“Nez, va tad, kad mirušie bi dzīv, 
viņim ar dāvenāj plastmas puķs? 
Tagad kap pill a plastmas puķam.” 

“Jā, tie mirušie gan būt pelnījš 
ko labāk,” nosak Ruč, “katers jau 
atstāj kād mantojum. Nav dzier-
dēts, ka kāds būt atstājs plastmas 
gov va sujen.” 

Ābam ar sāvs doms: “Nav a 
dzierdēts, ka būt atstāts nauds 
murķs a plastmas eiriķim.” Ručs a 
beidzs sāvs dārbs: “Viegl jau ir pārs 
reizs gade uzlikt plastmas puķs, 
nav jāvāc nost tik ātr kā parastās.” 

“Vien brīd jau valdīb teic, ka 
vairs nibūs brīv ražot plastmas 
puķs, tāpat kā plastmas maisiņs,” 
Ābs a grib būt gudrs.

“Tā, nu viss i padārts. Āzies 
uz zujbod nopierkt žaudēts reņģs, 
viņim ir gārd laš vēderiņ,” noteic 
Ruč, un āb iet prom.

Bratans

Motosportists un uzņēmējs 
Arvis Sanders debitē uz Latvijas 
mūzikas skatuves ar dziesmu 
“Jūrkalne”. Šis skaņdarbs ir 
veltījums Jūrkalnes cilvēkiem, 
dabai un kultūrai. Arvis 
Sanders klausītājiem piedāvā 
doties īsā ceļojumā uz 
rietumkrastu un kavēties siltās 
atmiņās.

Arvis Sanders ir Latvijas leģendā-
rā motokrosa kluba “Rodeo” vadītājs 
un sportists, motosporta sacensību 
organizators. Brīvajā laikā viņš muzi-
cē un tagad piepildījis vienu no saviem 
mūža sapņiem – profesionālā studijā 
ierakstījis dziesmu.  Citas savu kārtu 
gaida pierakstu kladē.  Arvis Sanders 
ir dziesmas “Jūrkalne” vārdu un mū-
zikas autors. Tā ierakstīta Liepājā pie 
skaņu režisora Egila Meža. Kopā ar 
Arvi ierakstā piedalījās Aldis Žimants 
(ģitāra, piebalsis), Mārtiņš Ūdris 
(taustiņinstrumenti, saksofons), Egils 
Mežs (basģitāra, piebalsis) un Andris 
Vaņkovičs (piebalsis).  Dziesmas vi-
deoklipu veidoja Diāna Aiše (kamera 
un montāža).

Skaņdarbs klausāms platformā 
“Spotify” un skatāms “YouTube”.

Uģis Dadzis

Vēsturisko patiesību meklējot

Latvijas enciklopēdija, 2005., 
SIA “Valērija Belokoņa izdevnie-
cība”, 230.–231. lpp. rakstīts: “(..) 
(Jūrkalne) izveidojusies bij. Pils-
bergas muižas (Feliksberg) terit-ā, 
senāk saukta arī par Fēliksbergu 
un Pilsbergu.”  Vai tā ir? Vietējie 
iedzīvotāji gan uzskata, ka neva-
jag jaukt vietvārdus Fēliksberga 
un Pilsberģe (tā vietējie dēvē) 
muižu.  Pirmais apzīmē vietu ap 
Jūrkalnes centru, bet muižas vie-
tā ir piemiņas vieta Fēliksbergas 
jūrskolai, kura darbojās Pilsber-
ģu muižā. Fēliksberga sastopama 
vairākos oficiālos dokumentos, 
bet ne kā pagasta nosaukums.  Arī 
citur pamanīju, ka Fēliksberga ir 
lietots kā Pilsberģes vāciskais no-
saukums. Īstenībā tie ir divi atšķi-
rīgi vietvārdi. 

Zināmu skaidrību var ieviest 
20. gs. 30. gadu Aizputes apriņķa 
pagastu ziņojumi. Par Jūrkalnes 
pagastu ziņas ir vairākos 30. gadu 
pārskatos: “Agrākie nosaukumi: 
Pilsbergas pagasts; vāciski Felix-
berg; krieviski Feliksbergskaja.” 
(Apriņķu un pagastu apraksti, 
Rīga, 1937.; 312.  lpp.). No tā var 
secināt, ka nosaukumi lietoti pa-
ralēli.  

Pagasta nosaukumu maiņa 

ir publicēta “Valdības Vēstnesī” 
Nr.169. pirmdien, 3. augustā, 1925. 
g. Latvijas pagastu saraksts. Sastā-
dīts, izpildot Saeimas 1924.  g. 17. 
jūnija lēmumu. Izvedams dzīvē 
1925. gada 1. septembrī. 

N. p. k. 161.
Pagasta 
nosaukums 

Jūrkalne

Vecais pag. nos. Pilsberģe
Apriņķis Aizputes
Rīgā, 1925. g. 
22. jūlijā 
Iekšlietu 
ministrs

E. Laimiņš

Pārvaldes 
departamenta 
direktors 

J. Zankevics

Nodaļas vadītājs P. Klinklāvs

No 1919. līdz 1926. gadam 
Pilsberģē par skrīveri strādāja Pē-
teris Jancis no “Jančniekiem”. Vi-
ņam mēs varot pateikties par mūsu 
pagasta nosaukumu Jūrkalne, kas 
pierādījies kā mūsu pagasta spēka 
vārds. Lai kuram apriņķim, rajo-
nam vai novadam mūs pievieno, 
jau drīz būs simtgade, kamēr lep-
ni un neatkarīgi nesam Jūrkalnes 
vārdu. Vēsturiskās patiesības vārdā 
būšu pateicīga uzklausīt arī vēl ci-
tus viedokļus. 

Marija Janvāre
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1
Ventspils novadā, 2021. gada 14. janvārī

(protokols Nr.77, 1.§)

“VENTSPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 
KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 

2. punktu un 46. pantu, 
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un17. pantu. 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ventspils novada 
pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, 
izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, 
kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2021. gadam saskaņā ar 1. pielikumu šādā 
apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 15 397 885 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi – 18 234 991 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –  

3 619 594 euro.
3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un 

dāvinājumu budžetu 2021. gadam saskaņā ar 2. pielikumu 
šādā apmērā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi – 2 244 euro;
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –  

2244 euro.
4. Paredzēt Ventspils novada pašvaldības 2021. gada 

pamatbudžetā dotāciju 330 000 euro apmērā SIA “VNK 
serviss” deleģēto funkciju izpildīšanai – zaudējumu segšanai 
ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ.

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības saistības 
2021. gadam un turpmākajiem gadiem saskaņā ar  
3. pielikumu.

6. Ventspils novada domes Finanšu komiteja ir tiesīga:
6.1. mēneša laikā pēc pašvaldības budžeta 

apstiprināšanas domē akceptēt pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību ieņēmumu-izdevumu tāmes ar pielikumiem 
apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar spēkā esošajiem 
noteikumiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši izdevumu funkcionālām kategorijām;

6.2. lemt par grozījumiem novada pašvaldības  
2021. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas 
kodu griezumā;

6.3. lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem 
gadījumiem no 2021. gada budžeta rezerves fonda par 
summu, kas pārsniedz 1420 euro, nepārsniedzot rezervēto 
līdzekļu apjomu.

7. Ventspils novada domes priekšsēdētājs ir tiesīgs 
neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves 
fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 1420 euro, 
nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.

8. Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa 
ar centralizēto grāmatvedību 2021. gadā nodrošina 
pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu 
procentu atmaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu 
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

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

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada  
1. janvāri.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

INFORMĀCIJA

Arvis Sanders velta dziesmu Jūrkalnei

Brīvajā laikā sportists un uzņēmējs Arvis Sanders 
raksta dziesmas.  PUBLICITĀTES FOTO
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USMA

1991. gada janvāris. 
Ziema. Usma. Arī mūsu 
pagastu ir sasniegusi ziņa 
par Latvijas Tautas frontes 
izsludināto Vislatvijas 
manifestāciju Rīgā. Latvijas 
Tautas frontes dalībnieku 
vidū ir arī usmenieki, kuri, 
pārbraukuši no Rīgas, atved 
šo ideju mājās. 

Ideja atrod dzirdīgas ausis 
un darbīgas rokas – usmenieki 
sakravā somas, nokauj cūku, sa-
lej pudelēs ko stiprāku un dodas 
ceļā. Pastāvēt par ko? Par to, lai 
būtu saimnieki savā zemē! Par to, 
lai mums būtu pašiem sava Lat-
vija! Par brīvību! Autobuss ar 30 
vietām ir pilns, un pavisam drīz 
Usmas ļaudis pievienojas pārē-
jiem 500 tūkstošiem barikāžu da-
lībnieku.

Ir 2021. gada janvāris. Ziema. 
Beidzot arī mums ir ziema. Bari-
kāžu notikumiem šogad jubileja 
– pagājuši jau 30 gadi. Deg uguns-
kuri. Atmiņu, cerības un brīvības 
ugunskuri. Atceramies to, cik 
toreiz bijām spēcīgi savā kopībā. 
Ceram uz to, ka tādi būsim cauri 
visiem laikiem. Ticam, ka Latvija 
mācēs būt brīva.

Neraugoties uz pandēmiju, 
ierobežojumiem un puteņa vēr-
petēm, 20.  janvārī Usmā iedegās 
vairāk nekā 20 barikāžu dalībnie-
ku atceres ugunskuru. Septiņos 

vakarā visai Usmai pāri 10 minū-
tes skanēja baznīcas zvans. Cilvē-
ki katrs savas mājas ceļa galā brīdi 
kavējās atmiņās, kāds izcepa pa 
desiņai, kāds iedzēra ko stiprāku 
un pamāja kaimiņam no blakus 
mājas. Usmenieki tāpat kā pirms 
30 gadiem atkal bija vienoti.

Gatavojoties barikāžu atceres 
dienai, iesākām apjomīgu darbu. 
Izrādās, par usmenieku dalību 
1991. gada barikādēs atmiņu pie-
rakstu tikpat kā nav. Līdz 20. jan-
vārim paspējām nointervēt četrus 
dalībniekus, bet Usmā tādu bija 
vairāk nekā 60! Daudzi no viņiem 
vairs nedzīvo Usmā vai arī aiz-
saukti mūžībā. Par to mazliet žēl, 
tomēr vēl varam paspēt pierakstīt 
atmiņas, kuras tik ļoti var stipri-
nāt un uzmundrināt mūsdienu 
jauniešus. Daļa usmenieku ir op-
timisti un tic, ka gadījumā, ja at-
kal būtu jāpulcējas aizstāvēt savu 
valsti, dzirdīgas ausis atrastos arī 
starp mūsējiem. Citi ir noskumu-
ši par šībrīža situāciju valstī un 
skaidri zina, ka otrreiz vairs uz 
barikādēm nebrauktu. Un jāpie-
krīt gan vieniem, gan otriem.

Barikāžu notikumi bija, ir un 
paliks kā svarīgākie atmodas lai-
kā. Tie ir notikumi, kas apliecina 
sen zināmo patiesību – kopībā ir 
milzīgs spēks. Mūsdienu sabiedrī-
ba ir ļoti sašķelta. Pat skatījumā uz 
visvienkāršākajiem jautājumiem 

Septiņos vakarā pāri visai Usmai 10 minūtes skanēja baznīcas zvanu skaņas.
INGAS ANDRAS PĒRKONES FOTO

Cilvēki katrs savas mājas ceļa galā brīdi kavējās 
atmiņās. 

Sāk pierakstīt 
atmiņu stāstus

veidojas dažādi grupējumi. Bari-
kāžu pieminēšana sabiedrībā ceļ 
gaismā atmiņas par tautas vieno-
tību un spēku un sēj šo vienotības 
sēklu mūsdienu sabiedrībā. Mūsu 
atbildība ir sēt šo sēklu arvien pla-
šāk, turpinot pieminēt 1991. gada 
barikāžu notikumus. 

Paldies visiem Usmas pagas-
ta iedzīvotājiem un aktīvistiem, 
kuri atsaucās aicinājumam ie-
degt ugunskurus! Paldies “Usmas 
muižai”, “Medniekiem”, “Lazdām”, 
“Kāpām”, “Zemītēm”, “Ceriņiem”, 
“Ievām”, “Rūķīšiem”, “Ozoliem”, 
“Mālkalniem”, “Riekstiņiem”, 
“Meldriem”, “Rožkalniem”, “Zem-
zariem”, “Norām”, “Vaivariem”, 
“Liepām”, “Kļavām”, “Ģigām”, “Lak-
ševiciem”, “Strazdiņiem”, Jurijam 
Upītim, Raivim Grūbem, Biezo ģi-
menei un Jānim Štrausam!

Elana Jurgena 

Ventspils Vācu kultūras biedrība 2020. gadā realizēja 
projektu “Kalender 2021. Lebendige Gutshöfe gestern und 
heute. Muižas vakar un šodien.” 

Mūsu iecere bija iepazīt 12 muižas, veidot galda kalendāru, 
kurā katrai muižai veltītas divas lappuses, vienā lappusē ieskats 
muižas vēsturē, otrā – neliela informācija par šodienu. Projektā 
mūs atbalstīja 12 muižu kolektīvi, par to esam ļoti pateicīgi, jo 
tikai laba sadarbība var nest rezultātus. Izvēlējāmies muižas, kur 
mūsdienās darbojas skolas, muzeji, kultūras centri, bibliotēkas 
vai viesu nami. Ventspils novadā iepazinām Ances, Popes un 
Leču muižu. Gadā ir 12 mēneši. Lai mēs pilnvērtīgi realizētu 
ieceri, lūkojāmies kaimiņu novada virzienā un atsaucīgus 
ļaudis sastapām Tiņģerē, Dundagā, Talsos, Nurmuižā, Strazdē, 
Lielvirbos, Dižstendē, Pastendē un Spārē. 

Septembrī Ventspils Vācu kultūras biedrības dalībnieki 
iepazina muižas, guva daudz lielisku iespaidu, fotografēja, bet 
nākamajos rudens mēnešos apkopoja iegūto informāciju.  
2021. gada kalendārs, kas veltīts muižām, izdots latviešu 
un vācu valodā ar Vācijas Iekšlietu ministrijas atbalstu, tas 
pieejams visās muižās, kas piedalījās projektā, un Ventspils Vācu 
kultūras biedrībā. 

Māra Kraule

INFORMĀCIJA

Kalendārā iekļauta informācijā arī par Ances, Popes un Leču muižu.   MĀRAS KRAULES FOTO

Kalendārā iekļauts vēstījums par muižām
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Sācies jaunais mazpulku 
gads, tas atšķiras no ierastā 
skolas mācību gada,  
jo sākas janvārī un 
noslēdzas decembrī.
Gads mums iesākās ar 
patīkamu ziņu, saņēmām 
Latvijas mazpulku veidotos 
kalendārus, un trīs Puzes 
mazpulcēni var priecāties, 
ka viņu zīmējumi ir ievietoti 
kalendārā.

Rudenī seši mazpulcēni atsau-
cās aicinājumam piedalīties zīmē-
jumu konkursā “12 mēneši mežā”. 
Mazpulcēni zīmēja mežu dažādos 
gadalaikos un rakstīja, kāpēc tieši 
konkrētais gadalaiks ir izvēlēts. 
Mazpulku padome iesūtītos zī-
mējumus un arī aprakstus izman-
toja 2021.  gada kalendāra veido-
šanai. Kalendārā iekļauti Annikas 
Štrombergas, Alekša Anševica un 
Dārtas Apsītes zīmējumi, kā arī 
Unas Galkinas, Alekša Reinfelda, 
Gunāra Adriana Bērznieka, Dār-
tas Apsītes un Alekša Anševica 
domas par gadalaikiem.

Jaunajā gadā nevaram satik-
ties klātienē, tāpēc notiek tiešsais-
tes nodarbības. Brīvlaikā mums 
notika tiešsaistes konkurss “Vai tu 
zini?”. Mazpulcēni atbildēja uz da-
žādiem jautājumiem, un labākos 
rezultātus guva Natālija Žubure, 
Lelde Kraule un Una Galkina. 

Skolas laikā mazpulka no-
darbības notika pirmdienās, ta-
gad mazpulcēni katru nedēļu 
saņem jaunu uzdevumu, iesūta 
fotogrāfijas, tādējādi pierāda, 
ka uzdevums ir paveikts. Aktīvi 
sportot, kustēties, pavadīt brīvo 

Lara Bāliņa -Eldesuki pie sava barikāžu dienas atceres 
ugunskura.    MAZPULCĒNU IESŪTĪTIE FOTO

Niks Jēkabsons 
rīvē kartupeļus, 
viņš cepa pildītas 
kartupeļu pankūkas. 

INFORMĀCIJA

Aktīvie Puzes mazpulcēni

laiku dabā, baudot ziemas prie-
kus, – tas bija veselīgam dzīves-
veidam piemērots uzdevums, 
kuru daudzi paveica bez grūtī-
bām un īpaša pamudinājuma. 
Mazpulcēni devās īsākās un ga-
rākās pastaigās, slēpoja, vizinājās 
ar ragaviņām, cēla sniegavīrus un 
cietokšņus, pat dejoja. Nākamās 
nedēļas uzdevums bija pašiem 
pagatavot kartupeļu ēdienu. No 
17 mazpulcēniem čakli pastrādā-
ja 14 un iesūtīja fotogrāfijas par 
darba norisi un rezultātu. Vairāki 
cepa kartupeļu pankūkas – gan 

vienkāršas, gan pildītas. Ģime-
nes varēja baudīt vārītus, ceptus, 
pildītus kartupeļus, kartupeļu 
vafeles, un atzinums bija viens 
– mazpulcēnu gatavotie ēdieni 
visiem garšoja. Ceru, ka tas maz-
pulcēniem bija labs pamudinā-
jums saimniekot virtuvē. Kaut nu 
vecākiem pietiktu laika un pacie-
tības konsultāciju sniegšanai.

18. janvārī tikāmies tiešsaistes 
sarunā par 1991.  gada barikāžu 
dienām. Katru gadu mazpulcēni 
palīdzēja kultūras nama vadītājai 
sagatavot barikāžu piemiņas pa-

sākumu, šogad tas nebija iespē-
jams. Sarunas laikā vienojāmies, 
ka 20.  janvārī plkst. 18.00 katrs 
mazpulcēns kopā ar tuviniekiem 
iedegs savu piemiņas ugunskuru 
vai vismaz svecīti, godinot to die-
nu notikumus. Uzdevumu maz-
pulcēni veica ļoti radoši, ar patie-
su atbildību un sirds siltumu, par 
to vēsta fotogrāfijas. 

42 Blāzmā dzīvojošos bari-
kāžu dalībniekus, kuri savulaik ir 
saņēmuši 1991. gada barikāžu da-
lībnieka piemiņas zīmi, sveicām 
barikāžu 30 gadu atceres dienā, jo 

augstu vērtējam viņu drosmi un 
ieguldījumu Latvijas neatkarības 
aizstāvēšanā.

Janvāra pēdējā nedēļā maz-
pulcēni zīmēja savu māju ziemā.

Latvijas Mazpulku padome 
piedāvā mazpulcēniem dažādas 
tiešsaistes nodarbības, pužiņi jan-
vārī piedalījās nodarbībās “Sāls 
mīklas figūru veidošana”, “Maz-
pulcēna mīļdzīvnieks” un “Da-
bisks mežs” un noteikti izmantos 
iespēju gūt jaunas zināšanas arī 
februārī. 

Māra Kraule

No 2021. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā 
vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Ventspils 
novada pašvaldības Sociālais dienests 
informē par tām.

v No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas 
līdzšinējo 64 eiro vietā nu ir 109 eiro pirmajai 
un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76 
eiro pārējām mājsaimniecībā esošām personām.

v No 1. janvāra izmaiņas trūcīgas un 
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa 
noteikšanas kārtībā. Lai mājsaimniecību 
pasludinātu par trūcīgu, pirmajai un vienīgajai 
personai mājsaimniecībā ienākumiem jābūt ne 
lielākiem par 272 eiro (līdz šim 128,06 eiro), bet 
pārējām personām mājsaimniecībā – 190 eiro. 

Atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma” 33. panta trešajai daļai, 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 

slieksni katra pašvaldība Latvijā ir tiesīga noteikt 
individuāli, bet ne augstāku par 436 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 
eiro pārējām personām mājsaimniecībā. 

Ventspils novadā ir spēkā noteikumi, ka 
ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, 
ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim 
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
40% no valstī noteiktās minimālās darba algas 
(tas būtu 200 eiro) un 306,81 eiro atsevišķi 
dzīvojošam nestrādājošam vecuma pensijas 
saņēmējam vai personai ar invaliditāti. 

Lai sniegtu plašāku sociālās palīdzības 
atbalstu Ventspils novada iedzīvotājiem, 
pašvaldībā 2021. gada pirmajā pusē plānots 
pārskatīt maznodrošinātas mājsaimniecības 
“slieksni”. 

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuri 
nezina, vai viņu ienākumi atbilst kādam no 

minētajiem statusiem, bet sociālā palīdzība ir 
nepieciešama, sazināties ar Ventspils novada 
Sociālā dienesta speciālistiem pagastu pārvaldēs, 
kuri izskaidros un pastāstīs par statusa 
izvērtēšanas kritērijiem.

Sociālais dienests informē – ņemot vērā, ka 
valstī izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta 
līdz 7. februārim, personām, kurām jau piešķirts 
(pagarināts) trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas/ģimenes statuss, tas automātiski tiks 
pagarināts bez klienta klātbūtnes un bez 
iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas 
apliecina personas statusu, nav jāatjauno, un 
tā būs derīga vismaz līdz 2021. gada februāra 
beigām, bet Eiropas Savienības pārtikas paku 
un higiēnas preču saņemšanai līdz 31. martam. 
Aicinām ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas 
pasākumus. 

Sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaha 

Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
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Pulcējas pie barikāžu 
atceres ugunskura

Tautas atmoda, kuras laikā tika nosprausts ceļš uz 
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, rūdījusies  
1991. gada janvāra barikāžu ugunīs. 

Šogad apritēja 30 gadi kopš šo liesmu gaismā pavadītajām dienām. 
Ievērojot pandēmijas ierobežošanas pasākumus, atcere Ugālē notika bez 
kuplas ļaužu pulcēšanās klātienē. Tirgus laukumā tika izveidots sveču 
ugunskurs, kurā katrs iedzīvotājs sev vēlamā laikā varēja iedegt sveci. 
Pie ugunskura sastapām arī dažus barikāžu dalībniekus, kuri, neraugo-
ties uz sliktajiem laika apstākļiem, tomēr ieradās iedegt savu sveci, lai 
godinātu tos, kas no barikādēm neatgriezās. Ik gadu janvārī, pulcējoties 
pie atceres ugunskura, barikāžu dalībnieki uzdod cits citam jautājumu, 
vai vēlreiz ietu uz barikādēm, ja vajadzētu? Un ik gadu atbilde skan – ja 
vajadzētu, ietu. Arī šoreiz uzdevām vīriem šo jautājumu, un atbilde bija: 
“Ietu!” Tāpēc gribam pateikt paldies visiem tiem, kuri 1991. gada janvā-
rī rīkojās drosmīgi, nenobijās no naidnieka draudiem un izcīnīja mūsu 
brīvību. Paldies!

Tautas nams “Gaisma”

Šoreiz ugālnieki atmiņu ugunskuru veidoja no svecēm. 
ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

AICINĀJUMS 
iesūtīt atmiņas 
par Ugāles vidusskolu

 

Skolas laiks paiet ātri, brīžiem šķiet kā viens 
mirklis, bet tomēr tas iespiežas atmiņā uz mūžu.

Jaunība ir trauksmains vēlmju laiks, gribas tikt tālumā, 
satikt neparastus cilvēkus, gūt lielu un laimīgu mīlestību, 
nešķiramu draudzību. Gribas sevi darbā piepildīt. Grūti 
paredzēt, kā dzīves ceļi iegrozīsies, tomēr ikviens lolo lielas 
cerības.

Šodien aicinām pārlapot skolas un jaunības gadu 
lappuses, atsaucot atmiņā bijušos skolas biedrus un 
skolotājus. Jaunības gados likās, ka iespēju ir papilnam – 
gan tepat, Latvijā, gan visā plašajā pasaulē. Interesanti, 
kur nu katru dzīves ceļš ir aizvedis – vai kalnā vai lejā, vai 
svešās tautās. Galvenais, lai viss būtu bijis uz labu. Tāpēc 
patiniet atmiņu kamoliņu, gan jau tur būs pa krāsainam un 
neparastam pavedienam. Lai nopietnais mijas ar jautro un 
komisko! 

Lai mums vieglāk apkopot informāciju, lūgums to 
iesūtīt šādā secībā:

r vizītkarte;
r laika posms, kad mācījāties Ugāles vidusskolā;
r mani skolas gadi – spilgtākās atmiņas:

l mācības,
l skolotāji,
l skolas dzīve;

r vai ir saglabājušies kontakti ar klasesbiedriem, notiek 
klases salidojumi;

r novēlējums savai skolai.
Atmiņas sūtiet uz e-pastu uvsk.salidojums@inbox.lv. 
Es, jūsu Ugāles vidusskola, gaidu atmiņas savā 

nopietnajā pastāvēšanas gadskārtā – 70 gadu jubilejā. 
Palieku ar cerību, ka jubileja reiz būs un salidojums jūs 
atkal visus sasauks kopā.

Ingra Zaļkalne 

Vakcinēs bērnus pret ērču encefalītu

INFORMĀCIJA

Ventspils novads ir iekļauts to teritoriju 
sarakstā, kurās šogad tiks veikta valsts 
apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču 
encefalītu. 

Slimību profilakses un kontroles centra direk-
tore Iveta Gavare informē, ka katru gadu valsts ap-
maksātā vakcinācija pret ērču encefalītu 1–18 gadu 
veciem bērniem notiek saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2000. gada 26.  septembra noteikumu Nr.330 
“Vakcinācijas noteikumi” 23.11. un 23.12. apakš-
punktā noteikto: 

23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību pro-

filakses un kontroles centra epidemioloģiskās uz-
raudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču 
encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja 
bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endē-
miskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģime-
nes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;

23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos 
bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. 
Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu 
vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes 
administrācija.

Marlena Zvaigzne 

Ugāles vidusskolas saime gatavojas 
mācību iestādes 70. jubilejai. 

ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO
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Skolas laiks man asociējas ar siltumu 
un drošības sajūtu – to dzīves laiku, kad 
viss ir tik skaidrs un saprotams. Laiku, 
kad katrs gaitenis, katrs kabinets, katrs 
skolotājs un skolēns ir pazīstams. 

Manuprāt, tajā slēpjas mazo skolu šarms – tu 
tik labi pārzini visu apkārtni, cilvēkus, ka skola tik 
tiešām kļūst par otrajām mājām. Ugāles vidussko-
la man palika atmiņā tieši ar to. Mācoties, manu-
prāt, es tik ļoti nenovērtēju to relatīvo mieru un 
ikdienas ritmu, ko skola sniedza. Katrs skolotājs, 
skolas darbinieks bija pazīstams un pretimnā-
košs, zvans bija vienmēr vienā laikā, es vienmēr 
zināju, kad varu skriet uz pusdienām, kad – uz 
pulciņiem. Ja radās problēmas, vienmēr bija kāds 
cilvēks, kurš varēja izlīdzēt. Pabeidzot skolu un 
nonākot pieaugušo dzīvē, visu šo apstākļu trū-
kums uz brīdi izsita mani no līdzsvara. Pēkšņi es 
esmu citā pilsētā, apkārt ir sveši cilvēki, es maldos 

apkārt, mēģinu saprast, kurā kabinetā notiek no-
darbība. Manu atzīmju kontrolēšana, darbu no-
došana laikā ir tikai mana problēma – pasniedzēji 
par to neatgādina. 

Atgriežoties vidusskolas telpās, mani neizbē-
gami piepilda atmiņas. Ir patīkami satikt skolotā-
jus, ar kuriem kopā pavadīti 12 gadi, ir patīkami, 
ka viņi mani atpazīst, apvaicājas, kā klājas. Nav 
pagājis nemaz tik ilgs laiks, kopš pabeidzu sko-
lu, taču jau tagad redzu, kā tā lēnām mainās, kā 
mainās kolektīvs, kā mainās tās vizuālais tēls. 
Protams, mainos arī es pati, un tas ir neizbēgami. 
Tomēr, neraugoties uz to, arī pēc gadiem ir ne-
iespējami nepieķerties skolai, cilvēkiem tajā, un, 
domāju, laikam ejot, tas nemainīsies. Tas paliks. 
Skolas laiks paliek ar mums mūsu atmiņās.

2018./2019. gada absolvente 
Diāna Andrejeva

Nesenajā gadu mijā cits 
citam vēlējām laimi un 
veselību. Arī to, lai gads 
ir veiksmīgs, ražīgs un 
piepildīts. Bet ar ko tad īsti 
piepildīsim 2021. gadu? Un 
nākamos?

Ir eksperti, kuri apgalvo, ka 
pandēmijas ēnā būs jādzīvo vēl 
vairākus gadus. Tātad puslīdz dro-
ši zinām, ka viena no piepildījuma 
sastāvdaļām joprojām būs zināms 
stress. Un, ja tam vēl pievienojas 
materiālas problēmas, apjukums 
un bezcerība... Tomēr cilvēks ne-
var savu dzīvi vienkārši apstādināt 
līdz labākiem laikiem. Ir jāturpina 
savas ikdienas gaitas, jātiek galā ar 
problēmām, nejēdzībām un izai-
cinājumiem, jāaudzina bērni. Ve-
cākiem pašlaik, attālināto mācību 
periodā, ir īpaši sarežģīts laiks. 
Un, ja vēl bērns mācās arī mūzi-
kas un mākslas skolā, tad tiešām 
ir grūti sakārtot ģimenes ikdienu 
tā, lai visam pietiktu spēka, laika 
un pacietības.

Mēs, Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas (MMS) skolotāji, 
cenšamies darīt visu, lai nezus-
tu kontakts ar audzēkņiem, lai 
patstāvīgie darbiņi mājās tiktu 
izdarīti un, galvenais, saglabātos 
interese par nodarbībām. Ļoti iz-
jūtams bērnu un vecāku emocio-
nālais nogurums, un tas ir tik ļoti 
saprotami. Taču negribētos, ka 
šis depresīvais stāvoklis daudzās 
ģimenēs noved līdz brīdim, kad 
vecākiem šķiet – pietiek, nevaru 
vairs to visu izturēt! – un seko at-
teikšanās no instrumenta spēles 
vai mākslas stundām. Bet kāpēc 
galu galā būtu jāturpina? Kas va-
rētu likt vecākiem rast spēku un 
cerību, ka viņu pūles nav veltīgas? 

Katru gadu, aicinot pieteikt 
jaunus audzēkņus mūsu skolā vai 
stāstot par bērnu panākumiem, 
uzsveru mūzikas un mākslas iz-
glītības svētīgo nozīmi bērna 
personības attīstībā. Bet šoreiz 
ne par to. Gribu iedrošināt un 
uzmundrināt tieši audzēkņu ve-
cākus, pastāstot par citu vecāku 
pieredzi. Uzrunāju dažus vecākus 
– gan bijušo, gan esošo audzēkņu 
mammas. Apzinos, ka pašreizējā 
situācija ir īpaša un tik liela slodze 
iepriekš vecākiem nav bijusi jāiz-
tur. Tomēr ir lietas, kas nemainās 
– divas skolas vienmēr ir slodze; 
gandarījuma mirkļi mijas ar krī-
zēm un nogurumu utt. Kas ve-
cākiem ir palīdzējis un joprojām 
palīdz rast un uzturēt optimismu? 
Ko vecākiem pašiem ir devis tas, 
ka bērns mācās vai ir mācījies 
mūzikas un mākslas skolā? Lūk, 
atbildes! 

“Tas ir lepnums par savu bēr-
nu. Koncertos vienmēr ar milzīgu 
lepnumu nodomāju: “Tas ir mans 
bērns, kurš prot ko vairāk, ko īpa-
šu!” Arī prieks, kad jūtu – te aug 
inteliģents jauneklis, un pamats 
tam ir mūzika! Tas izglīto arī ģi-
meni.”

“Mājās virmo mūzika... paci-
lātība, koncentrēšanās, vieglums, 
disciplinētība, personiskums 
(bērns to veic pats, apgūst pats un 
ir lepns, ka pats var sazināties ar 
skolotāju, rīkot video stundu un 
tajā pat neiesaistīt vecākus) un in-
dividuāla pieeja.”

“Pateicoties mākslas skolai, 
ģimenē uzzinām jaunus terminus, 
jēdzienus. Dēls saka, ka skolā jū-
tas labi, atslābst pēc “lielās” sko-
las”.”

“Zinu, ka mans bērns ir pie-

Vērtīgs ieguldījums 
bērnu nākotnē

skatīts un apgūst jaunas prasmes.”
“Man kā divu dēlu mātei ir 

laba pieredze un pozitīvas atmi-
ņas par laiku, kad bērni apmeklē-
ja MMS: viens apguva saksofona 
spēli, otrs – mākslas programmu. 
Dēli ne tikai apguva speciālos 
skolas priekšmetus, bet arī mā-
cījās plānot un organizēt savu 
laiku, jo slodze bija liela. Puiku 
trakulīgā enerģija tika novirzīta 
radošās izpausmēs. Lai arī mā-
cībās ne vienmēr veicās labi, dēli 
daudz nesūdzējās par grūtībām, jo 
viņiem skolā patika: te bija citāda 
kārtība un brīvāka gaisotne. Vēlāk 
kā balva par šo papildu slodzi bija 
– vienam iespēja pūtēju orķestra 
sastāvā piedalīties Dziesmu svēt-
kos, otram atzinība starptautiskā 
zīmēšanas konkursā. Es pati ļoti 
novērtēju to, ka maniem bērniem 

bija iespēja apgūt šīs īpašās pras-
mes. MMS rīkotie koncerti un 
izstādes man bija svētki, kas pali-
kuši atmiņā.” 

“Vienmēr esmu uzskatījusi 
– ja ir iespēja iegūt papildu izglī-
tību tepat, Ugālē, tad tā ir jāiz-
manto, tāpēc centos motivēt savu 
meitu mācīties Ugāles Mūzikas 
un mākslas skolā. Nu, kad meita 
skolu ir pabeigusi, ļoti priecājos, 
ka šādu lēmumu reiz kopā pie-
ņēmām. Jā, tas bija izaicinājums, 
jo bija jāapvieno mācības divās 
skolās, bet tas bija un ir vērtīgs 
ieguvums: meita saturīgi pava-
dīja brīvo laiku un iemācījās to 
plānot, paplašināja redzesloku un 
kļuva patstāvīga, atklāja mākslas 
pasaules burvību, ieguva jaunus 
draugus un iemācījās sadarboties, 
izbaudīja radīšanas prieku un kļu-

va erudītāka, pašpārliecinātāka. 
Zinu, ka mācības Ugāles Mūzikas 
un mākslas skolā bija viens no 
labākajiem ieguldījumiem mana 
bērna izaugsmē.”

Ceru, ka kādu šie vārdi spēci-
nās un iedvesmos. Lai mudinātu 
ne tikai turpināt mācības mūsu 
skolā, bet iedrošinātu tās uzsākt, 
esmu iecerējusi nākamajos mē-
nešos “Ventspils Novadnieka” 
lappusēs pastāstīt par mūsu sko-
lotājiem un audzēkņiem, arī ab-
solventiem. Un noslēgumā atkal 
vārds kādai mammai: “Bērni izaug 
ļoti ātri, un vēlāk mēs varam tikai 
nožēlot neizmantotās iespējas. 
Nepalaidiet tās garām!”

Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas direktore 

Rasma Petmane

Mūzika un māksla piepilda mūsu dvēseles
ar mieru un spēku.    ILZES BABRAS FOTO

MANS SKOLAS LAIKS
Saņēmām daudz 
skaistu fotoattēlu

Pagājušajā mēnesī aicinājām iesūtīt fotogrāfijas par 
novada tūrisma objektiem, jo Ventspils novada pašvaldība 
izstrādā novada tūrisma ceļvedi-karti un tā izgatavošanai 
nepieciešami labi fotoattēli. 

Priecājamies par daudzajiem sūtījumiem, kuros dominē 
sakrālās ēkas un dabas tūrisma objekti, visbiežāk attēlos redzamas 
Puzes pagasta ainas. Objektus Ventspils novadā iemūžināja 
11 fotogrāfi: Līga Sondare, Aivars Mincenbergs, Aleksandrs 
Hmeļņickis, Ainārs Dozbergs, Mārtiņš Tālbergs, Līva Lembere, Līga 
Arāja, Amanda Viļuma, Dace Pūpoliņa, Gunita Zernevica un Tatjana 
Udoda. Sirsnīgs paldies par jūsu veikumu! Paredzams, ka novada 
tūrisma ceļvedis-karte būs pieejams aprīlī, un tad varēs apskatīt 
gan foto, gan uzzināt informāciju par apskates objektiem. 

Marlena Zvaigzne  

INFORMĀCIJA



Ventspils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā janvārī  
reģistrēti trīs jaundzimušie – 
pa vienam Vārves, Popes  
un Užavas pagastā.  

Informācija par Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem  
miršanas gadījumiem 2021. gada janvārī

Ugāles pagastā 
 Edvīns Podkalns (15.06.1957.–02.01.2021.)
Tārgales pagastā 
 Voldis Reinis (16.12.1956.–14.01.2021.)
 Adolfīna Ozoliņa (16.08.1942.–28.01.2021.)
Piltenē  

 Daina Treilāne (24.07.1945.–16.01.2021.)
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ZIRAS

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, 24. februārī. 
Nākamais numurs iznāks 
9. martā.

Beidzot īstā ziema ir 
atnākusi arī pie mums, Zirās. 
Mirdzošais sniegs vilināt 
vilina bērnus izbaudīt ziemas 
priekus. No šķūņiem tiek 
izvilktas ragaviņas un slēpes, 
bērni līdz pat pavēlai vakara 

stundai pavada laiku svaigā 
gaisā. 

Māju pagalmos viņi veido 
sniega eņģeļus, veļ sniegavīrus un 
gatavo lielās sniega pikas. Redzot 
prieku bērnu acīs, es, Ziru tautas 
nama vadītāja, piedāvāju piedalī-

ties konkursā “Izveido savu sniega 
skulptūru”. Mani pārsteidza Ziru 
iedzīvotāju radošums, kādu viņi 
parādīja, iesaistoties šajā aktivitā-
tē. Tika izveidoti ledus svečturi un 
skaistas kompozīcijas ar ziediem, 
čiekuriem un augļiem. Bērni bija 

izveidojuši gan gulošu sniegavī-
ru, gan tādu, kas līdzinājās Ola-
fam no animācijas filmas “Ledus 
sirds”. Tika izveidota sniega for-
mula, kurā sēdēja pats skulptūras 
autors. Kādu ģimeni neapturēja 
arī tas, ka sala dēļ nevarēja uzcelt 

sniegavīru – viņi to izveidoja uz 
mašīnas “kapota”. Paldies visiem, 
kas piedalījās un atklāja savu ra-
došumu un mākslinieciskumu. 
Lepojos, ka dzīvoju starp tik jau-
kiem un talantīgiem cilvēkiem.

Baiba Grīniņa 

Everita un Dita Miķelsones ar pašu celto sniegavīru.    BAIBAS GRĪNIŅAS ARHĪVA FOTO Ziemā apkārtni var rotāt arī ar ledus dekoriem. 

Zirās veido sniega skulptūras

Pagājušā gada otrajā pusgadā rokdarbu 
studija “Spārni” īstenoja projektu 
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
mērķprogrammā “Dziesmu un deju svētku 
kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana”.

Šīs programmas mērķis ir veikt investīcijas tau-
tas lietišķās mākslas un amatniecības kolektīvu ma-
teriāli tehniskās bāzes uzlabošanā, atbalstot tautas 
lietišķās mākslas meistaru un uzņēmēju darbību pēc 
Covid-19 krīzes. Bija liels prieks, redzot, ka atbalstu 
ieguvusi arī rokdarbu studija “Spārni”, kurā iesaistīju-
šies Ventspils novada pārstāvji.   

Mūsu mērķis bija sagādāt izstāžu ierīkošanai ne-
pieciešamo inventāru, lai varētu pilnveidot rokdarbu 
studijas “Spārni” darbību, paplašināt iespējas pilnvēr-
tīgāk popularizēt daudzveidīgo Latvijas tradicionālo 
rokdarbu tehniku saglabāšanu un attīstību, vēršot 
plašumā amatniecību un rokdarbu izstrādi, tādējādi 
veicinot latviskās identitātes saglabāšanos nākotnē. 

Nosacījumi paredzēja, ka izstāžu aprīkojuma iz-
gatavošanu varam uzticēt kādam no Latvijas amat-
niekiem. Zinot darba kvalitāti un meistarību no 
iepriekšējiem sadarbības projektiem, izvēlējāmies 

Ventspils novada Jūrkalnes pagasta kokamatnieku 
Gunti Niedoliņu, tā atbalstot amatniecības meistaru 
Covid-19 krīzes laikā. Meistars izgatavoja astoņus 
viegli saliekamus un pārvietojamus stendus un čet-
rus galdiņus.

Šī aprīkojuma izgatavošana rokdarbu studijai 
“Spārni” dos iespēju organizēt plašākas izstādes, 
palielinot izvietojamo priekšmetu skaitu. Turpmāk 
varēs vieglāk un pārredzamāk parādīt rokdarbnieču 
darbus, uzlabosies izstāžu iekārtošanas kvalitāte, tiks 
pilnveidota rokdarbu studijas darbība.

Gaidām, kad beigsies Covid-19 ierobežojumi, un 
aicinām uz izstādi “Silta izstāde aukstam laikam”, bet 
Ventspils muzeja Amatu mājā ir iekārtota Kurzemes 
rokdarbnieču ceļojošā cimdu izstāde “Bites dzēliens 
salds”, kur skatāmi arī Ventspils rokdarbu studi-
jas “Spārni” dalībnieču J. Tērvides, G. Bileskalnas, 
S. Zarupskas, R. Smiltnieces, B. Kečko, R. Ziemeles, 
N.  Indriksones,  Z.  Rozenfeldes, E. Dzenes un An-
ces  pagasta rokdarbnieku kopas “Paukers” greznie, 
rakstainie dūraiņi. 

Rokdarbu studijas “Spārni” vadītāja 
Astrīda Kinne 

Palīdzēja amatnieks 
no Jūrkalnes


