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11. februāra domes ārkārtas sēdē Ventspils novada domes 
deputāti pieņēma lēmumu līdz ārkārtējās situācijas beigām 
reizi mēnesī 1.–12. klašu skolēniem, kamēr viņi mācīsies 
attālināti, izsniegt 848 pārtikas pakas. To vērtība būs 20 eiro. 

Arī iepriekš pašvaldība attālināto mācību laikā izsniedza skolēniem 
pārtikas pakas, bet tad tās saņēma audzēkņi no maznodrošinātajām, 
mazturīgajām un daudzbērnu ģimenēm. Tā no 25. janvāra līdz 7. feb-
ruārim tika sagatavotas 319 pakas, kuras saņēma iepriekš minēto kate-
goriju 1.–12. klašu skolēni. Lai nodrošinātu viņus ar pārtiku, pašvaldība 
izmantoja visu skolēnu ēdināšanai paredzētos līdzekļus.

Lai pandēmijas laikā visi skolēni varētu piedalīties attālinātās mācī-
bās, pašvaldība jau pagājušajā gadā iegādājās 105 planšetes ar interneta 
pieslēgumu, kuras tagad izmanto tie izglītojamie, kuriem mājās nebija 
atbilstošu ierīču.

Savukārt, atbalstot uzņēmējdarbības aktivitātes, pašvaldība no 
2020. gada 21. decembra līdz ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobe-
žojumu atcelšanai atbrīvojusi no nomas maksas 13 uzņēmējus, tostarp 
frizierus, šuvējus, tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā iesaistītās 
personas.

Marlena Zvaigzne

Uzņēmums SIA “Miesnieks” sagatavoja 
848 pakas, kurās ir gan produkti ar ilgāku 

uzglabāšanas termiņu, gan našķi.  
Zanes Rutules foto

Pārtikas pakas saņems visi skolēni

Kad televīzijā rādīja 
bobsleja sacensības, 
kurās piedalījās arī Krists 
Lindenblats, daudzi 
piltenieki, elpu aizturējuši, 
vēroja, kā veiksies mūsu 
sportistam. Pasaules 
čempionātā Altenbergā, 
divniekos startējot kopā 
ar Oskaru Melbārdi, mūsu 
novadnieks ieguva 12. vietu, 
bet četriniekos ar Oskaru 
Ķibermani – ceturto. Krista 
kontā ir pirmā zelta medaļa, 
izcīnīta Eiropas kausa 
posmā Siguldā, mājas trasē 
viņš startēja kopā ar pilotu 
Dāvi Kaufmani. 

Krists mācījās Piltenes vidus-
skolā, pabeidza 12. klases. Viņš 
atceras, ka 1.–4. klasē bijis diez-
gan prātīgs, bet pēc tam drusku 
palaidies – gribējies darīt dažādas 
blēņas. Piemēram, kopā ar kla-
sesbiedriem mukt no stundām 

un āzēt skolotājus. Krists stāsta: 
“Skolas laiks atmiņā palicis kā 
interesants periods, joprojām 
uzturu kontaktus ar klasesbied-
riem. Gribas zināt, kā kuram iet. 
Skolotāji mums bija labi, katram 
bija savs asumiņš. Es, lai gan 
darīju nedarbus, mācījos diez-
gan labi, īpaši saņēmos vidus-
skolas klasēs. Mīļākais mācību 
priekšmets bija sports. Atceros, 
ka sporta stundās pirmais biju 
klāt un mētāju bumbu. Sports ir 
manā sirdī jau kopš bērnudārza 
laikiem. Es ikvienam jaunietim 
iesaku iet ārā un kustēties, ne-
ļaut datoram un telefonam sevi 
“apēst”.” 

Bobslejista vecāki Eva un 
Dainis savulaik nodarbojās ar 
vieglatlētiku, kur uzrādīja labus 
rezultātus. Kad jaunākais dēls 
Krists mācījās 2. klasē, rosinā-
ja viņu iesaistīties vieglatlētikas 
pulciņā. Krists stāsta: “Uzreiz 
bija āķis lūpā, un kopš tās dienas 

sportā esmu par visiem 110%. 
Sākumā tā bija vieglatlētika, bet 
pēc vidusskolas amatieru līmenī 
ir spēlēts florbols, basketbols, 
arī hokejs, nopietni nodarbojos 
ar svarcelšanu.” Piltenieks ar pa-
teicību atceras savu vieglatlēti-
kas treneri Arno Kiršteinu, kurš 
vienmēr darīja visu, lai audzēk-
nis varētu sasniegt pēc iespējas 
labākus rezultātus. Krists atklāj, 
ka skolā bijis universālais “karei-
vis,” kurš varēja pat kādu laiku 
netrenēties, bet rezultāti tik un 
tā bija labi, jo viņš bija ātrs un 
veikls – īpaši sprinta distancēs. 
Arno Kiršteins neslēpj lepnumu 
par bijušā audzēkņa panāku-
miem. 

Kad Krists pagājušā gada 
nogalē un šī sākumā piedalījās 
sacensībās, tās vērojot televīzijā, 
sirds dauzījusies kā traka – savē-
jais taču, piltenieks! 

Piltenē izaudzis Latvijas izlases bobslejists

Latvijas Olimpiskās vienības pārstāvim pilteniekam 
Kristam Lindenblatam izdevies ātri kļūt par vienu no 
labākajiem elites sportistiem.   Krista LindenbLata arhīva foto
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no domes sēdes

l Apstiprināja novada domes saistošos 
noteikumus “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Puzes ezerā”.

l LAD Ziemeļkurzemes Reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi novada 
pašvaldības projektu “Izglītības, kultūras vietas 
pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana 
Tārgalē” Nr.20-08-FL04-F043.0203-000001 
EJZF līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta 
mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras piekrastes 
zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, 
popularizēšanu un pieejamību visiem Ventspils 
novada iedzīvotājiem, bet jo īpaši Tārgales pagasta 
iedzīvotājiem un viņu viesiem, uzlabot vietējo 
iedzīvotāju, tai skaitā sociālās atstumtības riska 
grupā ietilpstošo, dzīves kvalitāti, vairot viņu 
izpratni par Baltijas jūras piekrastes un iekšējo 
ūdeņu bagātību un daudzveidību, zvejniecības 
vēsturi un vērtībām, stiprināt iedzīvotāju 
piederības apziņu un lepnumu par savu novadu 
un tā vērtībām, veicot pasažieru lifta izbūvi, 
ieejas mezgla un apkures sistēmas pārbūvi, kā arī 
savienojuma starp pamatskolas un pirmsskolas 
izglītības iestādēm izbūvi, izveidojot piejūras 
teritorijas un zvejas kultūras mantojuma 
ekspozīciju Tārgales pamatskolā.  
Būvdarbu nodrošināšanai starp pašvaldību un SIA 
“Pilsbūve” ir noslēgts līgums par kopējo summu 
462 448,62 eiro ar PVN. Pašvaldībā ir veikta cenu 
aptauja būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai. 
Aptaujas rezultātā tiks slēgts līgums ar SIA 
“VENTEG” par kopējo summu 10 285,00 eiro ar 
PVN. 

Ar SIA “Arhitektūras dizaina studija” ir noslēgts 
līgums par autoruzraudzības pakalpojumiem 
apkures sistēmas un inženiertehnisko risinājumu 
daļai, summa – 1089,00 eiro ar PVN. 

Noslēgts līgums ar SIA “Volts-1”, samaksa par 
autoruzraudzības pakalpojumiem lifta izbūvei – 
865,15 eiro ar PVN.

Projekta kopējās izmaksas ir 474 687,77 eiro, 
apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 118 477,94 
eiro, bet publiskais finansējums – 106 630,15 
eiro. Pašvaldība ir saņēmusi publiskā finansējuma 
avansu – 21 326,03 eiro.

Deputāti apstiprināja aizņēmuma ņemšanu 
no Valsts kases projekta laikā veicamajiem 
būvdarbiem 118 477,94 eiro un piešķīra 
līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanai 
334 883,80 eiro apmērā no novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 

l LAD Ziemeļkurzemes Reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi novada 
pašvaldības projektu “Brīvdabas sporta aktivitāšu 
laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” 
Nr.20-08-AL17-A019.2203-000008 ELFLA 
līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir 
veicināt kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu 
un veselīga dzīvesveida aktivitātēm nepieciešamās 
publiskās infrastruktūras pieejamību ikvienam 
Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši bērniem un 
jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta laukuma ar 1 
volejbola, 1 futbola un 1 basketbola laukuma izbūvi 
pašvaldībai piederošā zemesgabalā Ziru pagasta 
“Ainavās”.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “AB 
BŪVNIECĪBA” par brīvdabas sporta aktivitāšu 
laukuma izveidi par 29 440,59 eiro ar PVN. 

Pēc veiktās cenu aptaujas ir noskaidrots, ka 

būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “BŪUZ” 
par līguma cenu 1697,63 eiro ar PVN. 

Projekta kopējās izmaksas ir 31 138,22 eiro, 
projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 
26 650,15 eiro, publiskais finansējums – 23 985,13 
eiro. Pašvaldība ir saņēmusi publiskā finansējuma 
avansu 4797,03 eiro apmērā. 

Deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveidei 
un būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai 
26 341,00 eiro.

l Apstiprināja iesniegtos Tārgales, Popes, Zūru 
un Užavas pamatskolas nolikumus jaunā redakcijā.

l Apstiprināja viena audzēkņa, kura 
dzīvesvieta nav deklarēta novada administratīvajā 
teritorijā, bet kurš apmeklē novada 
vispārizglītojošo skolu vai pirmsskolas grupu, vai 
pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas mēnesī no 
2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

l Vēl deputāti lēma par dzīvokļa īpašuma un 
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Bestes 
ceļš 5” atsavināšanu Piltenē, kā arī piekrita noslēgt 
pirkuma līgumu par zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 98560030456, platība 
0,0243 ha, Popes pagastā, pirkuma maksa –  
25 eiro, iegādi pašvaldības autonomās funkcijas 
veikšanai – pašvaldības ceļa “Ceļš Po-39 
Dārzniecība” uzturēšanai. 

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu “Laivenieki” 
Tārgales pagastā, sākumcena 11 300 eiro, tajā 
skaitā: meža zemes nosacītā cena – 2300 eiro; 
mežaudzes nosacītā cena – 9000 eiro 
(skatīt 6. lpp.). 

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu “Pameži” Ziru 
pagastā, sākumcena 32 300 eiro, tajā skaitā: 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes nosacītā 
cena – 20 500 eiro; meža zemes nosacītā cena – 
2400 eiro; mežaudzes nosacītā cena – 9400 eiro 
(skatīt 6. lpp.). 

l Apstiprināja apturēt novada domes lēmumu 
“Par grozījumiem Ventspils novada domes 
2017. gada 30. novembra lēmumā “Par dzīvojamo 
telpu īres maksas noteikšanu Ventspils novada 
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām 
dzīvojamām telpām” par noteikto pašvaldības 
dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļas 
pieaugumu un no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. 
noteikt to iepriekšējā (līdz 31.12.2019.) apmērā 
(skatīt  2. lpp.).

l Deputāti apstiprināja novada pašvaldības 
rīkoto konkursu “Jaunietis darbībā – 2021”, “2021. 
gada kultūras projektu finansēšanas konkurss”, 
“Mēs savā novadā – 2021” un “Solis – 2021” 
nolikumus.

l Apstiprināja pieņemt SIA ““Ventspils nafta” 
termināls” kustamās mantas 1500 eiro kopvērtībā 
dāvinājumu Ances pamatskolai – deviņus 
planšetdatorus.

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

Šogad nepaaugstina īres 
maksu dzīvojamām telpām

Ventspils novada domes sēdē deputāti nolēma 
nepaaugstināt īres maksu pašvaldības īpašumā un 
valdījumā esošām dzīvojamām telpām, saglabājot  
to 2020. gada līmenī. 

Šāds lēmums pieņemts, jo Covid-19 būtiski ietekmējis daudzu 
iedzīvotāju maksātspēju, un, lai neveidotos parāds, saprātīgākais ri-
sinājums bija šogad nepaaugstināt īres maksu. 

Tādējādi labiekārtotām dzīvojamām telpām īres maksa ir 0,43 
eiro par m2 mēnesī, dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,33 
eiro par m2 mēnesī, savukārt dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,20 
eiro par m2 mēnesī. 

Dzīvokļu īrniekiem ir jāmaksā gan īres, gan apsaimniekošanas 
maksa. Likums nosaka, ka dzīvojamajām mājām jāveido uzkrājumi, 
tāpēc apsaimniekošanas maksa pēc dzīvokļu īpašnieku lēmumiem 
pēdējos gados paaugstinās. Maksa par īri pašvaldības dzīvokļiem 
mainās un ir saistīta ar valstī noteikto maksimālo mēneša neaplie-
kamo minimumu. Tas nozīmē, ka arī šogad Ventspils novada paš-
valdības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām bija 
jāpaaugstina īres maksa, bet, ņemot vērā, ka pandēmija ietekmē 
iedzīvotāju ekonomisko labklājību, 2021. gadā īres maksa netiks pa-
augstināta.

Iedzīvotāji ar Ventspils novada pašvaldību ir noslēguši 800 īres 
līgumus par dzīvojamo telpu nomu.    

Marlena Zvaigzne 

18. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas 
sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu 
lauksaimniecībai, akceptējot 8 720 490 eiro finansējuma 
piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un augkopības 
attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus 
veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās, 
lauksaimniecības profesionālo izglītības programmu 
pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta 
pasākumu izpildei.

Valsts piešķirtais finansējums lauksaimniekiem 2021. gadam pare-
dzēts šādiem pasākumiem:

1) lopkopības attīstībai – 6 miljoni eiro, 
2) augkopības attīstībai – 0,9 miljoni eiro, 
3) starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 0,53 miljoni eiro, 
4) tirgus veicināšanai – 0,38 miljoni eiro, 
5) pārtikas kvalitātes shēmām – 0,48 miljoni eiro, 
6)  lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu 

pilnveidošanai – 0,03 miljoni eiro, 
7) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai 

– 0,38 miljoni eiro.
Ka norāda ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte, 

piensaimniecībā papildus noteikts, ka turpmāk atbalsts subsidēta pakal-
pojuma veidā būs tikai par tādu piena šķirņu un piena šķirņu krustoju-
ma govju lineāro vērtēšanu, kurām vienas piena šķirņu grupas asinība 
sasniedz vismaz 75%. Pārējo govju eksterjeru ganāmpulka īpašnieks, ja 
nepieciešams, vērtē par saviem līdzekļiem.

Lai sekmētu vietējo šķirņu dzīvnieku audzēšanu, nedaudz palielinā-
tas atbalsta likmes par vietējo šķirņu dzīvniekiem. 

Noteikumos iekļauts atbalsts lauksaimniecības profesionālās izglītī-
bas programmu pilnveidošanai. Tā kā šāds atbalsts paaugstinās nozares 
profesionālo izglītības programmu pedagogu kompetenci, ieguvēji būs 
nozares profesionālo izglītības programmu skolēni un lauksaimniecība 
kopumā. 

Uz atbalsta saņemšanu 2021. gadā var pretendēt fiziska vai juridiska 
persona, un tuvākais iesniegumu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta 
dienestā ir 15. marts.

Marlena Zvaigzne 

Februāra domes sēdē
Valsts subsidē 
lauksaimniekus
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Šogad dibinātā biedrība “MUMS” ir iecerējusi kļūt 
par Ventspils novada jauniešus pārstāvošu organizāciju, 
kam būtu pa spēkam finanšu piesaiste dažādu projektu 
īstenošanai un jauniešu aktivizēšana visos pagastos. 

Biedrības “MUMS” nosaukums atšifrējams kā moto “Mēs uz mēr-
ķu sasniegšanu”. Organizācija tapa pēc pērn rudenī attālināti notikušā 
Ventspils novada jauniešu pirmā foruma. Tajā piedalījās ap 60 inte-
resentu, un daudzi no viņiem izteicās, ka vajadzētu dibināt biedrību, 
lai varētu pilnvērtīgi iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, paust savu 
viedokli sarunās ar novada domes vadību, līdzdarboties lēmumu pie-
ņemšanā. Izglītojošu un citu pasākumu rīkošanai nepieciešams finan-
sējums, arī tādēļ tika pieņemts lēmums reģistrēt sabiedrisko organizā-
ciju, stāsta tās valdes priekšsēdētāja Sibilla Veģe, kura ir Puzes pagasta 
bērnu un jauniešu centra “Avots” vadītāja un Ventspils novada jaunat-
nes lietu speciāliste. Viņa ir gandarīta par to, ka paši jaunieši nolēma 
dibināt biedrību, tas nebija norādījums “no augšas”. “Zinu, ka daļa sa-
biedrības domā klišejiski un spriež, ka jaunieši vēlas rīkot tikai “tusi-
ņus”, bet tā nemaz nav! Viņi vēlas darboties nopietni, dodot pienesumu 
arī sabiedrībai. Kad veicu jauniešu anketēšanu, noskaidroju, ka viņi 
Ventspils novadā jūtas labi un droši, vide pagastos ir piemērota, lai va-
rētu saturīgi pavadīt brīvo laiku, bet tas, ko sadzirdēju gan forumā, gan 
ikdienas sarunās, – jaunieši vēlas, lai būtu padomāts tieši par viņiem 
un tiktu rīkoti visa novada jauniešus saliedējoši pasākumi, piemēram, 
sporta spēles. Jā, novadā notiek pagastu svētki, bet vai tajos vienmēr ir 
padomāts par to, ko varētu darīt tieši jaunieši? Tas nav pārmetums, bet 
aicinājums sadarboties, lai pasākumi būtu vēl saturīgāki.”

Ventspils novada aktīvos jauniešus Sibilla raksturo kā ieinteresētus 
un erudītus, kuri vēlas ne tikai izklaidēties, bet arī izglītoties, tāpēc tiek 
domāts par lekciju, semināru un nometņu rīkošanu. Vēl viens svarīgs 
apstāklis ir aizrautīga koordinatora darbība katrā pagastā, lai “iekustinā-
tu” jauniešus un parādītu resursus, ko viņi var izmantot dažādu prasmju 
un iemaņu attīstīšanai. Sibilla cer, ka ar laiku biedrība “MUMS” iesniegs 
projektu pieteikumus arī Eiropas Savienības konkursos, lai būtu plašāks 
vēriens. Biedrības vadītāja iedrošina jauniešus piedalīties pašvaldības 
konkursā “Jaunietis darbībā” (to izsludina katru pavasari), lai saņemtu 
līdzekļus vērtīgu ideju īstenošanai. 

Uzrunāju arī “MUMS” valdes locekli Artu Roderti, Banku augst-
skolas 2. kursa studenti, kura izvēlējusies studiju programmu “Finan-
ses”.  Tagad viņai ir 20 gadu, bet jau 14 gados meitene iesaistījās Sibillas 
organizētajos debašu kluba pasākumos. Sākumā tie notika Puzes pa-
matskolā, pēc tam bērnu un jauniešu centrā “Avots”. “Par to laiku man 
ir vislabākās emocijas. Kopā ar citiem vienaudžiem iemācījos pamatot 
savu viedokli un pieņemt citu cilvēku uzskatus. Mūsu darbība noritēja 
jautrā un interesantā noskaņā. Esmu sapratusi, ka brīvprātīgais darbs 
ir labs ieguldījums savā nākotnē, to novērtē arī potenciālie darba de-
vēji. Kad Sibilla organizēja jauniešu forumu, pieteicos palīdzēt un dar-
bojos gan pirms pasākuma, gan notikuma dienā. Man prieks, ka tieši 
jaunieši bija tie, kas izteica vēlmi dibināt biedrību, lai varētu kvalitatī-
vāk īstenot savas idejas un piedalīties projektu konkursos.” 

Arta teic, ka gribētu ikvienu Ventspils novada jaunieti iedrošināt 
noticēt paša spēkiem, gribētu palīdzēt saprast, ka arī jaunās paaudzes 
pārstāvji var ietekmēt daudzus lēmumus. Jāpiebilst, ka “MUMS” aktī-
vistu lokā īpaši gaidīti jaunieši no 13 līdz 15 gadiem, ar jauniešu jomu 
saistīti darbinieki un entuziasti, kuram nav vienaldzīgs ieguldījums 
jaunatnes attīstības veicināšanā. Kontakti: e-pasts biedribamums@
gmail.com un “Feisbukā”, meklējot biedrību “MUMS”.            

           
Marlena Zvaigzne 

Lapā “Pret vēja turbīnām 
Z-Kurzemē” 3. februārī 
“Feisbukā” parādījās 
šāds ieraksts: “Izdevumā 
“Ventspils Novadnieks” 
publicēts raksts “Pašvaldībai 
ir stingra nostāja” par jaunu 
vēja parku būvniecības 
iecerēm Tārgales un Popes 
pagastā.

Projektus komentē Ventspils 
novada domes priekšsēdētājs Ai-
vars Mucenieks un viņa vietnieks 
Māris Dadzis. Rakstu caurvij 
šķietamas rūpes par iedzīvotāju 
interesēm, taču uzmanīgu dara 
Aivara Mucenieka teiktais, ka 
pilnīgi aizliegt ģeneratoru uzstā-
dīšanu nevajadzētu. Mums, iedzī-
votājiem, rodas jautājums, kāds 
ir ģeneratoru skaita maksimums, 
kas, pēc Ventspils novada vadības 
domām, būtu pieļaujams Tārgales 
un Popes pagastā? Ja rēķinām, ka 
tajos jau ir izbūvēti divi vēja parki 
“Platene” un Vēde”, kā arī būvat-
ļaujas ir spēkā vēl trīs vēja parku 
– “Dienvidparka”, “Ziemeļvēja” un 
“Grīvu” – izbūvei, kuros plānots 
uzsliet vairākus desmitus vēja tur-
bīnu. Tāpat šobrīd procesā ir vēl 
divi vēja parku projekti “Sārcē” 
pie Popes un Tārgalē ar vienām no 
pasaulē augstākajām vēja turbī-
nām (augstumā līdz 240–250 m), 
kas atrastos uz sauszemes, kā arī 
izskan informācija par grandioza 
vēja parka izbūves ieceri mūspu-
sē, “Latvijas Valsts mežu” teritori-
jā, ar 61 vēja turbīnu!!! 

Tātad jautājumi pašvaldībai: 
cik kopā vēja turbīnu jau ir at-
ļauts uzbūvēt un cik vēl vajadzētu 
ļaut? Vai pašvaldība vispār ir ap-
rēķinājusi visu vēja parku turbī-
nu summāro ietekmi uz Tārgales 
un Popes pagasta iedzīvotājiem, 
dzīvniekiem, putniem un apkār-
tējo ainavu? Vai pašvaldība var 
uzņemties līdzdalību par šo jauno 
projektu kvalitatīvu sabiedrisko 
apspriešanu? Jo iepriekšējā piere-
dze liecina par mēģinājumiem tās 

sarīkot pa kluso! Tā, lai neviens 
par to neuzzina un pret vēja pro-
jektiem neiebilst! (..).”

Komentāru lūdzu novada do-
mes priekšsēdētājam Aivaram 
Muceniekam un viņa vietniekam 
Mārim Dadzim. Tas ir šāds: “Paš-
laik izdotas būvatļaujas ar konkrē-
tu vēja ģeneratoru skaitu: Popes 
pagastā, vēja parkā “Grīvas” – 14 
ģeneratori, Tārgales pagastā, vēja 
parkā “Ziemeļvējš” – 4 ģeneratori, 
vēja parkā “Dienvidvējš” – 10 ģe-
neratori. Vairāk atļauju pagaidām 
nav.

Izstrādes stadijā ir projekts 
par 4 vēja ģeneratoru uzstādīšanu 
Popes pagasta īpašumā “Sārce”, 
Tārgales pagastā tie būtu 10 vēja 
ģeneratori, bet šiem vēja parkiem 
nav apstiprināti gala dokumenti, 
kas būs jādara domei. Vai vēja par-
ku dokumentācija būs izstrādāta 
atbilstoši šā brīža likumdošanai 
un pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem, apgalvot nevar, līdz ar to 
nevar teikt, ka tie domē 100% tiks 
apstiprināti, turklāt domē balso 15 
deputāti, un viņu viedokļi var at-
šķirties. Novada teritorijā nav uz-
sākta citu vēja parku dokumentā-
cijas izstrāde. Katram vēja parkam 
tiek izstrādāts ietekmes uz vidi 
novērtējums (IVN) atbilstoši valstī 
spēkā esošajai likumdošanai.

Par sabiedriskās apspriešanas 
sapulcēm. IVN procedūras ievē-
rošanu kontrolē Vides pārrau-
dzības valsts birojs, pašvaldība 
iesaistās tikai ar informatīvo pa-
ziņojumu publicēšanu un nepie-
ciešamības gadījumā nodrošina 
telpas sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmēm. Procesa laikā ir vis-
maz divas šādas sanāksmes. Par 
procesa atbilstību normatīvajiem 
aktiem atbild ieceres ierosinātājs, 
kurš to parasti nodevis vides ek-
spertiem. Kad process beidzies, 
pašvaldības dome pieņem lēmu-
mu par ieceres akceptēšanu vai 
neakceptēšanu. 

Citādi ir ar detālplānojumu 
un lokālplānojumu izstrādi. Šajos 

gadījumos lēmumu par plāno-
juma uzsākšanu pieņem dome, 
apstiprinot arī plānojuma darba 
uzdevumu un izstrādes vadītāju. 
Par plānojuma izstrādi tiek slēgts 
līgums, to finansē ierosinātājs, 
bet procesu pārrauga pašvaldības 
apstiprinātais izstrādes vadītājs, 
kurš ir pašvaldības amatperso-
na. Kad plānojumam izstrādāta 
pirmā redakcija, tā tiek nodota 
sabiedriskajai apspriešanai un at-
zinumu saņemšanai no iestādēm, 
kuras sniegušas nosacījumus 
plānojuma izstrādei. Sabiedris-
kās apspriešanas laikā tiek or-
ganizēta sanāksme. Piebilstams, 
ka detālplānojuma izstrāde vēja 
parka būvniecības gadījumā ir 
pašvaldības pieņemts papildu no-
sacījums, kurš iestrādāts Ventspils 
novada teritorijas plānojuma teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos. Valsts normatīvie 
akti paredz tikai ietekmes uz vidi 
novērtējuma izstrādi, bet pašval-
dība šādus papildu nosacījumus 
ieceres ierosinātājiem izvirzījusi 
galvenokārt tāpēc, lai noskaid-
rotu sabiedrības viedokli, kā arī 
izzinātu detalizētāk par ietekmi 
uz apkārtējo ainavu un citus fak-
torus. Jāpiebilst, ka pašvaldība 
nav saņēmusi nevienu iesnie-
gumu, kurā būtu prasīta atļauja 
sākt detālplānojuma izstrādi vēja 
ģeneratoru būvniecībai “Latvi-
jas Valsts mežu” zemē. Par IVN 
izstrā di atbild Vides pārraudzības 
valsts birojs, kuram vajadzētu ad-
resēt jautājumu par procedūru. 
Izsniegtās būvatļaujas nebūt ne-
nozīmē, ka nāks klāt 28 turbīnas, 
turklāt šīs būvatļaujas ir izsnieg-
tas pirms daudziem gadiem, un 
jo projām nekas nav uzbūvēts. Jā-
ņem vērā arī tas, ka tehnoloģiskie 
risinājumi šajā laikā ir ievērojami 
mainījušies, un tagad šāda veida 
turbīnas, kādas bija ieplānotas 
apstiprinātajos detālplānojumos, 
projekta virzītājiem ir neekono-
miskas.”

Marlena Zvaigzne 

Jaunieši var ietekmēt 
daudzus lēmumus

Katram vēja parkam izstrādā 
ietekmes uz vidi novērtējumu

Pašvaldība izsludina projektu 
konkursu “Jaunietis darbībā 2021”, lai 
atbalstītu novada pašvaldības iestādes un 
to struktūrvienības, novadā reģistrētas 
juridiskas personas, juridisku personu 
apvienības, individuālos komersantus, kā 
arī fiziskas personas, kas Valsts ieņēmumu 
dienestā reģistrējušās kā saimnieciskās 
darbības veicējas.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jau-
niešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedris-
kajā dzīvē, informētību par nodarbinātību un karjeras 
izglītību, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās 
kultūras saglabāšanu un sociālā riska grupu integrāciju, 

rosināt jauniešus iesaistīties sportu un veselību veicino-
šos pasākumos, kā arī sekmēt jauniešu dalību kultūras, 
radošo darbnīcu un tematiskos sadarbības pasākumos. 
Izskatot pieteikumus, Sociālās, izglītības, kultūras un 
sporta komitejas pārstāvji dos priekšroku inovatīviem 
un izglītojošiem projektiem un tādiem projektiem, kas 
sekmē Ventspils novada jauniešu kultūrvides attīstību 
un ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.

Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 2000 
eiro, bet vienam projektam maksimāli piešķiramā 
summa ir 400 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 
2021. gada 23. aprīlis.

Plašāka informācija www.ventspilsnovads.lv.  
Marlena Zvaigzne 

Projektu konkurss jauniešu aktivitātēm
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Laikā, kad klātienē 
nenotiek koncerti un 
teātra izrādes, nav atļautas 
citas kultūras aktivitātes, 
daudzus cilvēkus ceļš 
ved bibliotēkas virzienā. 
Pandēmijas laikā grāmatu 
krātuves tiek apmeklētas 
retāk, bet līdzi tiek paņemts 
vairāk lasāmā, nekā tas bija 
iepriekš, ievērojušas novada 
bibliotēku vadītājas.

Užavas pagasta bibliotēkas 
vadītāja Dagnija Latiša smaidot 
teic, ka šajā laikā jūtas īpaši svarī-
ga, jo veikals un bibliotēka ir teju 
vienīgās vietas, kuras pagastā ir 
atvērtas. “Es jūtos ļoti labi, jo da-
rāmā netrūkst. Daudz laika veltu, 
lai reklamētu bibliotēku sociālajos 
tīklos, konkrēti, “Instragramā” un 
“Tviterī”. Pēdējā laikā sekoju līdzi 
izdevniecībām un rakstniekiem, 
arī Nacionālajai bibliotēkai, tādēļ 
par visiem jaunumiem tūdaļ varu 
pastāstīt saviem lasītājiem. Atgā-
dinu viņiem, kad ir literātu jubile-
jas, informēju par grāmatu jaunu-
miem,” atklāj Dagnija, piebilstot, 
ka užavnieki tagad mājās dodas 
ar lielāku grāmatu kaudzīti nekā, 
piemēram, pirms gada. Ir lasītāji, 
kuri izvēlēto lasāmvielu pasūta e-
pastā vai pa tālruni, bet trim pa-
gasta iedzīvotājām lasāmviela tiek 
piegādāta uz mājām. “Iepriekš pie 
viņām braucu ar velosipēdu, bet, 
kad bija sniegs, gāju kājām. Man ir 
ļoti žēl, ka apsīka “Bērnu žūrijas” 
darbība un kovida laikā bibliotēkā 
nevar notikt “Bērnu rīti”, kurus 
apmeklēja pirmsskolas audzēkņi. 
Viņiem patika klausīties, kā lasu 
kādu grāmatu, patika zīmēt un 
ļauties citām radošām nodarbēm. 
Tomēr prieks, ka nav rimusi skaļās 
lasīšanas kustība un pirmsskolas 
grupas bērni iesaistījās Ziemeļ-
valstu nedēļas pasākumos,” stāsta 

Dagnija. Viņa aicina lasītājus iz-
mantot dažādas datu bāzes, lasīt 
grāmatas elektroniski, arī biblio-
tekārei šis laiks bijis vērtīgs, jo 
apgūtas jaunas digitālās prasmes, 
kas noder ikdienas darbā. Biblio-
tēkā joprojām iekārto izstādes un 
sumina čaklākos lasītājus. Aizrau-
tīgākā lasītāja pagājušajā gadā iz-
lasījusi 139 grāmatas, otrajā vietā 
atstājot užavnieci, kuras kontā ir 
131 grāmata, bet trešajā vietā ie-
rindojusies lasītāja, kura iedziļi-
nājusies 113 dažādos izdevumos. 

Savukārt Piltenē čaklākajam 
lasītājam pērn izsniegtas 100 grā-
matas, saka bibliotēkas vadītāja 
Antra Budre, piebilstot, ka 59 
krātuves apmeklētāji pagājušajā 
gadā izlasījuši vismaz 12 grāma-
tas. Antra ievērojusi, ka ir cilvēki, 
kas, sargājoties no kovida, šajā lai-
kā nepameklē bibliotēku, tomēr ir 
uzticams lasītāju pulciņš (10–20 
personu), kurš nāk arī tagad un 
vienā reizē paņem vairāk grāmatu. 
“Es pieņemu šos apstākļus tādus, 
kādi tie ir. Tagad ir vairāk laika, lai 
sakārtotu foto un novadpētniecī-
bas materiālu arhīvu. Vērienīgas 
izstādes šobrīd neiekārtojam, jo 
nav vēlams cilvēkiem uzkavēties 
bibliotēkā, tomēr attēlos var re-
dzēt, kāds bija mūsu pagājušais 
gads. Tad jau manīsim, kādi turp-
māk būs epidemioloģiskie apstāk-
ļi, bet tuvākajā laikā pasākumus 
gribētu rīkot ārā, nevis telpās, tā 
būtu drošāk,” secina Antra. 

Arī Ugāles bibliotēkas vadītāja 
Inese Rumpa tagad pievērsusies 
informācijas apkopošanai, viņa 
kārto digitālo fotoarhīvu, pie-
rakstot katram attēlam, kas tajā 
redzams, kurā gadā tapis uzņē-
mums un citas vērtīgas ziņas, jo 
tās var noderēt arī Nacionālajai 
bibliotēkai. “Mūsu novadniekam, 
rakstniekam Voldemāram Zel-

menim maijā būs 110 gadu jubi-
leja, tāpēc izrakstu citātus no viņa 
darbiem, kuros pieminēta Ugāle, 
lai izveidotu digitālu izstādi. Gri-
bu uzslavēt kolēģes, kas šajā laikā 
ļoti labi tiek galā ar saviem pienā-
kumiem – viņas cenšas, cik var, 
bet daudzas lietas ir mainījušās. 
Žurnālus varam izsniegt tikai uz 
mājām, bibliotēkā vairs nevar uz-
kavēties un apskatīt, ko uzfi lmējis 
ugālnieks Aleksandrs Hmeļņickis. 
Iepriekš uz lielā ekrāna vienmēr 
varēja redzēt viņa dokumentētos 
kadrus dažādos svētkos – bib-
liotēkas apmeklētājiem patika 
tos apspriest. Lauku bibliotēkā 
sarunas lasītāju starpā un ar bib-
liotekārēm ir ierasta lieta, jo tas 
ir vietējais kultūras centrs. Nu 
mums jābūt gataviem jauniem iz-
aicinājumiem,” uzsver Inese. Viņa 
ievērojusi, ka pēdējos gados lasī-
tāji bieži izvēlas latviešu autoru 
grāmatas – pie tā pieradināja arī 
kvalitatīvo romānu sērija “Mēs. 
Latvija, XX gadsimts”. Tikpat ce-
rīgs ir projekts “Es esmu…”, kurā 
13 rakstnieki un 13 literatūrzi-
nātnieki paralēli raksta katrs savu 
autonomu darbu par vienu no 13 
latviešu literatūras klasiķiem. 

Arī Inese ir izlasījusi Daces 
Rukšānes romānu “Krieva āda”, 
kas Ventspils novada bibliotēkās 
pagājušajā gadā bija pieprasītākā 
grāmata. Secinājums – darbs ir 
aizraujošs, autore labi attēlojusi 
notiekošo pagājušā gadsimta 50.–
60.  gados. “Kā paņēmu rokās šo 
grāmatu, tā bija grūti nolikt malā!” 
viņa saka.

Puzes pagasta bibliotēkas 
vadītāja Anda Lejniece atzīst, ka 
pati pēdējā laikā labprātāk izvēlas 
nevis daiļliteratūru, kas veicina 
iegrimšanu saldā miegā, bet gan 
uzziņu literatūru un vēsturiska 
satura grāmatas. Piemēram, jau 
otro reizi pārlasīta Elīnas Ko-
lātes un Elīnas Kursītes grāmata 
“Latvijas pierobežas pēdējie mo-
hikāņi”. “Bibliotekāram ir jālasa, 
lai zinātu, ko ieteikt lasītājiem, 
lai gan jāatzīst, ka lielākoties viņi 
jau ir izlēmuši, kādu literatū-
ru izvēlēsies. Katram, protams, 
ir savs žanrs, bet pieprasītākie 
Puzes bibliotēkā ir detektīvi. Cī-
tīgākie lasītāji mājup dodas pat 
ar desmit grāmatām, bet parasti 
vienā reizē tiek paņemtas trīs līdz 
piecas. Cilvēki vēlas lasīt arī žur-
nālus. Ja tie iznākuši pirms kāda 

laika, nesteidzinu pužiņus, bet, ja 
izdevums ir jauns, tad gan mudi-
nu uzreiz pēc izlasīšanas atnest 
atpakaļ. 

Kovida laikā pie manis ļoti 
reti ienāk bērni, jo mācības notiek 
attālināti – par to gan žēl,” saka 
Anda. Viņa ir pamanījusi, ka daļa 
lasītāju labprāt uzkavētos biblio-
tēkā ilgāk, bet epidemioloģiskā 
situācija paredz, ka ātri jādodas 
prom. Arī Andai pietrūkst ieras-
tās saskarsmes ar apmeklētājiem, 
lai noskaidrotu, kura grāmata vi-
ņiem iepatikusies, ko vēl gribētos 
izlasīt. Pužiņiem, kā ievērojusi 
bibliotekāre, ļoti patīk fotoizstā-
des, bet tās tagad netiek rīkotas, 
lai cilvēkiem nebūtu iemesls uz-
kavēties bibliotēkā. “Tajos brī-
žos, kad neapkalpoju lasītājus, 
intensīvi nodarbojos ar krājuma 
sakārtošanu, jo diezgan sen ne-
esmu norakstījusi grāmatas. Nu 
ir laiks to izdarīt. Jāsaka paldies 
pagasta novadpētniecības entu-
ziastei Skaidrītei Bruhanovai, jo, 
pateicoties viņas brīvprātīgajam 
ieguldījumam, pagājušajā gadā 
tika sakārtoti daudzi novadpēt-
niecības materiāli,” atklāj Anda.  

Marlena Zvaigzne

Lasītāji bibliotēkās 
neuzkavējas ilgi  

Pieprasītākās pašmāju grāmatas pagājušajā gadā Puzes bibliotēkā.  anDas leJnIeCes foto

2020. gadā Ventspils novada bibliotēkas, 
izmantojot Kultūras ministrijas atbalstu vērtīgo 

grāmatu iepirkumam, saņēma 232 dažādu 
nosaukumu grāmatas 789 eksemplāros. 

Savukārt iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2020” ļāva iegūt 178 grāmatas. 
Ventspils novada pašvaldība grāmatu 

iepirkšanai atvēlēja 15 977 eiro
(iegādāti 1693 eksemplāri), bet periodikas 

pasūtināšana pērn izmaksāja 8760 eiro.       

LASĪTĀKO GRĀMATU TOPS NOVADA 
BIBLIOTĒKĀS 2020. GADĀ

1. dace rukšāne “Krieva āda”
2. Lelde Kovaļova  
    “bezvēsts pazudušās”
3. dace Judina “cietāks par dimantu”
4. odrija Karlena “Kalendāra meitene” 
5. Lūsinda railija “eņģeļu koks”

6. dace Judina “dēls”
7. Marjus Marcinkevičs “svizis”
8. sabīne Košeļeva 
    “gurķis elmārs, kas dikti kreņķējās”
9. ilze freimane “Kafi ja diviem”
10. dace Judina “Mēmais”. 
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Pandēmija kultūras 
darbiniekiem ir izaicinājumu 
laiks, jo pasākumi, pulcējoties 
lielam cilvēku skaitam, 
nedrīkst notikt, tāpēc 
jāmeklē jaunas darba formas. 
Mūsu novada kultūras un 
tautas namu vadītājas ir 
izdomājušas, kā strādāt arī 
kovida laikā.

Interesentu apziņošanai tagad 
bieži izmanto sociālos tīklus, lielāko-
ties “Feisbuku”, kur tiek pavēstīts par 
dažādām zibakcijām, neklātienes 
pasākumiem, iespējām doties pa-
staigās, fotografējot dažādus objek-
tus utt. Usmas tautas nama vadītāja 
Elana Jurgena atceras, ka pagājušā 
gada martā, kad tika paziņots par 
ierobežojumiem, viņa šajā amatā 
bija nostrādājusi tikai pusgadu, tā-
pēc sākumā bijusi liela neziņa, ko 
un kā darīt. Par laimi, nepatīkamās 
izjūtas ātri atkāpās, un usmeniece 
sāka domāt, kas darāms, lai pagasta 
iedzīvotāji, ievērojot epidemiolo-
ģiskās prasības, tomēr varētu svinēt 
svētkus. Elana ar prieku atceras egles 
iedegšanas pasākumu, kad mūziķis 
Edijs Rozentāls braukāja pa pagas-
tu, piestājot vairākās vietās un mu-
zicējot. Starp citu, Valentīna dienā 
Ediju ciemos uzaicināja Piltenes 
kultūras nama vadītāja Ārija Vīksne. 
Fotogrāfi jās redzams, ka piltenieki, 
klausoties mūziķa priekšnesumus, 
smaida un fotografē viņu – tajā svēt-
dienā pagalmos bija daudz priecīgu 
cilvēku. 

Usmas amatierteātra “Sufl ē” 
aktieri, atceroties savu bērnību, no-
lēma iepriecināt mūsdienu jauno pa-
audzi, lasot Mirdzas Kļavas pasaku 
“Baltā ziema”. Tā kā tā ir gara, sanāca 
31 lasījums, kuru varēja baudīt “Feis-
bukā”. Pēc tam Usmas tautas nams 
aicināja aizrautīgos pasakas klausī-
tājus apmeklēt pagasta pludmali un, 
izmantojot QR kodu, izstaigāt taku 
un atrast dažādus objektus. Kad bija 
sasnidzis, Elanai un viņas palīgiem 
ienāca prātā doma sarīkot sniegavīru 
celšanas zibakciju, un atsaucība bija 
liela. Sociālajos tīklos ievietotajam 
aicinājumam atsaucās interesenti 
pat no Jelgavas un Cesvaines, kaimi-
ņu pagastiem Puzes un Zlēkām. Tika 
saņemti 40 sniegavīru attēli. “Man 
šajā laikā ir daudz darāmā. Visu laiku 
jātur vaļā acis un ausis, lai nepalaistu 
garām kādu vērtīgu ideju. Piemē-
ram, Sveču dienā publicējām mīklu 
konkursu, bet pirms 14.  februāra 
– rēbusu. Protams, man pietrūkst 
saskarsmes ar kultūras pasākumu 
apmeklētājiem, bet tad, kad sarīko-
jam nelielus svētkus, cilvēki ir ļoti 
saviļņoti – nāk klāt un pateicas. To 
varu teikt gan par egles iedegšanas, 
gan barikāžu atceres pasākumu,” at-
zīst Elana. Kovida laikā viņa ir pieda-
lījusies vairākos vebināros, kur uzzi-
na, kā iepriecināt cilvēkus attālinātā 
režīmā. Usmeniece ir secinājusi, ka 

āra dekorāciju izgatavošana prasa 
divreiz ilgāku laiku. Viņa ir gatava ār-
kārtējās situācijas beigām, jo tad būs 
iespēja rīkot tikšanās reizes ar rakst-
niekiem, koncertus, spēļu un fi lmu 
vakarus (tie usmeniekiem, starp 
citu, ļoti patīk). Elana ir gandarīta 
par vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Usma” dalībnieku aktīvo komuni-
cēšanu “Zoom” platformā, attālinā-
tie mēģinājumi notiek divas reizes 
nedēļā. Martā būs desmit gadi, kopš 
pagastā izveidots amatierteātris, un 
aktieri domā, kā par godu šim noti-
kumam iepriecināt savus skatītājus. 

Vārves pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Berga atceras, ka, 
sākoties kovidam, vispirms bijis no-
liegums, kaulēšanās un tikai pēc tam 
pieņemšana, jo viņa, tāpat kā citi cil-
vēki, saskārās ar iepriekš nepiedzīvo-
tu situāciju. Ilgi sūroties nebija laika, 
jo vajadzēja turpināt darbu, tiesa, ci-
tos apstākļos. Inga stāsta, ka iedzīvo-
tāji sākumā bijuši atturīgi, bet nu jau 
ar prieku iesaistās dažādās akcijās. 
Piemēram, decembrī, kad Zūrās tika 
piedāvāts lasīt un pašiem uzrakstīt 
pasaku, atsaucība bija mazāka nekā 
nesenajos Mīlestības svētkos, kad 
kāds vēstules autors pat bija sacerē-
jis vēstījumu visiem pagasta ļaudīm. 
Pagājušā gada pēdējā mēnesī cilvēki 
ar prieku izmantoja Daces Pūpoliņas 
piedāvāto iespēju bez maksas nofo-
tografēties kādā fotostūrītī. “Viens 
no izaicinājumiem bija āra rotājumu 
gatavošana, jo jāizmanto pavisam 
citi materiāli nekā iekštelpās, turklāt 
laukā dekorāciju parasti ir vairāk, 
jo tiek apgūta lielāka teritorija. Vēl 
viens pārbaudījums bija Adventes 
kalendāra izstrādāšana. Virtuālo 
kalendāru varēja atvērt katru dienu, 
saņemot novēlējumu no kāda kultū-
rai pietuvināta Vārves pagasta iedzī-
votāja. Un iedomājieties, man bija 
jāsazinās ar 23 cilvēkiem, katram 
no viņiem jāizstāsta ideja, jāsarunā 
individuāla fi lmēšana. Labi, ka man 
ir atsaucīga komanda, kas palīdz 
īstenot gan vienkāršākus, gan vērie-
nīgākus projektus,” uzsver Inga, pie-
bilstot, ka agrāk zinājusi, cik daudz 
laika vajadzēs viena vai otra darba 
veikšanai, bet tagad tas ne vienmēr ir 
iepriekš paredzams. Janvārī kultūras 
darba organizatore devās atvaļināju-
mā, bet Zūrās tik un tā bija iekurts 
barikāžu atceres ugunskurs un pie 
ratnīcas varēja apskatīt fotoizstādi. 
Vaicāta par turpmākajiem plāniem, 
Inga atteic, ka jau zina, kā tiks svinēti 
Baltā galdauta svētki. Viņai vienmēr 
ir daudz ideju, bet kovida laikā, lai 
tās īstenotu, daudz biežāk jāizman-
to mūzika un videoprojekcijas. Inga 
labprāt piedalās vebināros, jo tā ir ie-
spēja uzzināt jaunas idejas un to, kā 
tās īstenot. Viņa uzteic sava pagasta 
amatierkolektīvu vadītājus, kuri iz-
manto dažādas metodes, lai kolektī-
vu dalībniekiem arī pandēmijas laikā 
nezustu interese par amatiermākslu 

un pēc pandēmijas viņi atkal gribē-
tu tikties, nevis aizietu katrs uz savu 
pusi. 

Puzes pagasta kultūras nama 
vadītāja Līga Galdiņa šajā laikā īpaši 
aktīvi sadarbojas ar bibliotēkas vadī-
tāju Andu Lejnieci. Ir ieceres par ko-
pīga konkursa un citu aktivitāšu rī-
košanu. “Pavasarī sākums bija grūts, 
jo bija liela neziņa, arī iedzīvotāji 
bija neizpratnē, kas notiks, bet nu 
viņi, tāpat kā es, ir pieņēmuši jauno 
situāciju un ir atsaucīgi, ja kaut kas 
tiek organizēts. Tā, piemēram, kad 
tika svinēta Valentīndiena, nedēļas 
nogalē pie bibliotēkas skanēja mū-
zika, bija redzamas videoprojekcijas. 
Tagad ir jādomā par fi nansējuma 
piesaistīšanu, jo līdz šim mums ne-
vajadzēja āra prožektorus, savukārt 
nu tie lieti noder,” saka Līga. Daudz 
ideju un padomus, kā tās īstenot, 
viņa guvusi Kārļa Anitena rīkotajos 
tiešsaistes kursos. Sapratusi, ka arī 
neierastos apstākļos var izdarīt ļoti 
daudz. “Arī mūsu ģimeni skāra ko-
vids, slimojām visi, man un vecāka-
jam dēlam bija visgrūtāk. Ir cilvēki, 
kas noliedz šo slimību, bet es zinu, 
ka tā ir reāla. Šī iemesla dēļ ilgāku 
laiku nebiju darbā, bet Adventes 
laikā mēs ar Andu “Feisbukā” ievie-
tojām videosveicienus, šogad cilvē-
kiem patika emoji un mīlas stāstu 
konkurss,” atklāj Līga, piebilstot, ka 
aizvien meklē jaunas darba formas, 
lai iepriecinātu pužiņus un pagasta 
viesus. 

Interesantu aicinājumu “Feisbu-
kā” ievietojusi Ances kultūras nama 
vadītāja Rudīte Krauze. Viņa rosina 
ieteikt tēmas podkāstiem “Dzīve 
Ancē”. Šajos raidierakstos Rudīte ir 

iecerējusi uzrunāt ančiņus, rosinot 
pastāstīt par savu nodarbošanos, 
dzīves redzējumu: “Šo ideju noskatī-
ju mācībās. Redz, katrā pagastā jau 
aiziet kaut kas cits. Zinu, ka mūsu 
pagastā nebūs pieprasīti fotostūrīši, 
savukārt, kad pirms Valentīna die-
nas uzfi lmējām video, kurā redza-
mas vairākas pagasta vietas, arī mui-
ža un parks, “Feisbukā” to noskatījās 
daudz cilvēku, turklāt arī ārvalstīs 
dzīvojošie. Tā ir mūsu saikne ar vi-
ņiem. Man jau ir sagatavots saraksts 
pirmajiem podkāstiem, kurus varēs 
klausīties ne tikai mājās, bet arī ejot 
pastaigās vai nūjojot. Vēl jāpiedomā 
pie tā, lai netiktu aizmirsti gados ve-
cāki cilvēki, tāpēc esmu iecerējusi 
kopā ar palīgiem uzņemt fi lmu, kurā 
ančiņi stāstītu par dažādām amatu 
prasmēm.” 

Novada Kultūras nodaļas vadī-
tāja Zane Pamše, komentējot kolēģu 
sacīto, piebilst: “Šis visiem kultūras 
darbiniekiem ir izaicinājumu un jau-
nu iespēju meklēšanas laiks. Ierastās 
darba formas vairs nevar izmantot, 
ir jāmeklē jauni ceļi, kā sazināties 
ar sabiedrību, piedāvājot dažādus 
kultūras produktus. Pašlaik aktīvi 
izmantojam jaunu zināšanu apguves 
iespējas, jo “Zoom” platformā tiek 
organizēti semināri un kursi kultūras 
un tautas namu un amatierkolektīvu 
vadītājiem. Par uzzināto aktīvi stās-
tām cita citai savos ikmēneša meto-
diskajos semināros “Zoom” platfor-
mā, kuros piedalās visas kultūras un 
tautas namu vadītājas.” Klātienē lielu 
profesionālo pienesumu pieminēta-
jām pašvaldības darbiniecēm deva 
Kārļa Anitena piedāvātie kursi “Kul-
tūras procesu inventarizācija nova-

dā un restarts pēc krīzes. Personīgs 
pieskāriens”. Trīs nodarbības notika 
jūnijā Piltenes kultūras namā. Visas 
kultūras darbinieces piedalījās Na-
cionālā kultūras centra organizētajā 
seminārā “Pārmaiņu vadīšana kultū-
ras organizācijā” – viens pasākums 
notika klātienē Liepājā, bet noslē-
guma seminārs “Zoom” platformā”. 
Divas interesentes piedalījās “Zoom” 
semināros “Podkāsti un to veidoša-
na” un “Sociālo mediju komunikāci-
ja”. Tautas un kultūras namu vadītā-
jas piedalījās arī Nacionālā kultūras 
centra organizētajā seminārā par 
aktualitātēm autoratlīdzību jautāju-
mos, savukārt amatierteātru režisori 
– Amatierteātru asociācijas piedā-
vātajos “Zoom” semināros.

Kultūras darbinieces ir iesaistī-
jušās “Ziemeļblāzmas akadēmijas” 
organizētajā piecu “Zoom” semi-
nāru ciklā par dažādām aktuālām 
tēmām, piemēram, par logu nofor-
mējumu kultūras iestādēs, projekci-
ju izmantošanu, izstāžu iekārtošanu, 
āra pasākumu organizēšanas iespē-
jām pēc pandēmijas. Viena kultūras 
nama vadītāja piedalīsies seminārā 
par projektu izstrādi un vadības me-
todoloģiju un pēc tam par to pastās-
tīs kolēģēm. Vārves vidējās paaudzes 
deju kolektīva vadītāja savu kvali-
fi kāciju papildinās divos Kultūras 
koledžas piedāvātajos semināros. 
“Manis pieminētie kursi un semināri 
ir maksas pasākumi, tādēļ ir ganda-
rījums, ka pašvaldība izprot kultūras 
nozares darbinieku vajadzības un 
sedz mācību izdevumus. Priecājos, 
ka manas kolēģes, strādājot šajos 
apstākļos, liek lietā kursos iegūtās 
zināšanas un daudz uzmanības vel-
ta kultūras iestāžu noformējumam. 
Bieži izmantojam “Feisbuka” iespē-
jas, lai tautas un kultūras namu lapās 
ievietotu informāciju par aktualitā-
tēm – to dara arī sabiedrība, kam ir 
interese par notiekošo novada kultū-
ras dzīvē. Tiek fi lmēti videoklipi par 
amatierkolektīvu darbību, dažādām 
zibakcijām, piedāvājumiem kultūras 
un tautas namos, interneta vidē pa-
rādās apsveikumi svētkos. Kopā ar 
kultūras un tautas namu vadītājām 
veidojām apsveikumus Latvijas ga-
dadienā un Ziemassvētkos. Ikviena 
no viņam ir sagatavojusi pasākumu 
scenārijus, lai tad, kad tas būs at-
ļauts, svinētu svētkus. Katrs kultūras 
darbinieks cenšas savu darbu veikt 
pēc iespējas labi – priecājos, ja to 
novērtē. Skumdina, ka reizēm jāsa-
ņem nepelnīti pārmetumi un kriti-
ka. Cilvēki ir aizkaitināti, noguruši 
no pandēmijas izraisītās situācijas. 
Nevienam tagad nav viegli, katram 
ir savas problēmas, bet ļauni, slēp-
ti pārmetumi situāciju neuzlabos. 
Visiem kopā darot labus darbus un 
domājot labas domas, iesaistoties ar 
labu padomu, uzmundrinājumu, va-
rēsim šo laiku pārdzīvot vieglāk un 
iziesim no tā bagātāki un stiprāki,” 
paredz Zane.  

Marlena Zvaigzne 

Aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas

Valentīna dienā daudzu piltenieku sejas rotāja smaids, 
jo pagalmos iebrauca mūziķa Edija Rozentāla mašīna, 
kurā viņš muzicēja.   Madaras Šternas-Matisones, ingas bergas foto

Vārves 
pagasta 
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tores 
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Bergas 
sagatavotais 

rotājums 
Valentīn-

dienai.     
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Izsola nekustamo īpašumu 
Tārgalē 

ventspils novada pašvaldība, nMK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu “Laivenieki”, kadastra nr. 98660040098, tārgales 
pagastā, ventspils novadā.

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 
13. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar tārgales pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālrunis 26491057,  
e-pasts targale@ventspilsnd.lv.

izsoles sākumcena”– 11 300 eiro, nodrošinājums –  
1130 eiro, izsoles solis – 500 eiro.

nodrošinājums jāiemaksā ventspils novada pašvaldības 
kontā Lv04haba0551025783903, as “swedbank”, kods 
habaLv22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 13. aprīlim  
plkst. 17.00 (izsoles komisijas tālrunis – 25749170). izsoles 
sākums 2021. gada 14. aprīlī plkst. 13.20 ventspils 
novada pašvaldībā skolas ielā 4, ventspilī.

Zirās 
ventspils novada pašvaldība, nMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu “Pameži”, kadastra nr. 98900050073, Ziru 
pagastā, ventspils novadā.

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 13. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ziru pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālrunis 26415330,  
e-pasts ziras@ventspilsnd.lv.

izsoles sākumcena – 32 300 eiro, nodrošinājums –  
3230 eiro, izsoles solis – 1000 eiro.

nodrošinājums jāiemaksā ventspils novada pašvaldības 
kontā Lv04haba0551025783903, as “swedbank”, kods 
habaLv22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 13. aprīlim 
plkst. 17.00 (izsoles komisijas tālrunis – 25749170). izsoles 
sākums 2021. gada 14. aprīlī plkst. 13.00 ventspils 
novada pašvaldībā skolas ielā 4, ventspilī.

Ugālē
ventspils novada pašvaldība, nMK 90000052035, 

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

2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 1-60, kopējā platība  
39,1 m2, kadastra nr. 98709000384, izsoles sākumcena – 
160 eiro, nodrošinājums – 16 eiro, izsoles solis – 10 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 14. aprīlī plkst. 13.40;

1-istabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 4-29, kopējā platība 
31,2 m2, kadastra nr. 98709000386, izsoles sākumcena – 
180 eiro, nodrošinājums – 18 eiro, izsoles solis – 10 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 14. aprīlī plkst. 13.50.

ar izsoles noteikumiem var iepazīties ventspils novada 
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā skolas ielā 4, 
ventspilī, un ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi darbadienās 
līdz 2021. gada 13. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar sia 
“vnK serviss” pārstāvi, tālrunis 25454948.

nodrošinājums jāiemaksā ventspils novada pašvaldības 
kontā Lv04haba0551025783903, as “swedbank”, kods 
habaLv22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 13. aprīlim 
plkst. 17.00 (izsoles komisijas tālrunis – 25749170). izsoles 
vieta: ventspils novada pašvaldība skolas ielā 4, ventspilī.

Zemessardzes 
46. kājnieku bataljona 
komandieris 
pulkvežleitnants Jānis 
Lakševics Ventspils novada 
domes priekšsēdētājam 
Aivaram Muceniekam 
pasniedza aizsardzības 
ministra Arta Pabrika 
parakstītu pateicības rakstu. 
Tas saņemts nominācijā 
“Pašvaldība – aktīvais 
Zemessardzes atbalstītājs”.

Arta Pabrika pavadvēstulē 
teikts: “Šogad, jau piekto gadu pēc 
kārtas, Aizsardzības ministrija 
vēlas teikt lielu paldies uzņēmu-
miem un iestādēm, kas iesaistās 

Zemessardzes atbalstīšanā, un ap-
balvot Zemessardzi atbalstošākos 
uzņēmējus, pašvaldības, mācību 
iestādes, kā arī citas organizācijas. 

Ņemot vērā aptaujas anketās 
sniegtās zemessargu atbildes un 
izvērtējot Zemessardzes bataljo-
nu komandieru ieteikumus, jūs 
kā darba devējs esat izvirzīts ap-
balvošanai, jo esat viens no nozī-
mīgākajiem Zemessardzes stipri-
nātājiem un atbalsta sniedzējiem 
2020. gadā. 

Vēlos jums sirsnīgi pateikties 
par atbalstu, ar kuru sekmējat Ze-
messardzes attīstību un pilnveidi! 
Mēs augsti novērtējam katru, kurš 
atbalsta Latvijas patriotus – ze-

messargus. Viņi ir tie, kas paš-
aizliedzīgi velta savu laiku mūsu 
valsts aizsardzībai. Katrs atbalsta 
veids stiprina gan Zemessardzi, 
gan arī Latvijas valsts aizsardzību 
un drošību kopumā!

Zemessardze ir spēks, kas 
veido tik ļoti vajadzīgo saiti starp 
Nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem un sabiedrību, tādā veidā ik-
vienam Latvijas pilsonim sniedzot 
iespēju iesaistīties savas zemes un 
valsts aizsardzībā un tās mērķu 
sasniegšanā. Mūsu valsts aizsar-
dzība ir katra Latvijas iedzīvotāja 
atbildība! Paldies par jūsu atbal-
stu!”

Marlena Zvaigzne

Pašvaldība izsludina kultūras projektu 
finansēšanas konkursu, tādējādi atbalstot 
novada pašvaldības iestādes, kā arī to 
struktūrvienības, novadā reģistrētas 
juridiskas personas, juridisku personu 
apvienības, individuālos komersantus, 
kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā 
saimnieciskās darbības veicējus reģistrētas 
fiziskas personas.

Pieteikšanās kultūras projektu konkursam šo-
gad, ņemot vērā valstī noteikto epidemioloģisko 
situāciju, notiks divās kārtās, proti, līdz 30. martam 
jāiesniedz pieteikumi, kas nav saistīti ar pasākumu 
organizēšanu, bet paredzēti izdevējdarbībai, attāli-
nāto izstāžu rīkošanai, restaurācijas darbu veikša-

nai utt. Savukārt, kad valstī būs atļauts pulcēties pa-
sākumos, piemēram, koncertos, teātra izrādēs u.c., 
tiks atvērta kultūras projektu konkursa otrā kārta 
ar 4000 eiro finansējumu. 2000 eiro šogad ir rezer-
vēti profesionālās mūzikas pieejamībai sakrālajās 
celtnēs, ļaujot ieskanēties arī unikālajām dievnamu 
ērģelēm.

Konkursā iesniegtos pieteikumus vērtēs Soci-
ālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas pār-
stāvji. Viena projekta īstenošanai var piešķirt ne 
vairāk kā  800 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš 
– 2021. gada 30. marts.

Plašāka informācija www.ventspilsnovads.lv.  

Marlena Zvaigzne

Pašvaldība saņem aizsardzības 
ministra pateicības rakstu  

Piešķir finansējumu 
kultūras aktivitātēm

Apbalvojumu pasniedz Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieris 
pulkvežleitnants Jānis Lakševics.      MarLenas ZvaigZnes foto
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Konkursa prioritātes: 
l inovatīvi un kultūrvēsturisko 

mantojumu apzinoši projekti; 
l projekti, kas sekmē ventspils novada 

kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju 
identitāti; 

l projekti, kas nodrošina publiski 
pieejamo teritoriju labiekārtošanu novadā.

Projektu konkursa fi nansējums ir 
8000 eiro. viena projekta realizēšanai 
piešķirs ne vairāk kā 800 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš – 
2021. gada 31. marts.

Plašāka informācija 
www.ventspilsnovads.lv.

  Marlena Zvaigzne 

Būt par sociālo 
darbinieku nenoliedzami 
ir sūtība vai nolemtība, jo 
liktenis tik atbildīgu un 
grūtu darbu uztic stipriem 
un dvēselē bagātiem 
cilvēkiem. Sociālajam 
darbiniekam šodienas dzīves 
aktualitātes izvirza prasības 
nepārtraukti 
apgūt jaunas zināšanas 
un attīstīt prasmes, kas 
nepieciešamas, lai palīdzētu 
cilvēkiem izprast radušās 
problēmas un kopīgi 
meklētu izeju no krīzes 
situācijas, jo profesionāls 
sociālais darbs ir vērsts uz 
problēmu risināšanu un 
pārmaiņām. 

Sociālā darba ētikas pamat-
princips ir šāds – katrs cilvēks 
ir vērtīgs, tāpēc rūpju cienīgs. 
Pielietojot savas profesionālās 
zināšanas un prasmes, sociālais 
darbinieks uzņemas atbildību par 
cilvēku problēmu efektīvu risinā-
šanu.  

Lai tiktu galā ar sarežģītām 
sociālām problēmām, cilvēkiem 
vai ģimenēm bieži ir nepiecieša-
ma palīdzība. Šo palīdzību sniedz 
pašvaldību sociālie darbinieki, 
viņi palīdz cilvēkiem noteikt, 
mazināt un risināt problēmas, 
sadarbojoties ar citiem speciālis-
tiem. Nav otras tādas profesijas, 
kas iestātos par dzīves “neveiks-
miniekiem”. Iespējams, sociālā 
darbinieka profesija pat ir vienīgā, 
kas uzdod jautājumus: kādi soci-
ālo attiecību mehānismi iedarbina 
cilvēka dzīves ceļa negatīvās attīs-
tības vektoru? Kā mainīt virzību 
gan atsevišķu cilvēku, gan veselu 
sociālo grupu dzīvē? Atbildes uz 
dzīves pamatjautājumiem nav 
vienkāršas. Ne vienmēr nonākša-

na zaudētāja lomā ir atkarīga tikai 
no viena cilvēka. Rīcības motīvi 
atklājas, ielūkojoties daudzveidī-
gajās cilvēka un vides savstarpējās 
saspēlēs. Dažkārt nezināšana un 
lietu kārtības neizpratne, sevis, 
savu resursu un iespēju nenovēr-
tēšana, netaisnīgi noteikumi vai 
vienkārši labticība manipulatī-
viem spēkiem ieved cilvēku ap-
stākļu “slazdā”, ko sociālā darba 
valodā sauc par sociālu problēmu.

Nabadzība un sociālā izslēg-
šana, ilgstošs bezdarbs, ģimenes 
veselība, vardarbība, atkarības 
u.c. sociālās problēmas ir tiešs 
sociālo darbinieku darbalauks. 
Sociālais darbinieks ir sociālo 
attiecību tehnologs, kas palīdz 
līdzsvarot un harmonizēt sociālo 
grupu un indivīdu mijiedarbību ar 
vidi, veidojot iekļaujošas attiecī-
bas jeb sabiedrību visiem. Zināša-
nas sociālā darba teorijā, sociālajā 
politikā, ekonomikā un sociālajās 
tiesībās, socioloģijā, psihiatrijā, 
pedagoģijā un psiholoģijā ir pa-
mats, kas ļauj izprast apstākļus un 
rast alternatīvus risinājumus. Sa-
vukārt prasmes risināt konfl iktus, 
praktizēt interaktīvas metodes 
darbā ar bērniem un jauniešiem, 
plānot resursus un attīstīt pakal-
pojumus, lietot pētniecības meto-
des, veidot sabiedriskās attiecības 
ir noteicošās, veidojot efektīvas 
pārmaiņu stratēģijas un risinot 
sociālās problēmas.

Mēdz teikt, ka visi laimīgie 
cilvēki ir vienādi laimīgi, bet ne-
laimīgie – katrs nelaimīgs pa sa-
vam. Turklāt dzīve mēdz mest ļoti 
krasus līkločus. Šodien problēmas 
var nomākt arī tos, kuri vēl vakar 
dzīvoja bez bēdām. Ja tā gadās, 
viss ir atkarīgs no katra spējām 
pielāgoties jaunajai situācijai. Ne-
laime tā, ka lielākajā daļā gadīju-
mu jaunajā situācijā mēs meklē-

jam veco atbildi. Tas ir normāli, jo 
ietaupa spēkus un enerģiju. Taču 
mēs cenšamies izmantot veco at-
bildi arī tad, kad apstākļi ir tik ļoti 
mainījušies, ka šī atbilde vairs nav 
piemērota. Un tas liecina, ka cil-
vēks pieķeras veciem ieradumiem, 
kas tomēr neizved no strupceļa. 
Sarežģītu sociālo problēmu risi-
nāšanā atsevišķām personām vai 
ģimenēm bieži ir nepieciešama 
palīdzība. Sociālā darbinieka pie-
nākumu lokā ietilpst: 

l palīdzēt klientam risināt 
dažādas sociālās problēmas,

l palīdzēt klientam attīs-
tīt spējas risināt personiskās un 
starppersonu problēmas, 

l atbalstam piesaistīt sociāl-
ekonomiskos resursus un  izman-
tot attiecīgos sociālos pakalpoju-
mus,

l izglītot klientus. 
Sociālie darbinieki grūtībās 

nonākušajiem sniedz nepiecieša-
mās zināšanas, gādā par aprūpi 
un uzmanību, lai cilvēks justos 
vajadzīgs un iekļautos sabiedrībā. 
Tomēr par sociālo darbu un cilvē-
kiem, kas to veic, sabiedrībā valda 
diezgan daudz nepareizu uzskatu. 
Daudzi domā, ka sociālie darbi-
nieki strādā tikai ar nabadzīgajiem 
un piešķir viņiem pabalstus. Ne ti-
kai! Personas, kurām nepietiek iz-
tikas līdzekļu, respektīvi, trūcīgas 
un maznodrošinātas personas, ir 
tikai viena daļa no sociālo darbi-
nieku klientu loka. Sociālais darbs 
ir apzināta un plānveida izvērtēju-
mā balstīta profesionāla darbība, 
kuras misija ir radīt apstākļus un 
piedāvāt iespēju visiem cilvēkiem, 
attīstot viņu pašu potenciālu un 
piesaistot resursus, lai viņi paši 
spētu mainīt savu apgrūtinošo 
sociālo situāciju. Cilvēki tiek mo-
tivēti uzlabot savu dzīves kvalitāti. 
Protams, ja personai vai ģimenei 

trūkst fi nanšu līdzekļu vai tie nav 
pietiekami, sociālais darbinieks 
gādā par sociālo palīdzību. Te 
runa ir par pašvaldību pabalstiem. 
Bet tas ir tikai viens no resursiem. 
Atsevišķām personām vai ģime-
nēm bieži vien ir nepieciešams 
atbalsts, lai atrastu piemērotāko 
un efektīvāko risinājumu arī citās 
situācijās. Piemēram, tas var būt 
iemaņu trūkums, kad piedzimst 
bērns. Tā var būt vardarbība da-
žādās izpausmēs, atkarības, bez-
darbs utt. Sociālie darbinieki strā-
dā ar jebkura vecuma, dzimuma, 
rases, reliģiskās pārliecības u.c. 
atšķirību cilvēkiem neatkarīgi no 
viņu sociālekonomiskā statusa ar 
vienu mērķi – palīdzēt atrisināt 
sociālās problēmas, kas ietekmē 
šo cilvēku ikdienu.

Ir viedoklis, ka sociālais darbi-
nieks var atrisināt jebkuru situāci-
ju un problēmu. Protams, tas nav 
iespējams. Bieži sociālie darbinie-
ki palīdz satikties cilvēkiem, ku-
riem trūkst resursu, ar resursiem, 
ar to domājot sociālos pakalpo-
jumus, fi nanšu līdzekļus sociālās 
palīdzības formā utt. Taču būtis-
kākais ir tas, ka sociālie darbinieki 
kopā ar klientu izzina un meklē 
paša cilvēka stiprās puses un iek-
šējos resursus, ko viņš var izman-
tot savas situācijas uzlabošanai 
vai atsevišķos gadījumos – ne-
pasliktināšanai. Ne velti sociālos 
darbiniekus dēvē arī par “pār-
maiņu aģentiem, nevis “pārmaiņu 
veicējiem”. Tas nozīmē, ka tikai un 
vienīgi katrs pats ir spējīgs mainīt 
savu sociālo situāciju! Saprotams, 
tas nav viegli, un tāpēc arī bieži 
vien ir nepieciešams atbalsts un 
palīdzība, ko sniedz sociālais dar-
binieks. Vienkāršāk sakot, sociālā 
darba rezultāts ietekmē sabiedrī-
bu kopumā, mūsu visu labklājību, 
tomēr sociālais darbinieks viens 
pats nevar nodrošināt ne perso-
nas, ne ģimenes, ne arī sabiedrī-
bas labklājību. Sabiedrībā valda 
uzskats, ka pagasta sociālais dar-
binieks ir “glābējs”, kurš strādā 24 
stundas septiņas dienas nedēļā. 
Nē, tā nav! Viņš nav nedz “glābējs”, 
nedz “ugunsdzēsējs”, nedz “ātrā 
palīdzība”. Viņš arī nespēj acu-
mirklī uzlabot jebkuru situāciju. 
Viņš neaizdod naudu, un viņam 
nav rinda brīvu mājvietu, ko vaja-
dzības gadījumā uzreiz piedāvāt. 
Jāsaprot, ka sociālajam darbinie-
kam nav burvju nūjiņas – lai gan, 
iespējams, kāds to ļoti vēlētos! Tā-
pat sociālajam darbiniekam nav 

neierobežots darbalaiks. Viņam, 
tāpat kā ikvienam strādājošajam, 
ir konkrētas darba stundas un brī-
vais laiks. Turklāt sociālais darbs 
ir profesionālu darbību kopums, 
kas tiek veikts tam piemērotā vie-
tā, noteiktos apstākļos un ar no-
teiktu mērķi, nevis jebkur. Sociālā 
darbinieka darba nedēļa vidēji ir 
40 stundu gara, taču nereti viņi 
strādā arī vakaros pēc darba laika 
beigām, nedēļu nogalēs un svētku 
dienās, ja ir neatliekama krīzes si-
tuācija, kas jārisina. Bet diemžēl 
nereti sociālais darbinieks, vēlo-
ties maksimāli palīdzēt citiem, 
pazaudē robežu starp darbu un 
personīgo dzīvi. Tāpēc, lai izvai-
rītos no pārpūles un izdegšanas, 
viņi mācās distancēties un noda-
līt darbu no personīgās dzīves, lai 
saglabātu veselīgu dzīves līdzsva-
ru. Daudzi iedzīvotāji nezina, ka 
ne jau ikviens labsirdīgs, laipns 
un “labs” cilvēks var būt sociālais 
darbinieks. Tā tas nav! Labsirdība, 
laipnība un citas līdzīgas īpašības 
ir noderīgas, pat nepieciešamas, 
taču ar to vien nepietiek, lai strā-
dātu par sociālo darbinieku. Vēs-
turiski sociālais darbs ir radies un 
attīstījies laikā, kad cilvēki palī-
dzēja viens otram, ja bija radušās 
problēmas. Mūsdienās pasaulē 
un arī Latvijā sociālais darbinieks 
ir profesija, un sociālā darbinie-
ka kvalifi kāciju iegūst personas 
ar attiecīgu augstāko izglītību. Ir 
vienmēr jāatceras, ka sociālais 
darbinieks ir viens no to profesi-
ju pārstāvjiem, kas ikdienā reāli 
palīdz citiem. Tāpēc viņam regu-
lāri jāpilnveido sava profesionālā 
kompetence, piedaloties mācībās, 
arī supervīzijā, procesā, kurā var 
analizēt pats savu praktisko dar-
bu, rast risinājumus ar darbu sais-
tītām problēmām, kas var būt gan 
praktiskas, gan metodiskas, gan 
emocionālas.

Nav viegli būt sociālajam dar-
biniekam, jo ir jāuzklausa gan 
smagi slims cilvēks, gan psihiski 
slims cilvēks, gan alkohola reibu-
mā esoša persona utt., sociālais 
darbinieks nevar pagriezties un 
nerunāt. Viņa lielākais gandarī-
jums ir tad, ja izdevies klientam 
palīdzēt, ir atrasts risinājums un 
cilvēks ir laimīgs un apmierināts. 
Esiet iejūtīgi un saprotoši pret so-
ciālajiem darbiniekiem! 

Ugāles pagasta 
sociālā darbiniece 

Aiga Strazdiņa 

Sociālais darbinieks nav “ugunsdzēsējs”
17. marts ir Vispasaules sociālo 

darbinieku diena. Sveicam Sociālā dienesta 
darbiniekus profesionālajos svētkos 

un novēlam izturību, pacietību, labu veselību 
un atrast laiku, ko veltīt sev! 

Projektu konkurss vides 
kvalitātes uzlabošanai

Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Mēs savā 
novadā 2021” dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils 
novadā. Konkurss atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas darbojas 
novada administratīvajā teritorijā un veicina novada kultūrvides 
veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras 
vērtību saglabāšanu, sekmē tūrisma attīstību un tūristu piesaisti.
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“Ņemot vērā šā brīža situāciju un ierobe-
žojumus māju kopsapulču rīkošanā, kā arī iz-
vērtējot klientu atsauksmes un priekšlikumus, 
esam ieviesuši vienotu informatīvo tālruni 
20000209 un e-pastu info@vnkserviss.lv, kurā 
klienti var pieteikt nepieciešamo pakalpo-
jumu un vērsties ar jebkādu jautājumu vai 
ierosinājumu. Tādā veidā varēsim fiksēt 
katra mūsu klienta vajadzības, neskaidrības 

vai neapmierinātību, lai iespējami ātrā laikā rastu atbilstošu risinājumu,” 
informē SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra. 

Klientu servisa uzlabošanai uzsākta sadarbību ar vietni “Bill.me”, tā-
pēc SIA “VNK serviss” klientiem drīz būs iespēja: 

l saņemt rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un veikt to ap-
maksu elektroniski;  

l ērti un ātri nodot skaitītāju rādījumus interneta vietnē “Bill.me”; 
l operatīvi sazināties ar SIA “VNK serviss” aktuālo jautājumu risi-

nāšanai.
Papildus būs pieejama bezmaksas mobilā lietotne, kas nodrošinās 

lietotājiem pilnu “Bill.me” platformas funkcionalitāti un iespējas.
““Bill.me” ir ērts rēķinu saņemšanas un apmaksas tiešsaistes rīks, 

kas nodrošina ātru informācijas apmaiņu starp klientu un pakalpojuma 
sniedzēju. Situācija ar pandēmiju skaidri iezīmēja nepieciešamību pēc 
attālinātas  pakalpojumu sniegšanas un saziņas. Esam priecīgi, ka mūsu 
tehnoloģijas palīdz daudziem cilvēkiem un uzņēmumiem turpināt strā-
dāt un komunicēt šajos izaicinājumu pilnajos laikos,” stāsta “Bill.me” 
projektu vadītāja Anastasija Barbarova, piebilstot, ka svarīgs tiešsaistes 
platformas izmantošanas aspekts ir dabas resursu aizsardzība, jo, neiz-
mantojot papīra formātu rēķiniem un saziņai, mēs visi kopā saudzējam 
mūsu nākotnes vērtību – dabu.

Marlena Zvaigzne 

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās 
dabas skaitīšanas četrās sezonās Latvijā 
ir apsekoti vairāk nekā 130 000 ha zālāju. 
No tiem 45% jeb nepilni 60 000 ha 
aizņem bioloģiski vērtīgie zālāji. Diemžēl 
šo biotopu īpašnieki ziņo, ka vairāk nekā 
4000 ha dabā vairs nepastāv, jo ir uzarti 
vai apmežoti.  

Lai mudinātu cilvēkus turpināt 
apsaimniekot un uzturēt bioloģiski vērtīgo 
zālāju (bvZ) platības, to īpašnieki vai 
apsaimniekotāji Lauku atbalsta dienestā (Lad) 
var saņemt atbalsta maksājumus, uzņemoties 
saistības par zālāju apsaimniekošanu. Lad 
atbalsta maksājumu dati apstiprina, ka līdz 
ar dabas skaitīšanā konstatēto bvZ īpašnieku 
informēšanu par šo dabas vērtību īpašumā 
un to piemērotu apsaimniekošanu, atbalsta 
pasākuma “bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos” klientu skaits ir pieaudzis 
par 44%, bet pieteiktās platības palielinājušās 
par 35%.  

visi zālāji nav vienādi, jo atšķiras tajos 
esošā augu dažādība un daudzums. Ja zālājs 
gadu desmitiem pļauts vai noganīts un ne 
reizi šai laikā nav arts, izveidojas bieza, stabila 
velēna, kas palīdz neizžūt un neizgāzties 
zālājā esošo augu saknēm, pārziemot augu 
sēklām un dod iespēju augt daudzgadīgiem 
ziedaugiem, ārstniecības un aizsargājamiem 
augiem, ko novērtē apputeksnētāji. Šādus 
zālājus sauc par bioloģiski vērtīgiem, un tajos 
atrodama trešā daļa Latvi jas augu sugu, no 
kurām daudzas nespēj dzīvot citur. turklāt bvZ 
palīdz arī regulēt klimatu, piesaistot ogļskābo 

gāzi, mazina plūdu un erozijas riskus, veicina 
ūdeņu pašattīrīšanos un nodrošina dzīvotni 
kultūraugu apputeksnētājiem.  

Līdz ar dzīvesveida un saimniekošanas 
maiņu, kā arī iedzīvotāju pārcelšanos 
uz pilsētām bvZ palikuši novārtā. Šādi 
daudzveidīgie zālāji bez cilvēku līdzdalības 
nevar iztikt, jo nepļauti un nenoganīti tie ar 
laiku aizaug ar krūmiem, kokiem un izzūd to 
bioloģiskā daudzveidība. tādēļ bvZ platības 
ar katru gadu samazinās, padarot šo dabas 
vērtību par visapdraudētāko biotopu grupu 
Latvijā. visbiežākie bvZ platību samazināšanās 
iemesli ir neapsaimniekošana vai pārāk 
intensīva apsaimniekošana, uzaršana un 
zemes apmežošana. 

Pārvalde februāra sākumā ir izsūtījusi 
noslēdzošās sezonas datus bvZ īpašniekiem, 
kuru zālāji tika apsekoti pērn. Līdz ar to zālāju 
īpašnieki ir pirmā no sešām biotopu grupām, 
kuriem izsūtīti visu četru sezonu dati. tie 
vienlaikus pieejami arī pārvaldes dabas datu 
pārvaldības sistēmā “ozols” (https://ozols.
gov.lv/pub). savukārt informācija, kā vislabāk 
apsaimniekot bvZ, pieejama tīmekļa vietnē 
http://bit.ly/biotopi. 

Lai saņemtu atbalsta maksājumu, bvZ 
īpašniekam vai apsaimniekotājam ir jāsazinās 
ar Lad, jo atbalsta maksājums netiek 
piemērots automātiski. Plašāku informāciju 
par atbalsta maksājumiem var saņemt, zvanot 
Lad pa tālruni 67095000.

dabas aizsardzības 
pārvaldes dabas skaitīšanas vadītājas 

asistente Ilze Reinika

25. februārī ģimenes 
ārstes Ilvas Cērpas praksē 
Ugālē sākās senioru 
vakcinācija pret Covid-19. 
Pirmo vakcinēto personu 
vidū bija vairāki Ugāles 
bijušās slimnīcas darbinieki.

Starp Ilvas Cērpas pacientiem 
ir 270 seniori, kuri ir vecāki par 

70 gadiem, un daudzi no viņiem 
ir gatavi vakcinēties. Ģimenes ār-
ste ir aprēķinājusi, ka dienā savā 
praksē var savakcinēt 10 perso-
nas, jo pēc vakcīnas saņemšanas 
cilvēks 15 minūtes jānovēro, lai 
pārliecinātos, ka viņa pašsajūta ir 
laba.

Marlena Zvaigzne 

Bioloģiski vērtīgie zālāji konstatēti 
45% apsekoto teritoriju

“VNK serviss” uzlabo darba 
kvalitāti ar klientiem

Novadā sāk 
vakcinēt seniorus

Ārste Ilva Cērpa (pa kreisi) uzsākusi savu pacientu 
vakcināciju.    aLeKsandra hMeļņicKa foto
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Šī gada ziema ikvienam no mums ļāva baudīt 
sniega priekus. Pateicoties brīnišķīgajiem laika 
apstākļiem, Ugāles vidusskolas pašpārvaldei 
radās ideja par ziemas konkursu. Un tā no  
13. janvāra līdz 13. februārim norisinājās 
konkurss “Ugāles vidusskolas sniegavīrs”. 

Tika vērtēts sniegavīra augstums, vizuālais noformē-
jums, kvalitāte, izteiksmīgums un procesā ieguldītais rado-
šums. Sniegavīri tika vērtēti pa klašu grupām: 1.–4. klase, 
5.–8. klase  un 9.–12. klase. Kopā tika iesūtīti 21 sniegavīra 

attēli, visaktīvākie bija 1.–4. klašu audzēkņi. 
Noslēdzoties konkursam, Ugāles vidusskolas pašpār-

valde kopīgā sapulcē izvērtēja sniegavīrus un piešķīra katrai 
klasei atbilstošas nominācijas. Nomināciju “Piemīlīgākie 
sniegavīri” ieguva 1. klase, “Daudzveidīgākie sniegavīri” 
– 2.a un 2.b klase, “Stilīgākie sniegavīri” – 4. klase, “Oriģi-
nālākais sniegavīrs” – 6. klase, “Nopietnākie sniegavīri” –  
7. klase, “Divmetrīgie sniegavīri” – 9. klase, “Mega sulīgā-
kais sniegavīrs” – 12. klase. Konkursā piedalījās arī skolotā-
ja Irēna Lakše, viņas darbs ieguva nomināciju “Mākslinie-
ciskākais sniegavīrs”.

No katras klašu grupas tika izraudzīts viens uzvarētājs, 
kurš ieguva balvu – bildi ar savu izveidoto sniegavīru un 
saldumus. 1.–4. klašu grupā balvu saņēma Kristaps Miķel-
sons (2.b klase), 5.–8. klašu grupā – Edmunds Reinvalds 
(7.  klase), savukārt 9.–12. klašu grupā balvu ieguva Keita 
Jansone (9. klase).

Izsakām vislielāko pateicību visiem konkursa dalībnie-
kiem par ieguldīto darbu, entuziasmu un laiku.

Ugāles vidusskolas pašpārvaldes pārstāves 
Rēzija Blumfelde un Elizabete Gulbe 

Šādu sniegavīru uzcēla Edmunds Reinvalds.  
Omulīgā Keitas Jansones uzveltā figūra.   

Kristapa Miķelsona sniegavīrs sadraudzējies ar 
rudu minku.  

Uzcēla 21 sniegavīru

Uzsākot mazo grantu programmu, lai sniegtu 
ieguldījumu virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanā 
Ventas upju baseina apgabalā, interesenti aicināti 
uz informatīvo semināru “Vietējās sadarbības un 
iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu 
apsaimniekošanai”, kas notiks “Zoom” tiešsaistes 
platformā 19. martā no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Seminārs tiek rīkots, īstenojot LIFE programmas projektu “Lat-
vijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes 
ūdens stāvokļa sasniegšanai” jeb LIFE GoodWater IP (plašāka infor-
mācija atrodama http://goodwater.lv).

Semināra mērķis – ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai 
veicināt vietējo iniciatīvu grupu sadarbību un informēt par iespējām 
pieteikt savu ideju, lai saņemtu  mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, savā 
pašvaldībā risinot ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu 
iniciatīvām un pasākumiem (mazo grantu).

Uz semināru aicinātas Ventas upju baseina apgabala nevalstiskās 
organizācijas, attīstības biedrības, lauku partnerības, kā arī kopienu 
pārstāvji, zemes īpašnieki, vides draugi un aktīvisti, pašvaldību pār-
stāvji un visi interesenti. Lūgums reģistrēties semināram līdz 2021. 
gada 15.  martam, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas anketu https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1u2KSFe_jF47q3NfzGxW-
fo31iU1SWO_FaiR2cESsdHohUsQ/viewform. Reģistrētie dalībnieki 
saņems saiti uz semināru un precizēto dienaskārtību.

Marlena Zvaigzne 

No 1. marta Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas Konsultatīvā 
nodaļa nodrošina ģimenēm 
ar bērniem bezmaksas 
psihoterapijas konsultācijas. 
Ģimenes psihoterapijas 
konsultācijas notiek 
Latvijas Sistēmisko un 
ģimenes psihoterapeitu 
biedrības psihoterapeitu 
(psihoterapijas speciālistu) 
vadībā.

Ģimenes psihoterapijas mēr-
ķis ir stiprināt ģimeni kā vienotu 
veselumu, palīdzot identificēt un 
mazināt problēmas, kas traucē 
sekmīgai ģimenes funkcionēša-
nai. Ģimenes psihoterapija palīdz 
mainīt neprasmīgas, savstarpēji 
noliedzošas attiecības ģimenē, 
veicina labāku savstarpējo saprat-
ni, iecietību un laipnību. 

Ģimenes psihoterapijas kon-
sultācijas var notikt gan visai ģi-
menei vienlaicīgi, gan arī citādi 

– vecākam ar bērnu, vecākiem 
bez bērniem, vairākiem ģimenes 
locekļiem vienlaikus vai kā indivi-
duālās konsultācijas. Jebkurā ga-
dījumā konsultācijas mērķis būs 
stiprināt ģimeni kopumā, atklāt 
tās līdz šim neapgūtos resursus, 
pilnveidot un attīstīt sadarbības 
un konfliktu risināšanas prasmes 
utt.

Projekta laikā nodrošinātās 
psiholoģiskās konsultācijas būs 
ne īsākas par stundu un ne garā-

kas par pusotru stundu, tās notiks 
vidēji reizi nedēļā. Katra ģimene 
var saņemt no vienas līdz desmit 
konsultācijām (kopējais stundu 
skaits vienas ģimenes konsultā-
cijām nedrīkst pārsniegt desmit 
stundas), taču izņēmuma gadīju-
mos terapeitisko sesiju skaits var 
tikt palielināts.

Plašāka informācija par pakal-
pojumu atrodama https://www.
bti.gov.lv. 

Marlena Zvaigzne 

Bezmaksas psihoterapijas 
pakalpojumi ģimenēm ar bērniem

Konsultācijas mērķis ir stiprināt ģimeni kopumā.
foto no vietnes Pixabay.coM

Par virszemes ūdens 
resursu apsaimniekošanu
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Arī dzīvei, mūzikas termi-
nos runājot, ir savs ritms un 
temps, uzsvari un dinamika. 
Jau pagājis gads, kopš drasējam 
kaut kādā absurdā galopā, savu-
kārt pie diriģenta pults grūstās 
kapelmeistari, kuriem pašvaki 
ar ritma izjūtu... Tādas asoci-
ācijas negribot raisās, domājot 
par pašreizējo situāciju. Tomēr 
amizantas iztēles ainiņas vai 
anekdotes par pandēmiju uz-
mundrina uz īsu brīdi, izaici-
nājumi ir tiešām nopietni, un ar 
tiem jātiek galā katrā konkrētā 
ģimenē, skolā, uzņēmumā utt.

Tāpat kā jebkurā izglītības 
iestādē, arī Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolā cenšamies sabalan-
sēt programmu prasības ar bērnu 
un skolotāju iespējām. Gribam 
saskatīt pozitīvo, apzināt ieguvu-
mus, un tādi tiešām ir. Skolotāji 
ir noguruši, taču arī gandarīti, ka 
iemācījušies ļoti daudz jauna di-
gitālajās tehnoloģijās, un atzīst, 
ka tas ir ļoti svarīgi, strādājot ar 
mūsdienu bērniem. Secinām, ka 
audzēkņi ir kļuvuši patstāvīgāki, 
daudzi iemācījušies labāk plānot 
savu laiku, paši organizē sazi-
ņu ar skolotāju. Un tieši tas jau 
dod enerģiju turpināt! Mūzikas 
teorijas skolotāja Larisa Žagare, 
piemēram, saka: “Kad es saņe-
mu tūlītēju atgriezenisko saiti, 
tas priecē un iedrošina arī mani 
meklēt, domāt, veidot, pielāgot 
jaunajam 21.  gadsimta skolēnam 
jaunas mācīšanas metodes un 
pieejas.” Mākslas programmas va-
dītāja Larisa Zariņa secina: “Ir iz-
veidojusies ciešāka pozitīva un in-
dividuāla sadarbība ar vecākiem.” 
Mākslas skolotāja Ilze Babra saka 
šādi: “Mums, pedagogiem, nākas 
vēl vairāk sadarboties, lai veidotu 

Izveidojusies cieša un pozitīva 
sadarbība ar vecākiem

Ugāles Mūzikas un mākslas skolotāji 2020. gada 1. septembrī. No kreisās: Laura Mačtama (metāla 
pūšaminstrumentu spēle), Kristīne Šķēle (klarnetes, saksofona spēle), Larisa Žagare (mūzikas teorija), Anita Upīte 
(māksla), Ilze Babra (māksla), Ieva Emka-Renemane (klavierspēle), direktore Rasma Petmane (vijoles spēle), 
Zane Petriņa (mūzikas teorija), Juta Frēliha (flautas spēle), Viesturs Ozols (metāla pūšaminstrumentu spēle), 
Arita Grīnberga (klavierspēle), Larisa Zariņa (māksla), Baiba Kečko (māksla).   rasMas PetManes arhīva foto

kopīgus uzdevumus, kuros apvie-
noti dažādu mācību priekšmetu 
elementi.” Klavierspēles skolotā-
ja Arita Grīnberga: “Audzēkņi ir 
uzmanīgāki un patstāvīgāki nošu 
raksta apguvē.” Saksofona un 
klarnetes spēles skolotāja Kristī-
ne Šķēle uzsver: “Man ir prieks, 
ka savlaicīgi tiek paziņots par ne-
pieciešamību pārcelt stundu (ne-
vis neapmeklēt), lielākā daļa gan 
stundas nekavē un pat paši uzņe-
mas iniciatīvu un stundas video-
zvanu uzsāk pirmie.” 

Mācību process notiek, un 
varu teikt, ka patiešām lepojos ar 
mūsu skolotājiem! Mēs nevaram 
veidot “Attālināto mācību biro-
ju”, uz kuru novelt atbildību par 
savām kļūdām vai neveiksmēm. 
Mūsu skolotāji nepārtraukti mā-
cās, liek lietā savu pieredzi un 
profesionalitāti, un pats svarī-
gākais – rēķinās ar audzēkņu un 
vecāku reālo situāciju. Un laikam 
šeit vietā ir citēt kāda audzēkņa 
mammas rakstīto skolotājai: “Ma-
nuprāt, šobrīd galvenais nav atzī-
me, bet izturēt šos mums uzdotos 
pārbaudījumus līdz galam.”

Bērni ir dažādi. Ir tādi, kas ar 
prieku strādā jaunajos apstākļos, 
un ir audzēkņi, kuriem nepiecie-
šama skolotāja reāla (nevis virtuā-
lā) klātbūtne. Ir bērni, kuri nespēj 
izpildīt uzdoto, kļūst apātiski, 
depresīvi, un tas nav slinkums 
vai muļķība, šī situācija viņiem 
ir radījusi reālu psihoemocionā-
lu traumu. Šo problēmu uzska-
tām par ļoti nopietnu, skolotāji 
meklē tai risinājumus. Un tomēr 

galvenais šīs situācijas smagums 
jāiznes vecākiem. Kā palīdzēt, ko 
ieteikt? Pati vienkāršākā terapija – 
lai bērns kustas, lai vairāk ir svai-
gā gaisā. Pie Ugāles vidusskolas 
tagad ir āra trenažieri – tas taču 
ir lielisks pastaigu galamērķis vi-
sai ģimenei! Zinu vecākus, kuri 
šoziem kopā ar bērniem bez dārga 
aprīkojuma baudīja ziemas prie-
kus vai katru nedēļas nogali: cēla 
sniegavīrus, pikojās, brauca ar 
ragaviņām. Ieguvums – smiekli, 

prieks, ģimenes kopības sajūta un 
līdz ar to arī garīgais līdzsvars. Ta-
gad, tuvojoties pavasarim, varam 
izstaigāt tuvākas un tālākas dabas 
takas, arī Ugālē tāda ir tapusi, pa-
teicoties iedzīvotāju iniciatīvai. 
Mēs esam priviliģēti, jo daba, 
mežs ir tepat blakus – staigājams, 
sasniedzams, veselību dodošs. 
Un tomēr reizēm ar to nepietiek. 
Varbūt e-klasē vajadzētu publicēt 
psihologu padomus, ieteikumus, 
kā vecākiem saglabāt garīgo līdz-

svaru un spēt palīdzēt savam bēr-
nam? Varbūt Izglītības pārvalde 
var apzināt šos problēmjautāju-
mus un meklēt atbildes Izglītības 
un zinātnes ministrijas līmenī? 
Kamēr centralizētu risinājumu 
šīm problēmām nav, nākas seci-
nāt, ka “slīcēju glābšana ir pašu 
slīcēju rokās”. Lai mums izdodas 
nenoslīkt un izturēt līdz galam!

Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas direktore

 Rasma Petmane

Pašvaldība izsludina pieteikšanos 
projektu konkursam “Solis 2021”, 
tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils 
novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu 
uzņēmējdarbības attīstībā. 

Konkursā var piedalīties novadā reģistrēta ko-
mercsabiedrība, individuālais komersants, fiziska 
persona, kas Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēju-
sies kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī fiziska 
persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils 
novadā (atbalsta gadījumā reģistrējoties kā saim-
nieciskā darba veicējam).

Konkursa “Solis 2021” uzdevums ir Ventspils 
novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmēj-
darbības attīstībā, kas saistīta ar jaunu darbavietu 

izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakal-
pojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veici-
not saimnieciskās darbības attīstību un dažādoša-
nu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti. 
Konkursa prioritātes: atbalsts novatoriskiem projek-
tiem; atbalsts projektiem, kas sekmē novada uzņē-
mējdarbības attīstību un ir nozīmīgi novada attīstībā.

Projektu konkursa finansējums ir 13  000 eiro. 
Viena projekta realizācijai piešķirs ne vairāk kā   
1300 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 
31. marts.

Plašāka informācija www.ventspilsnovads.lv.  

Marlena Zvaigzne 

informācija

Izsludināts konkurss 
uzņēmējdarbības attīstībai
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Tradīcijām bagātais februāris
Jau pagājis gada otrais mēnesis februāris ar dažādiem 

tradīciju svētkiem. Mūsdienās seno tradīciju palicis mazāk, 
taču ir ienākušas jaunas. Pirmsskolas izglītības iestādē 
“Lācītis”’ svinējām Sveču dienu, Meteņus un atzīmējam arī 
Draugu dienu.

Sveces mazas, sveces lielas,
Sveces resnas, sveces tievas,
Sveces mēdz būt dažādas!
Svētku svinēšanu iesākām ar Sveču dienu, kas iezīmē ziemas vidu. 

Pats galvenais šajā dienā – jādarina svece, kas ir siltuma un gaismas sim-
bols. Tai piemīt kaut kas maģisks un netverams. Tāpēc arī grupās tika 
veidotas dažādas sveces – no papīra, dzijas, vaska, zīmētas, līmētas, ri-
pinātas un tītas.

Kad ziemas vidus klāt,
Tad Metenītis nāk.
Turpinājām ar Meteņu svinēšanu – ziemas pavadīšanu un pavasa-

ra gaidīšanu. Tiem jābūt jautriem svētkiem. Visi ļāvās sportiskām ak-
tivitātēm. Vēla sniega bumbas, lai augtu lielas kāpostgalvas. Brauca ar 
ragavām, lai būtu skaista vasara. Tika spēlētas spēles, lai noskaidrotu 
veiklāko un ātrāko. Azartiskākā nodarbe bija kurmju dzīšana. Bērni sa-
rīkoja lielu jo lielu troksni. Pēc tā visi kurmji būs aizbēguši uz kaimiņu 
novadiem. Lai noskaidrotu turpmākos laika apstākļus un to, kas stiprāks 
– ziema vai pavasaris, visi iesaistījās virves vilkšanā. Lai cik reižu vilka, 
visās uzvarēja pavasaris.

Labi draugi esam mēs,
Draudzība mūs vieno.
Kad daudzi svinēja Mīlētāju dienu, arī pie mums valdīja svētku no-

skaņa. Svinējām Draugu dienu, jo grupās visi ir ļoti draudzīgi. Aplieci-
nājums tam bija simboliskas sirsniņas – gan uzlīmītes, kas koķeti rotāja 
vaidziņus, gan pārsteigums draudziņam – paša gatavota dāvaniņa.

Par šiem svētkiem katram ir savas domas, bet viss ir atkarīgs no tā, 
kā uztveram dzīvē notiekošo. Ir jauki, ka bērniem veidojas pozitīva at-
tieksme citam pret citu, viņi saprotas, pieņem citādo, rod pirmos drau-
gus. Kopā ar skolotājām bērni savā grupā atklāj jūtu dažādās izpausmes.

Lai priecīgs noskaņojums būtu arī citiem, piedalījāmies Sveču dienas 
un Sirsniņdienas izstādēs Ugāles tautas namā “Mežrūpniekos”.

Apraksta un foto tapšanā iesaistījās skolotājas Marita Mūrniece, Ilze 
Venškevica, Elīna Zaharova, Rita Bugajenko, Sandra Leigute. 

Izglītības metodiķe Daina Vispoļska

Ir izsludināts jaunais 
projektu konkurss “Solis”, 
un interese par to jau tagad 
ir liela. Pastāstīšu par vienu 
pagājušā gada projektu, ko 
īstenojusi biškope Dagnija 
Grieze. 

Ar biškopību tārgalniece no-
darbojas desmit gadus. Sāka ar 
trim stropiem, bet šoziem iezie-
moti 75. “Nekad nesaki nekad, 
bet šķiet, ka tie ir mani “griesti”. 
Viens cilvēks vairāk paveikt nevar, 
turklāt dravniecība ir smags darbs 
– ja man nepatiktu darboties ar 
bitēm, es to droši vien nespētu iz-
darīt,” saka Dagnija.

Desmit gadu laikā Ventspils 
novada pašvaldībā projektu kon-
kursā “Solis” trīs reizes ir finansiāli 
atbalstīti Dagnijas iesniegtie pro-
jekti, paredzēti uzņēmējdarbības 
attīstīšanai. Tādējādi viņa iegā-
dājusies spietuves, ziedputekšņu 

uztvērēju, ziedputekšņu un bišu 
maizes žāvētāju, kas vienlaikus 
ir domāts medus atkausēšanai. 
Pēdējā iekārta, kuras piegāde uz 
Latviju kavējās kovida dēļ, pare-
dzēta medus fasēšanai 15 gramu 
iepakojumos. Pirmie fasēšanas 
darbi veikti janvārī, dravniece ir 
piedomājusi arī pie jauna dizaina, 
lai tas uzrunātu produkta poten-
ciālos pircējus. Pagaidām mazos 
iepakojumos piedāvāto medu var 
iegādāties Ventspilī un novadā, 
bet tiek domāts par lielāku noie-
ta tirgu. “Jauno produktu nolēmu 
ieviest ražošanā, ne tikai domājot 
par patērētāju ērtību (mazajā pa-
ciņā ir kārtīgas tējkarotes medus 
deva, ko var pievienot pie tējas 
vai kafijas darbavietā vai mājās), 
bet arī lai popularizētu medus 
lietošanas tradīciju un uzsvērtu šī 
produkta labās īpašības. Joprojām 
ir cilvēki, kuri ar medu ir uz “jūs”, 

bet varbūt, iesākot ar mazumiņu, 
tas iegaršosies, un nākamajā reizē 
roka jau pati sniegsies pēc medus 
burciņas.” 

Pērnā gada rudenī uzņēmums 
“Kļavu bites” papildinājis savu pie-
dāvājumu. Ideju par jauniem pro-
duktiem Dagnija guvusi vasarā, kad 
piedalījusies vairākos pieredzes 
apmaiņas braucienos. Viņasprāt, 
tie bija ļoti vērtīgi, jo, pirmkārt, 
iedvesmoja, otrkārt, deva impulsu 
padomāt par dažādību. Biškope 
rāda “Saldus pārtikas kombinātā” 
ražotās piena un medus konfektes, 
kuru sastāvā ir viņas saimniecībā 
iegūtais medus. Savukārt nelielās 
burciņās ir vairāki medus maisīju-
mi – ar žāvētām upenēm, cidoni-
jām un smiltsērkšķiem. Uzklausot 
pircēju ieteikumus, viņa pirmo rei-
zi pamēģinājusi ar medu pārliet arī 
lielogu dzērvenes. 

Marlena Zvaigzne

Sportiskās un jautrās aktivitātes Meteņos.

15 gramu paciņās biškope Dagnija fasē dažādu ziedu 
medu, jo tam nav specifiskas pēcgaršas.  

dagniJas grieZes arhīva foto

informācija Iegādāta medus fasēšanas iekārta
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ugāle

Ugāles vidusskolas  
12. klases audzēknis  
Māris Ansbergs rudenī 
parakstījās Izglītības 
pārvaldes Goda grāmatā, jo, 
būdams Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas audzēknis, 
Latvijas Republikas 
čempionātā U18 vecuma 
grupā ieguva 1. vietu 2000 
m kavēkļu skrējienā. Puiša 
treneris ir Kaspars Gulbis.

Māris vēl atceras tos laikus, 
kad apmeklēja pirmsskolas izglī-
tības iestādi “Lācītis”, un saka, ka 
tur bija jaukas audzinātājas un vir-
tuves darbinieces. Zēnam patika 
rotaļāties ar vienaudžiem. Drau-
gus viņš piemin arī sporta kontek-
stā, jo kopā ar viņiem 13–14 gadu 
vecumā sāka spēlēt futbolu, bet, 
kad ugālnieks Kirils Rodionovs iz-
veidoja futbola klubu, Māris kādu 
laiku trenējās šajā sporta veidā un 
izlozēja braucienu uz Portugāli, 
kad tur spēlēja Latvijas izlase, – 
tas bija interesants piedzīvojums! 
Kādā brīdī pusaudzis saprata, ka 
vēlas trenēt savu fizisko izturību, 
tāpēc devās pie trenera Kaspara, 
kurš neliedza padomus. “Pēc kāda 
laika treneris mums, vairākiem 
zēniem, piedāvāja piedalīties 
vieglatlētikas sacensībās. Sākumā 
biju skeptisks, jo domas aizņēma 
futbols. Draugs Pauls mani ie-
drošināja, un es devos uz savām 
pirmajām sacensībām, kas notika 
Ventspilī. Noskrēju 300 metrus 
un ieguvu 1. vietu. Tas bija pamu-
dinājums turpināt ceļu vieglatlēti-
kā, jo sapratu – es tomēr kaut ko 
varu!”

Rudenī būs četri gadi, kopš 
ugālnieks mērķtiecīgi trenējas 
vieglatlētikā, bet pirmajos gados 
viņš Talsos apmeklēja arī futbola 
treniņus un mācījās Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolā. Vecākais 
brālis Jānis bija iemācījies spēlēt 
flautu, un arī Māris gribēja ap-
meklēt mūzikas skolu, viņš izvēlē-
jās sitaminstrumentus un spēlēja 
bungas. “Slodze bija liela, bet man 
patika tas, ko daru! Esmu priecīgs 
par mūzikas skolā pavadīto laiku. 
Tagad esmu pūtēju orķestra “Ugā-
le” dalībnieks, spēlēju sitamins-
trumentus – kādus vien vajag! 
Starp citu, orķestrī nokļuvu, kad 
man bija deviņi vai desmit gadi. 
Esmu piedalījies divos Dziesmu 
svētkos. Tās ir patīkamas atmi-
ņas. Dziesmu svētki manā apziņā 
saistās ar patriotismu – es cienu 
tos cilvēkus, kas atdevuši visu, 
pat dzīvību, lai mums būtu brīva 
valsts. Patriotisms manā izpratnē 
iezīmējas arī sportā, kad Latvijas 
izlases sportisti dodas laukumā 
un sacenšas ar citu valstu pārstāv-
jiem.”

Stāstot par vieglatlētiku, Mā-
ris atzīst, ka viskomfortablāk jū-
tas 2000 m kavēkļu distancē, bet 
jāgatavojas arī 3000 m skrējie-
nam. Ugālnieks ir piedalījies ne 
tikai Latvijas Republikas čempio-
nātā, kur saņemta zelta medaļa, 
bet arī Baltijas valstu komandu 
čempionātā, iegūstot otro vie-
tu. “Bija patīkami apzināties, ka 
ieguldītais darbs atmaksājas un 
spēki nav aizgājuši pa vējam.” 
Māris ir ļoti priecīgs, ka viņa tre-
neris ir tieši Kaspars Gulbis, kurš 
ir atsaucīgs un pretimnākošs cil-
vēks. Kaspars labprāt dodas ar 
savu audzēkni treniņskrējienos, 
un tad var parunāt arī par dzīvi. 
Māris uzcītīgi trenējas arī kovida 
laikā, treneris atsūta uzdevumus, 
un puisis tos izpilda, galveno vē-
rību pievēršot skriešanai, bet ne-
aizmirstot arī par spēka vingrinā-
jumiem. Mārim nevajag sevi kaut 
kā īpaši motivēt trenēties, viņam 
patīk fiziskās aktivitātes – īpaši 
tagad, kad mācības notiek attāli-
nāti un daudz laika jāpavada pie 
datora. Skriešana palīdz labāk 
iepazīt pagastu, pavērot dabu, jo 
vieglatlēts treniņiem izvēlas da-
žādus maršrutus. Māra mērķis ir 
uzlabot savus rezultātus un no-
stiprināt veselību. Pagaidām tas 
izdodas.

Par skolas gaitām puisis stās-
ta: “Pēdējā laikā mācos diezgan 
labi, īpaši patīk angļu valoda un 
ekonomika, interesē fizika un, 
protams, sports. Ne tik labi re-
zultāti ir ķīmijā, bet, ja kārtīgi 
pacenstos, labi veiktos arī šajā 
mācību priekšmetā. Tā kā man ir 
labas sekmes, saņemu Ventspils 
novada pašvaldības stipendiju, 
ko izlietoju sporta ekipējuma un 
vitamīnu iegādei. Sports ir stip-
rinājis manu gribasspēku, tāpēc 
nav grūti izdarīt to, kas no manis 
tiek prasīts. Reiz ar draugu kopā 
vadīju skolā “Popielu”, secinājums 
– tas nav mans aicinājums. Labāk 
jūtos, darot praktiskas lietas.” 

Par attālinātajām mācībām 
Māris nesūkstās, viņš ir mierā ar 
šādu darba formu. To apstiprina 
arī viņa klases audzinātāja Anita 
Upīte. Skolotāji ir pretimnākoši 
un labprāt konsultē arī tad, kad 
beigušās stundas, turklāt daudz 
informācijas jaunais ugālnieks 
atrod tīmeklī. Atslodzei labi der 
fiziskas aktivitātes, piemēram, 
sniega šķūrēšana un malkas gā-
dāšana. “Ugālē jūtos labi, te ir 
manas mājas, miers un klusums. 
Vasarās pie mums notiek zaļum-
balles – tas ir interesanti. Ar dzīvi 
esmu apmierināts. Labprāt mak-
šķerēju, saista medības, jo ļoti 
patīk mežs.”   

Marlena Zvaigzne

2020. gada 11. novembrī Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļkurzemes Reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 
Ventspils novada pašvaldības projektu 
“Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides 
pieejamības nodrošināšana Tārgalē”  
Nr. 20-08-FL04-F043.0203-000001 Eiropas 
Jūrlietu uz zivsaimniecības fonda 
līdzfinansējuma saņemšanai. 

Projekta mērķis ir uzlabot vietējo iedzīvotāju, jo 
īpaši sociālās atstumtības riska grupas cilvēku, dzīves 
kvalitāti, nodrošināt Baltijas jūras piekrastes zvejas 
un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, populari-
zēšanu un pieejamību, kā arī vairot izpratni par Bal-
tijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu bagātībām un 
daudzveidību, zvejniecības vēsturi un vērtībām un 
stiprināt iedzīvotāju piederības apziņu un lepnumu 
par savu novadu un tā vērtībām.

Projekta gaitā Tārgales pamatskolā izbūvēs lif-
tu telpu pieejamības nodrošināšanai visām personu 
grupām, pārbūvēs apkures sistēmu, atjaunos gaite-
ņus, kā arī tiks veikti skolai piegulošās teritorijas lab-
iekārtošanas darbi, bērnu rotaļu laukuma izveide un 
āra nojumes būvniecība. Skolas 1. stāvā projekta lai-
kā ierīkos telpas jūras un zvejas kultūras mantojuma 
ekspozīcijas izveidei. 

2021. gada 8. februārī starp pašvaldību un SIA 
“Pilsbūve” ir noslēgts līgums par minēto būvdarbu 
veikšanu. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 462 448,62 
eiro, no kurām Eiropas Jūrlietu uz zivsaimniecības 
fonds līdzfinansē 106  630,15 eiro. Ventspils no-
vada pašvaldība būvdarbu veikšanai ir atvēlējusi 
355 818,47 eiro lielu līdzfinansējumu. Paredzams, ka 
būvdarbus objektā uzsāks ne vēlāk kā 1. aprīlī un pa-
beigs līdz 31. jūlijam. 

Evita Roģe 

informācija

Tārgales pamatskolā 
veiks vērienīgus būvdarbus

Sports ir veidojis gribasspēku

Pusaudžiem, kuriem pietrūkst gribasspēka, Māris iesaka nepadoties un atrast 
nodarbošanos, kas patīk. Vienam tas var būt sports, citam mūzika, bet vēl kādam – 
iesaistīšanās jaunsargu kustībā.      MarLenas ZvaigZnes foto  
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piltene

Šajā mācību gadā Piltenes vidusskolā sācis darboties  
1.–4. klašu tautisko deju kolektīvs, to vada Svetlana 
Grundmane. Pēdējie deju soļi Piltenes vidusskolā priecēja 
acis un sirdis 2013. gadā deju kolektīvā “Atspole”, ko vadīja 
Ineta Judzika.

Pēc septiņu gadu pārtraukuma sākumskolas skolēni ar lielu prieku un 
mirdzošām acīm ir atsākuši izdejot deju rakstus (pandēmijas laikā darbī-
ba, protams, nenotiek). Lai izaugtu laba dejotāju maiņa, svarīgi sākt dejot 
jau bērnībā. Sākumskolas skolēni ļoti vēlas sevi izpaust dejā un rotaļās. 
Būtiski ir šo vēlmi nenoslāpēt un dot iespēju bērniem darīt to, ko viņi vē-
las. Deja ir īpašs veids, kā paust savu prieku un dalīties tajā ar citiem.

Mazie dejotāji un viss skolas kolektīvs saka paldies Ventspils novada 
domei par finansiālu atbalstu tautas tērpu atjaunošanā. Patiess prieks 
par mūsu skolas absolventu A.  Fetlera, P.  Lindenblates, A.  Matisona, 
A. Rodiņas, S. Tiltiņas, I. un O. Vīksnu un skolotājas I. Judzikas atsau-
cību. 

Lai mums rotaļīgs un viegls deju solis! Uz tikšanos koncertos!
1.–4. klašu tautisko deju kolektīvs

Piltenē ciemojās 
Valentīns

Šķiet, pavisam nesen rotājām eglīti un sagaidījām jauno 
2021. gadu, bet laiks skrien ātri, un klāt jau februāris, kad 
14. datumā svinējām Valentīna dienu.

Mēs dzīvojam laikā, kas liek citādāk justies un citādāk svinēt svēt-
kus, bet tik ļoti gribējās mūsu šodienu padarīt krāsaināku, ka radās ide-
ja par to, ko Ziemassvētkos aizsāka Usma, proti, par ceļojošu muzikālu 
sveicienu. Un notika brīnums, jo Piltenē ieradās Valentīns ar busiņu – 
muzikants Edijs Rozentāls iepriecināja daudzus pilteniekus ar savām 
draiskajām dziesmām un sirsnīgo smaidu.

Bija patīkami redzēt priecīgus un smaidīgus cilvēkus. Likās, ka atkal 
esam pasaulē, kurā valda prieks un laimīga kopābūšana, dzīvas emoci-
jas. Paldies Edijam par dziesmoto ceļojumu. Paldies visiem, kuri ceļoja 
kopā ar mums un satikās vairākās muzikālās pieturās. Uz tikšanos citos 
muzikālos ceļojumos!

Ārija Vīksne 
Muzikants Edijs Rozentāls Piltenē piestāja vairākās vietās, un visur viņu sagaidīja ar 
smaidiem.     Madaras Šternas-Matisones foto

Izveidots 1.–4. klašu 
tautisko deju kolektīvs

Lūk, šādi izskatās Piltenes vidusskolas jaunās dejotājas 
tērps!    edītes dZirnieces arhīva foto

jūrkalne

Tagad pienākuš laik, kad 
bode vais iekš iet niļau, bet 
jāstāv ār un jagaid rind. Tā 
nu var dzierdēt ne vien vien 
pigor. 

Bi satikušās pi veikal Ruč a 
Guž. Seid katr save beņķ gale pi 
gald un sūdz savs bēds. Ruč nivar 
saprast, kālab bērn vais nivar ap-
tieķe nopierkt zāls. Agrāk iedev 
recept va sav pass un zāls nopierk. 
Tagad nivar. Ko viņ darīs – paš 
dzērs iekš va uz tierg ies? Tagad 
vaig pilnvar. Kādreiz tepat pelšer-
punkte varē nopierkt kād bind pa-
ciņ va sierd pilien. Nivienam nikas 
slikts ninotik. Tagad, ja jabrauc uz 
Ventspil, viss dien beigt un vel 5 
eiriņ uz priekš un apakaļ jamaksā. 

Guž sāk smieties un izstāst 
sāvs piedzīvojums. Aizbraucs un 

Ventspil un iegājs aptieķe. Priek-
še smuks, jauns aptieķnieks: “Es 
iedev pass un gaid. Šis kau ko 
paklikšķin un pras, kāds medika-
ments es ņems? Es sāk uztrauk-
ties. Agrāk iedev čup a receptam 
un daboj zāls. Ko tagad? Pase jau 
nav rakstīts, ko vaig. Es pras, va 
ta nav izrakstīts? Viš man atbild, 
ka ir izrakstīts, un atkal pras, kāds 
medikaments man vajag. Nu i pa-
visam trak! Es nu gāls niacerās ni-
vien zāļ nosaukum. Knap izdabū a 
trīcošām lūpām, va ta… Smukeis 
puiss tik apgalvo, ka ir izrakstīts, 
un pras man, kāds medikaments 
man vaig? Nu es saprot, ka lāb ni-
būs. Sierd lec pa mut ār, asinspie-
diens pa gais, un es neatcerās ni-
vien nosaukum. Jāliek pass some 
un jabrauc mājās norakstīt no 
pamācīb lapiņam nosaukums. Aiz 

mugurs jau ir rind, un tur laikam 
saprot, ka tā vecā siev nizin, kas 
ir medikament, un atskan pa-
skaidrojums, ka viņš grib zināt, 
kuras zāles man vajag. Es jau zin, 
bet niko pateikt nivar – kustin tik 
lūps un nikas ār nināk. Nu aptieķ-
nieks ar attopās un nopras, va es 
viss zāls ņems? Man tā kā akmens 
no sierd novēlās. Kā citād? Va tad 
es katr dien braukās zāļ paciņe 
pakaļ? Tā jau tik pilsētniek var 
katr dien staigāt uz aptiek. Nu tā 
aptieķnieks saliek man pill plast-
mas kuliņ, un es laimīgs var iet no 
aptieks ār.”

Pa to laik viss piercej tikuš vei-
kale, niviens vais ār nigaid. Sievs 
uzliek masks un aiziet katr uz sāv 
bod. 

Sarunu noklausījās 
Annmarīš

Meklējot materiālus par Jūr-
kalnes vietvārdiem, izdodas savos 
novadpētniecības materiālos at-
rast kaut ko vērtīgu, kas līdz šim 
palicis nepamanīts. 

Tā atradu fragmentu no 
Dunsdorfa darba, kurā izmanto-
ta Zviedrijas valsts archīva doku-
mentos atrastā 1702.  gada karte, 
kurā zem Užavas kartes fragmen-
ta ir minēta Feliksbergh, Felixberg 
– Als … – Pilsberģi, Lejas muiža. 
(Tātad divi vietvārdi – aut.)

Labrake, Labbracken, Labrag-
gen – Sak- … Labrags, Labraga.

Rīgā vācu valodā 1780.  gadā 
izdots draudžu reģistrs, kurā Alš-
vangas draudzē ietilpst 21 apdzī-
votā vieta, arī Feliksberga. 

Pēc šiem dokumentiem var 
precizēt teikas par kuģīti raša-
nās laiku. Tā kā grāfa Švērina lai-
kā 1637. gadā uzcēla pirmo baz-
nīcu, bet otro tikai 1786.  gadā, 
tad kuģis strandēja pirmās baz-
nīcas laikā, kura bija uzcelta jū-

ras krastā. Tā kā karte datēta ar 
1702.  gadu, tad paliek tikai 65 
gadi. Būtu labi, ja atrastos kādā 
arhīvā ziņas, kad 65 gadu robe-
žā Jorenceļam jeb Oriencenai 
piešķirts Feliksbergas vārds. Tad 
varbūt teika par kuģīti pārvēr-
stos vēsturiskā faktā. 

Paldies Silvijai Ozoliņai par 
pirms pārdesmit gadiem sagādā-
tiem vēstures avotiem par Jūrkalni.

Marija Janvāre

Tuvāk vēsturiskajai patiesībai

Piedzīvojums aptieķe
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usma

Tas ir milzu spēks, ar kādu no sēklas izaug koks.
Tā ir nedaudz mistērija, kā no mātes piedzimst bērns.
Tas ir milzu spēka un nedaudz mistērijas savienojums,
kā uz skatuves dzimst teātris!

Lai teātris ir 
brīnums un svētki

lielos, gan mazos pasaku klausī-
tājus. 

Teātra dzīve un kopā būšana 
ir tāda unikāla padarīšana. Man 
ir laimējies arī pašai kādu lai-
ku no teātra dzīves būt kopā ar 
pārējiem. Dažreiz aiz aizkariem 
kā suflierei, dažreiz arī uz ska-
tuves, spēlējot kādu lomu... Lai 
cik noguris un saskumis kāds no 

aktieriem būtu, pēc kopīga mē-
ģinājuma visiem ir dzīvesprieks, 
enerģija un spēks pasmieties par 
dzīvi. Apņemšanās radīt vienmēr 
ir lielāka par vēlmi nedarīt neko. 
Un radīšanas procesā kopā at-
klājam jaunas lietas, iemācāmies 
jaunas prasmes un kopā cenša-
mies veidot šo pasauli labāku. 
Kopā esot uz skatuves, esam pie-

dzīvojuši gan priecīgus brīžus, 
gan arī to, kā viskarstākajos strī-
dos dzimst vistīrākā patiesība. 
Ja kāds no aktieriem paguris no 
saviem ikdienas pienākumiem, 
vienmēr blakus atradīsies kāds, 
kurš tieši tajā brīdī spēj uzmun-
drināt un iedrošināt. Kā ģimenē. 
Tādi mēs arī esam – viens par vi-
siem, visi par vienu!

Pēc izrādes “Grūts uzdevums” VI Latvijas novadu amatierteātru svētkos Rīgā, 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, pagājušā gada 5. septembrī.    eLanas JUrgenas foto

Tas notika tālajā 2011.  gada 
februārī. Atmiņās nav palicis, 
vai toreiz bija putenis vai spīdē-
ja spoža pavasara saulīte. Usmā 
apvienojās tie, kuriem sirdī mīļš 
teātris un aktierspēle. Jāsaka gan, 
šī nebija pirmā reize, kad Usmā 
pulcējās ļaudis, lai kopīgi ceļotu 
teātra pasaulē. Bet kurš gan varē-
ja iedomāties, ka pēc desmit ga-
diem Usmā joprojām būs šis pats 
teātris, šī pati režisore un gandrīz 
šie paši aktieri!

Šie desmit gadi teātra dzīvē 
bijuši raženi. Sagatavotas desmit 
izrādes dalībai teātra skatēs, ak-
tieri piedalījušies neskaitāmos 
tautas nama “Usma” pasākumos 
– gan Lieldienās, gan Jāņos, gan 
Ziemassvētkos. Gandrīz katru no 
lielajām izrādēm teātris spēlējis 
ne tikai skatēs un mājās, bet ar 
tām devies arī izbraukumos gan 

mūsu novadā, gan uz kaimiņu 
novadiem. Dažas izrādes spēlētas 
pat vairāk nekā desmit izbrau-
kumos! Kopā ar teātri Usmā gan 
atklājām atjaunoto tautas namu, 
gan svinējām atjaunotā tautas 
nama piecu gadu jubileju. Teāt-
ris iestudējis pats savu “Popielas” 
maratonu, ar ko smīdinājis un 
izklaidējis gan usmeniekus, gan 
viesus. Teātris vienmēr piedalī-
jies kultūras dzīves bagātināšanā 
un veidošanā gan Usmā, gan teju 
visā Ventspils novadā. Iesākoties 
kovidlaikam, teātris iemācījies 
strādāt attālināti un individuāli, 
sagatavojot video sveicienus da-
žādos svētkos. 

Sveicieni aizceļojuši gan tepat 
pa Latviju, gan pasaulē. Pēdējais 
lielākais veikums noteikti ir pa-
saku lasījumi internetā. Kopā ie-
runāta 31 pasaka, kas priecē gan 

Tagad, kad svinam jubileju, diemžēl 
nevaram sanākt visi kopā un no sirds 
izsmieties par to, kā mums šodien iet. Tomēr 
teātra ļaudis vienmēr ir optimisti un tic, ka 
agrāk vai vēlāk atkal būs iespēja satikties, 
izsmieties un uzspēlēt teātri. Svinot šo 
jubilejas laiku, esam cits citam sagatavojuši 
sveicienus.

Mums dāvināts tiek gadu saldums,
mums darba bišu steiga dota,
un nav ko slēpt, – 
pat rūgti maldi nereti dzīves dienas rotā.
Par nestundām, lai cik tās lielas, kaut pasmietos
tu nebēdnīgi, un, parokot zem akmens bēdu,
lai turpinātu tikpat līksmi
raut pušu tumšo mirkļu stīgas!
Jauku kopā būšanu vēl daudz gadus! 
sigitai – izturību, ar mums kopā esot. 
hip hip urā!

Lilita

turi buru, sigita!
   Agris

Lai kodes mūs nesaēd!
   Jurijs

Katra nospēlētā izrāde mums devusi sava veida 
dāvanas. tās ļāvušas mums bezgala daudz 
smieties, pa reizītei raudāt un just, sajust, izjust...
ejot cauri šim savādajam laikam, nezaudēt 
optimismu. Lai aktiera asns katrā no mums 
neiznīkst, bet turpina augt.
  Laila

Mēs bijām, esam un būsim paši labākie! 
nāks citas nedienas un šīs aizmirsīsies! 
Lai ar gaišām cerībām dodamies uz priekšu!
Priekā!

Lauris

teātrim – būt vēl daudzus gadus, gaidīt jaunus 
dalībniekus. Mums – atcerēties, ka brīnumi notiek 
tur, kur tiem tic, un, jo vairāk tiem tic, jo vairāk tie 
notiek. 
sigitai – izturību, pacietību un atrast jaunu lugu, 
kurā var daudz smaidīt un jokoties. cilvēkiem pēc 
visa pārdzīvotā vajadzēs daudz smaidīt. 

Sandra

Mans mīļais teātri “suflē” un mīļā sigita!
dzīvē ir sanācis, ka fiziski neesam kopā, 
bet sirdī vienmēr esmu ar jums. cerībā uz 
kopīgiem mirkļiem. es vēl ceru atgriezties. 
Mīļš paldies par sirsnīgajiem mirkļiem kopā.
daudz laimes!

Guntis

teātris – cik daudz tas ir mums katram?
to nevar izmērīt, bet sajust. sajust prieku, 
pārdzīvojumus, sajust vajadzību dot. dot gabaliņu 
no sevis ikkatram, kurš ir gatavs to ņemt. desmit 
gadi ir daudz vai maz, to spriest jums pašiem, jo 
man tas ir pietiekami. Pietiekami, lai ieraudzītu, 
lai izgaršotu teātri. Paldies par garšas izjūtām 
jāsaka to devējai, režisorei sigitai, kura ieaicināja 
šajā burvībā būt kopā ar tik dažādām, jaukām 

personībām. Manu dzīvi tas piepildīja 
ar prieku, smiekliem un gandarījumu. Paldies, ka 
varu būt ar jums...

Mareks

savam teātrim vēlu nepagurt, meklējot atbildes 
uz mūžīgo jautājumu: kā tālāk dzīvot? 
Kā tālāk dzīvot, lai varam turpināt celt šo pasauli 
– dziļu un skaistu, un prieka pilnu.
ir tik daudz labu un vajadzīgu lietu, 
ko es gribētu novēlēt saviem aktieriem un 
ikvienam, kam svarīgs Usmas amatierteātris 
“suflē” un kas ielikuši savu darbu, 
zināšanas un mīlestību, lai mūsu teātris būtu 
tāds, kāds tas ir šobrīd. 
Zinu, ka Usmas amatierteātrim “suflē” ir 
vislabākie skatītāji, un novēlu arī nākamajos 
gados tikpat domājošus un gudrus 
skatītājus. Lai teātris nav ikdiena, bet brīnums 
un svētki prātam un dvēselei!

Sigita

Mīļie, jūs esat lieli malači! 
esmu to jums visiem jau teikusi, bet nebaidos 
to atkārtot. Jo jūs visi tiešām tādi esat! dzīvojot 
cauri šim dīvainajam laikam, jūs neesat nokāruši 
degunu, bet esat braši turējušies. Un, skat, cik 
daudz ir padarīts vienā nieka desmitgadē... Lai 
netrūkst radošu ideju un pietiek spēka stāvēt 
pāri ikdienas pelēcībai un rutīnai, kopīgi šķiļot 
krāsaino teātra dzirksti!

tautas nama “Usma” vadītāja 
Elana Jurgena
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Gada sākumā “Feisbuka” lapā “Tārgales kultūra” sāka 
publicēt rokdarbnieču kluba “Marta” adīto zeķu attēlus ar 
piebildi, ka ik mēnesi katra rokdarbniece uzadīs vienu pāri. 
Gribēju noskaidrot, kas tā ir par akciju.

Kluba koordinatore Sanita Krūmiņa atgādina, ka valstī noteikto epi-
demioloģisko prasību dēļ tikties klātienē nedrīkst, bet vēlme darboties 
nav apsīkusi, tādēļ “Martas” dalībnieces nolēmušas šogad katru mē-
nesi noadīt vismaz vienu zeķu pāri, ko nēsāt pašām vai dāvināt kādam  
citam. Lai uzmundrinātu cita citu, katra mēneša beigās klubiņa  
“WhatsApp” grupā tiek iesūtīti fotoattēli ar to, ko katra dāma uzadījusi. 
Un tad izrādās, ka kāda uzmeistarojusi nevis vienu, bet desmitkārt vai-
rāk pāru, bet cita uzadījusi džemperi. Galvenais ir nenolaist rokas un 
darboties, uzsver Sanita, atgādinot, ka rokdarbu klubs “Marta” izveidots 
pirms sešiem gadiem, tā moto – “Mūs vieno rokdarbi”. Kad bija atļauts, 
tā aktīvistes, kopā 18 rokdarbnieces, divas reizes mēnesī tikās Tārgales 
pagasta pārvaldē, turklāt klubā nav tikai tārgalnieces, dāmas ierodas arī 
no Ventspils un Piltenes. Pirms vīrusa izplatīšanās “Martas” pārstāves 
regulāri devās pieredzes apmaiņas braucienos, lai uzzinātu, kā līdzīgi 
klubi darbojas citviet Latvijā. Pērn mūsu rokdarbnieču veikumu varēja 
novērtēt izstādē Pārventas bibliotēkā. 

Pagājušajā gadā “Martas” aktīvistes pašvaldības kultūras projek-
tu konkursā iesniedza arī savu pieteikumu, izsakot vēlmi rīkot desmit 
meistarklases. Pagaidām ir notikusi tikai viena, jo drīz pēc tam publiski 
tikties vairs nevarēja. Tārgales pagasta svētku laikā rokdarbnieces pērn 
savā pirmajā meistarklasē apguva auduma apdrukas paņēmienus, iz-
mantojot dažādus dabas materiālus. Nu jāgaida labāki laiki, lai turpinātu 
mācīties.             

Marlena Zvaigzne 

tārgale

Savukārt bobslejista māmiņa 
Eva atceras, ka Krists jau bērnībā 
bijis mērķtiecīgs un neatlaidīgs, 
grūtības viņu nebaidīja. “Tagad 
Kristam ir 26 gadi, un bobslejā 
viņš ir tikai no pagājušā gada, bet 
nesen atminējāmies, ka bobslejs 
viņu interesēja jau kopš 18 gadu 
vecuma, bet toreiz varbūt pie-
trūka neatlaidības kaut ko uzsākt 
tajā virzienā. Zināt, kad televīzijā 
rādīja sacensības (es tās ierak-
stīju), man uzmetās zosāda – tik 
uztraukta un saviļņota biju! Man 
galvenais bija, lai dēls sasniedz 
finišu, jo cik nav redzēts, ka bobs 
apgāžas. Esmu ļoti priecīga ne 
tikai par tuvinieku, bet arī pilte-
nieku atbalstu – tik daudzi juta 
līdzi un teica labus vārdus, lepojās 
ar savu novadnieku. Kad Krists 
atgriezās mājās ar zelta medaļu, 
viņš teica: “Tā, mammu, ir tev!” 
Nu kā lai nepriecājas! Es, protams, 
gribētu, lai dēlam būtu iespēja 
piedalīties ziemas olimpiskajās 
spēlēs Pekinā. Tad jau redzēsim, 
kā būs. Galvenais, lai bērni – man 
ir divi dēli un divas meitas – būtu 
laimīgi.”

Pabeidzis 12. klasi, Krists ie-
stājās Policijas koledžā un pēc 
beigšanas kļuva par policistu. 
Šajā profesijā viņu saista dina-
misms: “Nav nekādas rutīnas. 
Bija dienas ar dažiem izsauku-

miem, bet citās bijām “uz strīpas” 
visu dienu. Nekad nevar zināt, 
kas otram padomā, tāpēc poli-
cistam jābūt psiholoģiski notu-
rīgam. Ir cilvēki, kas uzskata, ka 
likumi ir noteikti, lai tos pārkāp-
tu, un viņi attiecīgi rīkojas. Bieži 
vien ir kāds noteikts faktors, kā-
pēc tiek izdarīta nelikumīga rīcī-
ba. Piemēram, kādam nav darba, 
bet viņš grib ēst, tāpēc dodas uz 
veikalu zagt. Tieši tāpēc ir būtis-
ki, lai cilvēkam būtu laba ģimene 
un draugi, kas attur no muļķī-
bām. Tas, kurš nestrādā, bet zog 
veikalā, labāk varētu padomāt, kā 
atrast darbu – rokas ir, kājas ir, ej 
un strādā, nevis slinko!”

Bobslejā Krists nokļuva it kā 
neviļus, viņš stāsta: “Kad Ugālē at-
klāja atjaunoto manēžu, aizbraucu 
uz sacensībām un satiku vecos 
cīņu biedrus. Toreiz uzrādīju la-
bus rezultātus, īpaši 60 m sprintā. 
Mans krusttēvs, to uzzinājis, uz-
slavēja par rezultātu un pateica to 
savam draugam, kurš man zvanīja 
un teica, ka jāiet uz bobsleju, jo 
ir gan ātrums, gan spēks. Saruna 
notika 2020. gada janvārī. Es tā kā 
šaubījos, bet sapratu arī to, ka tad, 
ja nepamēģināšu, nekad neuzzi-
nāšu, kas tas bobslejs ir.” 

30. maijā Murjāņos notika 
atlase. Krists turpina: “Mums 
bija 30 m distance, kurā bija jā-
sasniedz maksimālais ātrums. Lai 
iekļautos laikā, nevarēja pārsniegt 

Katru mēnesi 
ada zeķes

Māras Šaršūnes adījums arī tapis projektā “Viens zeķu 
pāris mēnesī 2021. gadā”.      MĀRAS ŠARŠūNES FOTO

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Piltenē izaudzis 
Latvijas izlases bobslejists

informācija

3,20 sekundes, es noskrēju ātrāk. 
Otrs pārbaudījums bija saistīts ar 
tādas kā “tačkiņas” stumšanu, imi-
tējot boba pārvietošanu. To es arī 
paveicu ātrāk, nekā bija noteikts. 
Pēc tam tika nosaukts mans uz-
vārds, un pēc nedēļas es jau pie-
dalījos nometnē Usmā. Viss noti-
ka tik ātri, ka pats nespēju noticēt, 
ka esmu iekļuvis bobsleja apritē. 
Es jums nevaru izstāstīt, kādas ir 
tās sajūtas, apzinoties, ka viena 
gada laikā esmu sasniedzis to, ko 
cits sportists četru piecu gadu lai-
kā. Pagaidām viss, ko daru, man 
sanāk. Un tā ir liela motivācija iet 
un darīt. Domāju, ka man palīdz 
vieglatlētikā iegūtais rūdījums.”

Lielajā sportā Kristam lie-
ti noder policista darbā iegūtās 
iemaņas savaldīt stresu, jo bob-
slejā sportisti cīnās par sekundes 
desmitdaļām un simtdaļām – tas 
ir liels uztraukums. Piltenieks 
noteikti gribētu piedalīties 2022. 
gada ziemas olimpiskajās spēlēs: 
“Galvenais ir trenēties, un tad 
jau laiks rādīs. Esmu gatavs darīt 
visu, kas no manis ir atkarīgs, jo 
skaidrs, ka katra sportista mērķis 
ir nokļūt olimpiskajās spēlēs.”

Krista uzticīgākās fanes ir 
mamma un draudzene Laura, ar 
kuru kopā viņš dzīvo Ventspilī. 
Stiprā aizmugure ir arī brālis Jānis 
un māsas Anna un Ieva. “Bērnībā 
ar brāli mēdzām arī kauties, bet 
tagad viņš man ir kā tēvs. Jānis 
mani ļoti atbalsta. Ar māsiņām 
ir lielāka gadu starpība, bet tāpat 
labi saprotamies. Esmu priecīgs 
par to, ka man ir liela ģimene,” at-
klāj sportists.     

Kristam ir divi hobiji – mak-
šķerēšana un medības. Pirmo 
makšķeri tēvs ielika rokās, kad 
dēls vēl apmeklēja bērnudārzu. 
Piltenieks gaida, kad būs siltāks 
un atkal varēs makšķerēt, jo šī 
nodarbe ļoti nomierina. Arī me-
dības viņam iepatikās, pateicoties 
tēvam. Jau puikas gados Krists sē-
dēja medību tornī un vēroja, kā no 
koku aizsega parādās mežacūkas. 
Desmit gados viņš sāka iet dzinē-
jos: “Man ļoti patīk daba, patīk 
staigāt un priecāties par dzīvnie-
kiem. Mans mērķis nav vienmēr 
nomedīt buciņu vai mežacūku, 
lai gan meža dzīvnieku gaļa, pro-
tams, garšo. Starp citu, man tīri 
labprāt patīk pašam gatavot un 
eksperimentēt ar dažādām gar-
šām – bagātīgi izmantoju garšvie-
las.” 

Marlena Zvaigzne

Lielajā sportā Kristam lieti noder policista darbā 
iegūtās iemaņas savaldīt stresu, jo bobslejā sportisti 
cīnās par sekundes desmitdaļām un simtdaļām – tas ir 
liels uztraukums.  Krista LindenbLata arhīva foto
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adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: ventspils novada dome
redaktore: Marlena Zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfi ja: “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, 31. martā. 
Nākamais numurs iznāks 
13. aprīlī.

Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2021. gada februārī 
reģistrēti divi jaundzimušie – 
viens Puzes pagastā 
un viens Ugāles pagastā.  

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2021. gada februārī
noslēgta viena laulība. 

   

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

ANCES PAGASTĀ
 Lilija irbiņa (08.08.1947.–26.01.2021.)

UGĀLES PAGASTĀ
 ivans tanas (06.01.1949.–04.02.2021.)

VĀRVES PAGASTĀ
 Jevgenija Meiere (01.01.1943.–11.02.2021.)

PUZES PAGASTĀ
 raimonds ekšteins (13.09.1948.–12.02.2021.)

TĀRGALES PAGASTĀ
 anna indriksone (24.06.1945.–23.02.2021.)

PILTENĒ
 sarmīte oše (16.07.1962.–23.02.2021.)

Jau esam vēstījuši par Ugāles pagastā 
iekārtoto trenažieru un ielu vingrošanas laukumu. 
Tas bija iespējams, pašvaldībai iesaistoties 
projektā “Mēs par veselīgu Ugāli”.

Šoreiz pašvaldības projektu vadītāja un 
Uzņēmējdarbības un tūrisma speciāliste evita roģe 
informē par vēl trim eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai fi nansētiem projektiem, kuru īstenošanai 
izmantoti arī ventspils novada pašvaldības līdzekļi.   

DOKUPES CIEMA LABIEKĀRTOŠANA
Projekta “dokupes ciema labiekārtošana” 

nr.20-08-aL17-a019.2203-000006 gaitā jau 
2020. gadā uzsākti būvdarbi, ko veic sia “samrode”. tā 
kā ir paredzēta arī bruģēšana, būvniecību nācās pārtraukt 
neatbilstošu laika apstākļu dēļ. Plānots, ka, iestājoties 
siltākam laikam, tehnoloģiskais pārtraukums beigsies 
un darbi tiks atsākti, lai jau pavasarī dokupes ciema 
iedzīvotāji varētu izmantot izveidoto laukumu ar bērnu 
rotaļu iekārtu, soliņiem u.c. labiekārtojuma elementiem. 

BRĪVDABAS SPORTA AKTIVITĀŠU 
LAUKUMS ZIRU PAGASTĀ

Projekta “brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma 
izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” 
nr.20-08-aL17-a019.2203-000008 mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi un publiskās 
infrastruktūras pieejamību veselīga dzīvesveida 
aktivitātēm ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo 
īpaši bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta 
laukuma ar vienu volejbola, vienu futbola un vienu 
basketbola laukuma izveidošanu pašvaldībai piederošā 
zemesgabalā Ziru pagasta “ainavas”. 

ir noslēgusies iepirkuma procedūra, un ir noslēgts 
līgums par būvdarbu veikšanu ar sia “ab būvniecība” 

par kopējo summu 29 440,59 eiro ar Pvn. Pēc cenu 
aptaujas ir noslēgts līgums arī par būvuzraudzības 
pakalpojumiem objektā. tos par 1697,63 eiro 
nodrošinās sia “bŪUZ”. Kopējās projekta izmaksas – 
31 138,22 eiro, eLfLa līdzfi nansējums – 
23 985,13 eiro, ventspils novada pašvaldības 
fi nansējums – 7153 eiro.  

darbus objektā, ja vien būs atbilstoši laika apstākļi, 
uzsāks tuvākajā laikā. Paredzams, ka tie tiks pabeigti 
līdz jūnija beigām. 

ZūRU CIEMA LABIEKĀRTOŠANA
Projekta “Zūras – bērniem un jauniešiem!” 

nr.20-08-aL17-a019.2203-000009 mērķis ir 
radīt ventspils novada vārves pagasta Zūru ciema 
iedzīvotājiem un to viesiem, jo īpaši bērniem un 
jauniešiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
sportojot vai atpūšoties svaigā gaisā, ierīkojot strītbola  
un basketbola laukumu Zūru ciema “robežniekos” un 
bērnu rotaļu laukumu Zūru ciema “Zūru ūdenstorņi”, 
tādējādi nodrošinot vides sakārtošanu un pieejamības 
uzlabošanu visām vecuma un sociālajām grupām 
– sākot no bērniem līdz pat senioriem, kas labprāt 
pavadīs brīvo laiku drošā, sakārtotā un estētiskā vidē.

Projekta gaitā ir noslēgusies iepirkuma procedūra 
būvdarbu veikšanai, un paredzams, ka tiks slēgts līgums 
ar sia “a-J energobūve” par summu 61 715,77 eiro ar 
Pvn. būvuzraudzības pakalpojumus sniegs sia “bŪUZ” 
par 3423,09 eiro ar Pvn. Kopējās projekta izmaksas – 
65 138,86 eiro, eLfLa līdzfi nansējums – 27 000 eiro, 
ventspils novada pašvaldības fi nansējums – 38 138,86.

Paredzams, ka tuvākajā laikā tiks slēgti līgumi 
ar būvdarbu veicēju un būvuzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju. darbi objektā jāpabeidz līdz jūlijam. 

Marlena Zvaigzne 

Labiekārtos ciemus, iekārtos 
sporta aktivitāšu laukumu

Parādi, kā tu 
apsaimnieko atkritumus!

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” 
aicina klientus piedalīties konkursā “Es zinu – es rādu citiem!” 
un iegūt labas balvas.

Pašvaldības sia “ventspils labiekārtošanas kombināts” katru 
gadu rīko konkursus skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, bet 
šoreiz konkursā aicināts piedalīties ikviens uzņēmuma klients, arī citi 
novadā dzīvojošie. Konkursa tēma, protams, saistīta ar atkritumu 
pareizu apsaimniekošanu.

Kas jādara, lai piedalītos konkursā? Piefi ksē fotogrāfi jā, izveido 
animācijas video vai nofi lmē, kā atkritumus šķiro tu – mājās, skolā 
vai darbā. tu vari pastāstīt par savu personīgo pieredzi atkritumu 
šķirošanā vai arī dalīties ar savām zināšanām, pastāstot, kā atkritumi 
jāšķiro pareizi un ko noteikti nedrīkstētu ar tiem darīt. tavs stāstījums 
var būt nopietns vai mazliet ar humoru, bet galvenais – padalies ar 
savu pieredzi un zināšanām. galvenajā lomā vari būt tu pats vai arī 
tevis izveidoti varoņi.

balvu fonds ir ieguldīto pūļu vērts! galvenā balva – dāvanu 
karte 200 eiro vērtībā, kā arī individuālas veicināšanas balvas no 
pašvaldības sia “ventspils labiekārtošanas kombināts”.

foto vai video, vai saiti uz to līdz 24. martam jāsūta uz 
e-pastu inese.micule@ventspils.lv ar piezīmi Konkursam”. neaizmirsti 
norādīt autora kontaktinformāciju, vārdu, uzvārdu un citu nolikumā 
prasīto informāciju, kas atrodama vietnē www.vlk.lv. 

Marlena Zvaigzne 
Zemnieku saimniecība realizējusi projektu tūris-

ma jomā “Jāšanas manēžas būvniecība un karietes ie-
gāde “Demoras staļļos”” Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakš-
pasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju īstenošana” rīcībā 43.02.01 “Piekrastes 
uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažā-
došana un sezonalitātes mazināšana fi nansējumu”.            

Tārgales pagastā uzbūvēta jāšanas manēža, vei-

cinot uzņēmuma attīstību, mazinot sezonalitātes 
ietekmi uz tūrisma nozari un sportu, palielinot ie-
ņēmumus ziemas mēnešos, kā arī radot iespēju to 
izmantot vasaras mēnešos insektu košanas, stipras 
saules un lietus laikā. Iegādāta kariete ar jumtu tū-
ristu, kāzinieku izbraukumiem un izmantošanai citos 
reprezentatīvos pasākumos, tā paaugstinot konku-
rētspēju un palielinot zemnieku saimniecības peļņas 
iespējas.

Gelinta Apse

 Z/s “Demoras staļļi” realizējusi 
projektu tūrisma jomā

Zemnieku saimniecība “Demoras staļļi” Tārgales pagastā uzbūvējusi jāšanas manēžu.   
PUbLicitĀtes foto


