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Gājēju tilta pār irbes 
upi atjaunošana novērtēta 
konkursā “latvijas 
Būvniecības gada balva 
2020”. Objektam piešķirta 
3. vieta nominācijā 
“Teritorijas labiekārtojums”.

 
Gājēju tilts atjaunots Tārgales 

pagastā, pasūtītājs bija Ventspils 
novada pašvaldība, projektēšanu un 
būvniecību veica SIA “M.A.-Taka-7”, 
būvuzraugs bija SIA “Tiltu būv-
nieks”.

100 metru garo un 1,5 metrus 
plato tiltu pāri Irbes upei droši var 
izmantot gājēji un velobraucēji, 
atceroties, ka vienlaikus uz tilta 
var atrasties ne vairāk kā astoņas 
personas. Starptautiskajā garās 
distances pārgājienu maršrutā 
“Jūrtaka” iekļautais tilts pieejams 
visiem, kas iecienījuši atpūtu brī-
vā dabā. Tāpat tas ir ieguvums 
vietējiem iedzīvotājiem. 

Marta un aprīļa sākumā 
Ventspils novadā pirmo 
reizi notika auto-foto-
orientēšanās. abi šie 

pasākumi bija ļoti apmeklēti, 
dalībnieki neslēpa pozitīvās 
emocijas, kas iegūtas, daudz 
labāk iepazīstot novadu, bet 

galvenais – tā bija iespēja 
pandēmijas laikā izkustēties 
no mājās.

Pirmo auto-foto-orientēšanos 

“Ventas kreisais krasts” no 5. līdz 7. 
martam organizēja Jūrkalnes tautas 
nama vadītāja Kristīne Skrulle, Uža-
vas tautas nama vadītāja Gita Vilgu-

te, Vārves pagasta kultūras darba or-
ganizatore Inga Berga un Ziru tautas 
nama vadītāja Baiba Grīniņa. 

Divi novada tēlu popularizējoši pasākumi

Tilts iegūst trešo vietu būvniecības konkursā

Pie tilta ir uzstādīts 
apmeklētāju plūsmas 

skaitītājs, kas katru 
stundu sniedz informāciju 

par apmeklētāju skaitu.     
Publicitātes foto

No šosejas Ventas labajā krastā nobraukusi komanda “Būs lāb!”.
Inga Berga sveic Ediju Rozentālu, kurš kreisajā krastā 
pārstāvēja skaitliski lielāko komandu. 
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no domes sēdes

l Apstiprināja saistošos noteikumus, ka spēku zaudēju-
ši novada domes saistošie noteikumi par materiālā stāvokļa 
novērtēšanu, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes statusam.

l Apstiprināja novada domes saistošos noteikumus par 
maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu no-
vada pašvaldībā.

l Veica grozījumus novada domes saistošajos noteiku-
mos par pabalstiem pilngadību sasniegušiem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

l Apstiprināja atklāta projektu konkursa “Priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” 2021. gada nolikumu un projektu ie-
sniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu (konkursa noli-
kums www.ventspilsnovads.lv).

l Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē Vārves pa-
gasta Zūru ciema sporta un rotaļu laukuma būvdarbu  
nodrošināšanai projektā “Zūras – bērniem un jauniešiem!” 
30 000,00 eiro un piešķirt līdzfinansējumu projekta akti-
vitāšu īstenošanas nodrošināšanai 29  144,70 eiro apmērā 
no novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldības 
Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA  
“A-J Energobūve” par sporta un bērnu rotaļu laukuma būv-
niecību. Līguma summa 61 715,77 eiro ar PVN. Pēc veiktās 
cenu aptaujas ir noskaidrots, ka būvuzraudzības pakalpoju-
mus sniegs SIA “BŪUZ” par līguma cenu 2829,00 eiro ar PVN.  
Projekta kopējās izmaksas ir 64 544,77 eiro, apstipri-
nātās attiecināmās izmaksas (tikai būvdarbu veikšanai) 
ir 30 000,00 eiro, bet publiskais finansējums – 27 000,00 
eiro. Pašvaldība ir saņēmusi publiskā finansējuma avansu 
5400,00 eiro apmērā.

l Veica grozījumus telpu nomas (neregulāras) un 

naktsmītņu maksas pakalpojumu tarifos, grozot novada do-
mes lēmumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu no-
vadā, papildinot ar 3.12. apakšpunktu šādā redakcijā: “Pil-
tenes vidusskola – 1 guļvieta diennaktī internātā 8,26 eiro 
(bez PVN), ja Piltenes vidusskolas internāta izmantošana 
notiek individuāli, ārpus organizētām sporta nometnēm.” 
Papildināja 5. sadaļu šādā redakcijā: “Kompleksais pa-
kalpojums sporta nometnes dalībnieku grupām – sporta 
zāle, stadions, internāts, kur 1 diennakts vienai personai 
ar grupu līdz 10 dalībniekiem – 12,48 eiro (bez PVN), bet 
1 diennakts vienai personai ar grupu no 11 dalībniekiem 
– 8,33 eiro (bez PVN). Kompleksais pakalpojums iekļauj: 
nakšņošanu internātā un sporta infrastruktūras (stadiona 
vai skolas sporta zāles) izmantošanu līdz 6 stundām dien-
naktī.” 

l Novada domes deputāti pieņēma lēmumu sadarbī-
bā ar Ventspils pilsētas domi uzsākt  Ventspils novada un 
Ventspils valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas līdz 2030. gadam un Ventspils novada un Ventspils 
valstspilsētas kopīgās Attīstības programmas 2021.–2027. 
gadam izstrādi. Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas 
kopīgajā ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam 
tiks noteikts kopīgs ilgtermiņa attīstības redzējums, stratē-
ģiskie mērķi, attīstības prioritātes un perspektīva. Attīstības 
programmā 2021.–2027. gadam tiks ietverts pašreizējās si-
tuācijas analīzes kopsavilkums, kā arī Ventspils novada un 
Ventspils valstspilsētas vidēja termiņa kopīgi stratēģiskie 
uzstādījumi, kopīgi uzraudzības rādītāji un kopīgie pro-
jekti. Attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nodrošinās 
Konsultatīvā padome, kurā tiks iekļauti pārstāvji no Vents-
pils novada domes, Ventspils pilsētas domes un Kurzemes 

plānošanas reģiona. Darbam Konsultatīvajā padomē ap-
stiprināja novada politiskās varas pārstāvjus šādā sastāvā: 
domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, novada domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams, novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis un novada 
domes deputāts Andris Jaunsleinis.

Papildus plānots izveidot tematiskās darba grupas 
(Darba uzdevumu skatīt  15. lpp.).

l Apstiprināja Ventspils novada domes nolikumu “Pu-
zes pamatskolas nolikums” un atbalstīja mācību atsākšanu 
klātienē 1.–4. klašu skolēniem Ventspils novada pašvaldības 
izglītības iestādēs no 29. marta, ievērojot Ministru kabineta 
rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
noteiktās prasības.

l Noteica starpgabala statusu zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumu 98440070143, platība 0,05 ha, un ar 
kadastra apzīmējumu 98440100155, platība 0,80 ha, An-
ces pagastā; ar kadastra apzīmējumu 98660160136, pla-
tība 0,46 ha, Tārgales pagastā; ar kadastra apzīmējumu 
98700030022, platība 0,42 ha, un ar kadastra apzīmējumu 
98700030087, platība 1,30 ha, Ugāles pagastā; ar kadastra 
apzīmējumu 98840130066, platība 0,15 ha, Vārves pagastā.

l Vēl deputāti lēma par zemesgabala iegūšanu Krievijas 
pilsoņa īpašumā Tārgalē, par rezerves zemes fondā ieskai-
tītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660240146, 
platība 9,21 ha, Tārgales pagastā, nosaukums kadastrā 
“Priedaines”, piekritību Ventspils novada pašvaldībai un ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības 
vārda.

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

Marta domes sēdē

Ventspils novada pašvaldība pirmo reizi 
izstrādājusi tūrisma ceļvedi ar karti. Tā vāku 
rotā moto “Ventspils novads – videi draudzīga 
tūrisma galamērķis”, jo pašvaldības attīstības 
programmā teritorija pozicionēta kā zaļš novads 
ar bagātīgiem dabas resursiem un unikālu 
kultūras mantojumu.

salokāmais tūrisma ceļvedis izdots latviešu, angļu 
un krievu valodā, kopējā tirāža ir 8000 eksemplāru. 
tajā iekļauti 200 objekti, sagrupēti pa pagastiem un 
iedalīti šādās kategorijās: apskates objekti, aktīvās 
atpūtas objekti, naktsmītnes un atpūtas vietas, 
kafejnīcas un krodziņi, citi lauku labumi. Pirmo četru 
kategoriju objektiem norādītas GPs koordinātas, kā 
arī atzīmēta to atrašanās vieta kartē. lauku labumu 
sadaļā minētajiem objektiem publicēts telefona 
numurs, pa kuru sazināties, ja ir vēlme iegādāties 
mājražotāja vai amatnieka izstrādājumus. ir 
atsevišķi apskates objekti, kuriem GPs nav norādīts, 
jo apskates  vieta pieejama, iepriekš sazinoties ar 
atbildīgajām personām.

tūrisma ceļvedī ievietotas 42 fotogrāfijas. 
izmantoti arī vairāki attēli no tiem, kurus pēc 
pašvaldības aicinājuma šī gada sākumā iesūtīja 
iedzīvotāji. ceļvedī iekļauti līgas sondares, uģa 
Dadža, Aleksandra Hmeļņicka, tatjanas udodas, 
līgas Arājas, Daces Pūpoliņas un Gunitas Zernevicas 
darbi. 

Ventspils novada tūrisma ceļvedis ar karti būs 
pieejams Ventspils tūrisma informācijas centrā, kā 
arī lielākajos novada tūrisma objektos, kafejnīcās 
un pagastu pārvaldēs. Pašvaldība to izmantos arī kā 
prezentācijas materiālu, norāda projektu vadītāja, 
uzņēmējdarbības un tūrisma speciāliste evita Roģe, 
kura tūrisma ceļvedi sagatavoja. 

Marlena Zvaigzne

Izdots Ventspils novada tūrisma ceļvedis ar karti
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Dabas skaitītāji, apsekojot latvijas pļavas, iekšzemes 
un piekrastes kāpas, saldūdeņus, alas, iežu atsegumus, 
purvus un mežus, ne vien pētīja biotopus un to stāvokli, bet 
arī novēroja retas sugas, tādējādi četrās sezonās kopumā 
atklājot 52 jaunas sugas.

Starp tām ir divas līdz šim Latvijā nesastaptas augu sugas, septiņas 
sūnu, 12 ķērpju, 15 gļotsēņu un 16 sēņu sugas. Daļa jaunatklāto sugu ir 
retas ne tikai Baltijas, bet arī Eiropas mērogā.

Jaunatklājumu skaits dažādās grupās norāda, cik daudz līdz šim pē-
tīta katra no tām. Piemēram, botāniķi līdz šim ir ļoti labi izzinājuši Latvi-
jas savvaļas augus, līdz ar to no jauna atklātas vien dažas sugas. Savukārt 
gļotsēnes Latvijā ir maz pētītas, tādēļ atklājumu skaits pēdējos četros 
gados ir palielinājies par 15 sugām.

2019. gadā Ventspils novadā pirmo reizi fiksēta balteņu ģints piepe 
(Skeletocutis chrysella). Tā ir saistīta ar dabisku meža biotopu indikator-
sugu – egļu cietpiepi (Phellinus chrysoloma) – un aug uz tās mirušajiem 
augļķermeņiem vai uz to noārdītās koksnes. Šī ir reta suga arī Eiropā un 
pat iekļauta apdraudēto sugu sarakstā. 

Dabas skaitīšanas vadītāju Irisu Mukāni iepriecina atklājumu bi-
rums: “Līdzās šiem pārsteidzošajiem Latvijas, Baltijas un Eiropas mē-
rogā nozīmīgajiem atradumiem eksperti fiksējuši arī jau zināmu sugu 
jaunas atradnes, kas arī ir unikālas Latvijas dabas vērtības. Piemēram, 
alu spulgsūna (Schistostega pennata). Ja tās pirmdīglīšiem jeb proto-
nēmām uzspīd saules vai luktura gaismas stars, tie atspīd zeltaini zaļā 
krāsā. Kurzemē ir atklātas divas jaunas lielās kosas (Equisetum telmatei) 
atradnes. Šis augs piemērotos pstākļos var pāraugt pat augumā visdi-
ženāko basketbolistu, sasniedzot 260 cm garumu. Bet divās vietās fik-
sētas sugas, kuru novērojumi pēdējo reizi Latvijā datēti gandrīz pirms 
100 gadiem: gļotsēne pelēcīgā diderma (Diderma cinereum) pēdējo reizi 
atrasta 1931. gadā, bet sūna skrajais hipns (Hypnum imponens) nebija 
redzēta kopš 1914. gada.” 

Jaunas sugas pamanīšana ir tikai sākums garākam procesam, jo vis-
biežāk tas ir vairāku cilvēku kopdarbs. Jaunatklājumus nosaka un apstip-
rina konkrētās sugu grupas eksperts, kam ir ļoti specifiskas zināšanas. 
Ja par kādu sugu ir šaubas vai pietrūkst zināšanu, paraugs tiek nosūtīts 
pieredzējušiem ārvalstu pētniekiem. Arī pērn triju jaunatklāto sugu ap-
stiprināšanu veica Norvēģijas eksperti. Tā kā sugu noteikšana ir laikie-
tilpīgs process, iespējams, ka pēc kāda laika dabas skaitīšanā jaunatklāto 
sugu skaits var arī palielināties.

Dabas skaitīšanas vadītājas asistente Ilze Reinika

Dabas aizsardzības pārvalde kopā 
ar sadarbības partneriem valsts, 
pašvaldību un privātajās institūcijās 
turpmāko gadu laikā plāno atjaunot 
aizsargājamos biotopus un radīt 
piemērotus apstākļus sugu dzīvotņu 
ilgtspējīgai pastāvēšanai vairāk 
nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās visā latvijā.

Šīs aktivitātes paredzētas Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonda finansētajā pro-
jektā “Apsaimniekošanas pasākumu veik-
šana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
un mikroliegumos biotopu un sugu aiz-
sardzības stāvokļa uzlabošanai”, kuru līdz 
2023.  gada beigām pārvalde īstenos kopā 
ar sadarbības partneriem no AS “Latvijas 
Valsts meži”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, vai-
rāk nekā desmit pašvaldībām, arī Ventspils 
novada, un privāto zemju īpašniekiem.  

Projekta laikā atjaunošana un apsaim-
niekošana galvenokārt notiks biotopos, 
kuru pastāvēšana ir atkarīga no apsaimnie-
košanas, tas ir, zālājos un parkveida ainavās, 

zāļu purvos, pelēkajās kāpās un virsājos. Sa-
vukārt mežos paredzēts veicināt to daudz-
veidību un mazināt cilvēka darbības ietek-
mi, piemēram stādītajās mežaino piejūras 
kāpu priežu audzēs plānots radīt dabiskiem 
kāpu mežiem raksturīgus apstākļus. 

Projekta vadītāja Inga Hoņavko skaidro, 
ka vairumam atjaunojamo zālāju un purvu ir 
sarežģīti piekļūt, kas arī ir bijis viens no bū-
tiskākajiem to pamešanas iemesliem. Laika 
gaitā daudzas pļaviņas mežos pie kādreizē-
jām mājvietām un upīšu krastos ir aizaugu-
šas un kļuvušas par gluži vai izolētām salām. 
Tāpat šajos pamestajos zālājos un atklātas 
ainavas zāļu purvos bebru darbības dēļ ir bū-
tiski paaugstināts to dabiskais ūdens līmenis. 

“Neveicot vai vēl ilgāk atliekot biotopu 
un sugu dzīvotņu atjaunošanu un apsaim-
niekošanu, ir risks neatgriezeniski zaudēt 
daudzas bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šanai nozīmīgas dabiskās teritorijas. Vienlai-
kus daļa īpaši aizsargājamo teritoriju kalpo 
par sugu migrācijas koridoriem, tās ir zaļās 
infrastruktūras “kodolzonas”. Līdz ar to ir 

svarīgi nodrošināt tajās esošo dabas vērtību 
saglabāšanu un apstākļus, kas ir piemēroti 
dažādām sugām,” norāda I. Hoņavko.

Būtiska sadaļa projekta aktivitātēs veltī-
ta aizsargājamo aleju atbildīgai apsaimnie-
košanai. Latvijā kopumā ir 62 aizsargājamas 
koku alejas, kurām ir gan kultūrvēsturiska, 
gan ekoloģiska vērtība, un daudzu aleju 
koku vecums pārsniedz 100 gadu. Turpmā-
ko gadu laikā 13 koku alejās, tostarp Popē, 
plānots veidot un sakopt koku vainagus, lai 
tādā veidā paildzinātu to mūžu un saglabā-
tu veco koku ainavisko vērtību. 

Biotopu atjaunošana plānota īpaši aiz-
sargājamās dabas teritorijās visā Latvijā, 
piemēram, dabas liegumā “Lielupes grīvas 
pļavas”, dabas parkā “Abavas senleja”, dabas 
liegumos “Randu pļavas”, “Vecdaugava” un 
“Ziemeļu purvi”, dabas liegumā “Ances pur-
vi un meži”, dabas liegumā “Ovīši”, Gaujas, 
Slīteres, Ķemeru un Rāznas Nacionālajā 
parkā un vēl 20 aizsargājamās dabas te-
ritorijās, vienā mikroliegumā un 13 īpaši 
aizsargājamās alejās. Prioritāri izvēlēti tādi 

biotopi un sugu dzīvotnes, kuru atjauno-
šana dos vislielāko ieguldījumu konkrētās 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķu 
sasniegšanā vai valsts līmenī veicinās labvē-
līga aizsardzības statusa sasniegšanu.

Dažādas projekta aktivitātes sāksies jau 
šajā gadā, tostarp notiks pasākumi, kuros 
demonstrēs, kā atjaunot biotopus un kā 
kopt alejas. Šajos pasākumos būs gaidīti 
arī sabiedrības pārstāvji un zemju īpašnie-
ki, kas ieinteresēti ilgtspējīgā dabas resursu 
apsaimniekošanā. 

Projekta “Apsaimniekošanas pasākumu 
veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzī-
bas stāvokļa uzlabošanai” (Nr.5.4.3.0/20/I/001) 
kopējais budžets plānots 3,52 miljonu eiro 
apmērā, 85% no tā finansē Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonds, aktivitāšu realizēšanas laiks ir 
no 2021. līdz 2023. gadam.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Maija Rēna

Februārī par gājējiem draudzīgiem 
atzīti un īpašu zīmi saņēmuši 25 tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji Kurzemē, tādējādi 
apliecinot, ka piedāvā īpaši kājāmgājējiem 
būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, 
lai pārgājiena pieredzi padarītu pēc 
iespējas pozitīvāku. Tā pasniegta arī četriem 
Ventspils novada tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem: pilsberģu krogam, brīvdienu 
mājai “atvari”, brīvdienu mājai “Zemzari”, 
apartamentiem “Jūrkalne Šalkas”.

Īpašā zīme “Gājējam draudzīgs”, kas radīta 
2020. gadā, līdz šim piešķirta 104 tūrisma jomas uz-
ņēmumiem Latvijā. “Došanās pārgājienos ir lielisks 
veids, kā iepazīt Latviju, tās dabu un cilvēkus. Aici-
nām pārgājienu cienītājus jau šajā pavasarī baudīt 
aktīvas brīvdienas garās distances pārgājienu marš-
rutos “Mežtaka” un “Jūrtaka”, kā arī citos pārgājie-
nu maršrutos Kurzemē, izmantojot kājāmgājējiem 
draudzīgo uzņēmumu pakalpojumus. Zīme “Gājē-
jam draudzīgs” pārgājienu cienītājiem būs vērtīga 
norāde pakalpojumu sniedzēju izvēlē, jo apliecina 
uzņēmuma rūpes un izpratni par savu klientu vaja-
dzībām,” stāsta Aija Neilande, Kurzemes plānošanas 
reģiona “Pārgājienu projekta” koordinatore. 

Zīme “Gājējam draudzīgs” (Hiker-friendly) tiek 
piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas 
valstīs. Tā parāda, ka uzņēmējs zina un respektē kā-
jāmgājēju vajadzības. Ar to saprotot, ka uzņēmējs 
piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus 
pakalpojumus, piemēram, informāciju par marš-
rutu, dzeramo ūdeni, agrās brokastis, pusdienas 
līdzņemšanai, elektroierīču uzlādi, iespēju izžāvēt 
slapjās drēbes un apavus, izmazgāt netīrās drēbes 
u.c. Šo zīmi var saņemt jebkurš pakalpojumu snie-
dzējs, kas vēlas piedāvāt kājāmgājējiem nepiecieša-
mos pakalpojumus, – ne tikai naktsmītnes, bet arī, 

piemēram, kafejnīcas, krodziņi un restorāni, tūris-
ma informācijas centri, degvielas uzpildes stacijas, 
veikali u.tml.

Latvijā lēmumu par zīmes piešķiršanu pieņem 
īpaša komisija, kurā ir 13 dalībnieki – gan valsts 
iestādes, gan organizācijas, kuras atbalsta kājāmie-
šanu, aktīvo atpūtu un dabas tūrismu.  Ja arī jūsu 
uzņēmums ir atvērts kājāmgājējiem un vēlas saņemt 
zīmi “Gājējam draudzīgs”, tad līdz nākamajai ko-
misijas sēdei, kas plānota maijā, aicinām pieteiku-
mus no Kurzemes sūtīt uz e-pastu aija.neilande@ 
kurzemesregions.lv. Zīmes saņemšanai varēs pie-
teikties pakalpojumu sniedzēji no visas Latvijas, 
neatkarīgi no tā, kāds pārgājiena maršruts vai taka 
atrodas viņu tuvumā. 

Uzņēmēji par zīmi “Gājējiem draudzīgs” un tās 
piešķiršanas kritērijiem var uzzināt vietnē www. 
baltictrails.eu/lv/forest/marketing. 

Marlena Zvaigzne 

atjaunos 20 aizsargājamos biotopus 
un vairāku sugu dzīvotnes

Četros gados atklātas 
52 jaunas sugas

saņemtas zīmes 
“Gājējam draudzīgs”
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Divi novada tēlu popularizējoši pasākumi
Nobeigums. sākums 1. lpp.

Kā atceras Kristīne, gatavošanās 
pasākumam neesot bijusi ilga – ra-
dās ideja, un četras kolēģes nolēma 
to īstenot marta sākumā, aicinot 
interesentus trīs dienas izmantot ra-
doši, meklējot Ventas kreisajā krastā 
42 kontrolpunktus un veicot piecus 
uzdevumus. “Mēs domājām, nu, 
pieteiksies kādas 20 komandas, bet 
necerējām, ka atsaucība būs tik liela. 
Cilvēki bija ļoti noilgojušies iziet no 
mājām un izkustēties, turklāt uzzi-
not daudz jauna par Ventspils nova-
du. Savā ziņā šis bija arī novada tēlu 
popularizējošs pasākums,” saka Jūr-
kalnes tautas nama vadītāja Kristīne 
Skrulle, norādot, ka par uzvarētājiem 
kļuva nevis tie, kuri ļoti steidzās, bet 
gan tie, kuri atrada visvairāk kont-
rolpunktu. Dalībniekiem bija jāfilmē 
un jāfotografē, kā viņiem veicas, pie-
mēram, ar latviešu tautas deju soļu 
izdejošanu, trīs suitu sievu apciemo-
šanu, kuru brunčos iemaldījies vējš, 
un četrrindes izdziedāšanu budronā. 
Pasākumā “Ventas kreisais krasts” 
iesaistījās 565 dalībnieki un 173 ko-
mandas, pasākuma rīkotājas piesais-
tīja 27 atbalstītājus, turklāt viņi nebija 
jāpierunā – cilvēki labprāt ziedoja, 
ko nu katrs varēja, lai iepriecinātu 
vērīgākos auto-foto-orientēšanās da-
lībniekus. Tieši tāpēc varēja sumināt 
ne tikai pirmo četru vietu ieguvējus, 
bet arī pasniegt 30 specbalvas – par 
interesantāko komandas nosauku-
mu, atraktīvāko komandas aprakstu, 
uzdevumu izpildi, komandas nofor-
mējumu utt. 1.  vietu ieguva “Viens 
Asarīts” – Jānis un Zane Jansoni (viņi 
saņēma dāvanu karti no Pasiekstes 
vējdzirnavām), 2. vietā komanda 
“Brum -Brum” – Rozevsku ģimene 
(dāvanu karte no viesu nama “Ven-
taskrasti” un specbalva par labāko 
un precīzāko burdona dziedājumu), 
3. vietā komanda “Ventspils relikviju 
mednieki” – Bleideļu ģimene (dāva-
nu karte no “Zaķukroga”), 4. vietā 
ierindojās “Koronamīnuss” – Linda 
Kaša un Artūrs Vilguts, kuri saņē-
ma balvas no “Užavas alus”.  “Ventas 
kreisais krasts” piesaistīja interesen-
tus ne tikai no Ventspils novada un 
Ventspils, bet arī Rīgas, Kuldīgas, Pā-
vilostas, Alsungas. Margita Kronber-
ga “Fesibukā” pēc pasākuma rakstīja: 
“Komanda “Čičerlindkist” (lībiešu 
krasta mazie putniņi) saka lielu pal-
dies organizatoriem, ka pamudinājāt 
tik daudz cilvēku beidzot izkustēties, 
doties dabā, elpot svaigu gaisu, ie-
pazīt Ventspils novadu un atklāt pat 
tādas vietas, kurās līdz šim nebija 
būts. Dažu kontrolpunktu meklēša-
na sagādāja vēl nebijušas emocijas. 
Nekad nebiju domājusi, ka, izlīdzo-
ties ar lukturīti telefonā, iešu tumšā, 
svešā mežā ar cerību atrast Jūrkalnes 
dižpriedi. Bet ko tikai tu neizdarīsi, 
ja tev ir tik vienreizēja komanda kā 
Jolanta Vanaga un Eva Zeltzaķe. Un 
tās emocijas – vēlā vakara stundā 

dziedāt dziesmas pie sen jau slēgtā 
“Užavas alus” veikaliņa... Un ģērbt 
tautas tērpa brunčus, lai dejotu tau-
tas dejas Vārvē stāvlaukumā pie Ven-
tas... Dubļi, smiekli, vējš, dziesmas...” 
Kristīne Skrulle godīgi atzina, ka nez 
vai pati būtu devusies 300 kilometru 
garajā ceļā, lai četros pagastos atrastu 
visus kontrolpunktus, bet daudziem 
tas bija pa spēkam. Inga Berga pie-
bilst, ka, rīkojot pasākumu “Ventas 
kreisais krasts”, trāpījušas desmit-
niekā, jo daudzi cilvēki ļoti gribējuši 
atpūsties ārpus mājām. Kad viņa ar 
kolēģēm pēc pasākuma vedusi dalīb-
niekiem dāvaniņas, cilvēki stāstījuši, 
cik daudz paguvuši redzēt, un iztei-
kuši cerību, ka līdzīgas aktivitātes 
notiks arī nākamgad. Gan Inga, gan 
Kristīne uzsver, ka pasākums izde-
vies arī tāpēc, ka to organizējusi salie-
dēta komanda – četras kultūras dar-
binieces, kuras zina, ko savā pagastā 
parādīt, kam pievērst uzmanību. 

“Ventas kreisais krasts” vēl gāja 
vaļā, kad sociālajos tīklos parādījās 
ierosinājums šādu pasākumu rīkot 
arī upes labā krasta pagastos. Un tā 
no 2. līdz 5. aprīlim tika izziņota au-
to-foto-orientēšanās “Nobrauc no 
šosejas”. Ventas labais krasts terito-
riāli ir daudz lielāks par kreiso, tāpēc 
šajā pasākumā iesaistījās tie pagasti, 
kurus vieno Rīgas–Ventspils šose-
ja. Ikdienā šoferi parasti brauc šiem 
pagastiem garām vai cauri, tāpēc 
šoreiz izskanēja ierosinājums sama-
zināt tempu, nogriezties no galvenā 
ceļa un iepazīt Usmas, Ugāles, Pu-
zes un Popes pagastu. Organizatoru 
komandu veidoja usmeniece Elana 
Jurgena, ugālniece Evika Liepājniece, 
puzeniece Līga Galdiņa un popenie-
ce Indra Grosbārde. Pēc Elanas teik-
tā, labā krasta pasākumā pieteicās 
189 komandas, kopējais dalībnieku 
skaists bija 600. Plaši pārstāvēts bija 
Ventspils novads un pilsēta, bet 
netrūka interesentu arī no citiem 
novadiem un Rīgas. “Mums, auto-
foto-orientēšanās organizatorēm, 
bija liels izaicinājums sarīkot šādu 
pasākumu, jo tas bija darbs komandā 
un aptvēra lielu teritoriju. Vajadzēja 
milzu pacietību, lai visu sagatavo-
tu un apkopotu rezultātus. Kopā ar 
uzdevumiem bija 45 kontrolpunkti. 
Piedomājām pie tā, lai cilvēki ne tikai 
meklētu dažādus objektus, bet arī va-
rētu radoši izpausties. Īpaši spilgti tas 
bija redzams Pluča tīrelī, kur savulaik 
darbojās “Sarkanās bultas” partizāni 
un kur auto-foto-orientēšanās dalīb-
niekiem bija jāuzņem kaujas bildes. 
Savukārt, lai nokļūtu līdz Aļļu priedei 
Usmā, kas ir lielākā Latvijā, 250 metri 
bija jābrien pa bezceļu, bet koman-
das izturēja arī šo pārbaudījumu,” 
saka Elana. Labā krasta pasākuma 
atbalstītāju skaits sasniedza 60. Dau-
dzi jau bija dzirdējuši par izdevušos 
orientēšanos Jūrkalnē, Zirās, Vārvē 
un Užavā, tāpēc nebija skubināmi 
palīdzēt savu pagastu kultūras darba 
organizatorēm. Auto-foto-orientēša-

nās “Nobrauc no šosejas” uzvarētāji:  
1. vietā “Rampampam cauri rajonam”, 
komandas kapteine Anna (dā vanā sa-
ņem kempinga “Lakši” dā vanu karti), 
2. vietā “Lieliskais piecinieks”, ko-
mandas kapteinis Ints (saņem svaigu 
tītaru no “Ugāles cālīšiem”), 3. vietā 
“Tā viš’ i!”, komandas kapteine Baiba 
(dāvanā saņem dāvanu karti no vie-
su nama “Vesels veselumā”), 4. vietā 
“Tumšā korona spīlēs”, komandas 
kapteinis Jēkabs (dāvanā dāvanu kar-
te no “USMA SPA”).

Abos pasākumos piedalījās 
ventspilnieki Astrīda un Viktors 
Kinnes, izvēloties komandai nosau-
kumu “Visu atrast kopā.” Jaunībā 
dzīvesbiedri sportoja un nodarbojās 
ar orientēšanos, tāpēc, uzzinājuši 
par auto-foto-orientēšanos, labprāt 
devušies ceļā. “Ņēmām karti rokā, 
un uz priekšu! Braucot meklējām 
ne tikai kontrolpunktus, bet arī vē-
rojām apkārtni, pamanījām lauk-
saimniecisko darbību un apdzīvo-
tības nianses. Katra kontrolpunkta 
atrašana bija kā piedzīvojums. Mēs 
abos braucienos sameklējām visus, 
un tas ir gandarījums. Priecēja, ka 
pasākumā “Nobrauc no šosejas” or-
ganizatores bija padomājušas par 
to, lai dalībnieki par katru objektu 
varētu uzzināt pēc iespējas vairāk. 
Mēs komandā bijām divi, tāpēc bija 
grūtāk filmēt, kā spēlējam skeču vai 
dziedam. Dziedātāji neesam, šādi 
uzdevumi mums lika padomāt, bet 
pamazām tikām galā ar visu,” stāsta 
Astrīda, piebilstot, ka pasākuma lai-
kā iepazītas vietas, kur iepriekš bija 
būts tikai garāmskrienot, kā, piemē-
ram, Ziras. Tikpat interesenti bija 
nokļūt pagastu attālākajos nostūros, 
uzzināt, kādas vērtības tur atroda-
mas. Kinnu ģimene ar prieku pasā-
kumu laikā satika savus skolas bied-
rus un labus paziņas, arī sveši cilvēki 
cits citam uzsmaidījuši un mājuši ar 
roku – bijusi ļoti labvēlīga gaisotne. 
“Otrais brauciens notika Lieldienu 
laikā, tāpēc varējām pagastos izšū-
poties, visur bija padomāts par svēt-
ku noformējumu. Savā un Viktora 
vārdā vēlos pateikt lielu paldies abu 
pasākumu rīkotājām, jo saprotam, 

cik liels darbs tika ieguldīts, lai dalīb-
niekiem būtu interesanti. Maršruti 
bija ļoti pārdomāti, redzējām ne ti-
kai interesantus dabas objektus, bet 
arī pievērsām uzmanību uzņēmēju 
aktivitātēm. Abas orientēšanās mūs 
ar vīru mudināja painteresēties, vai 
arī citviet Latvijā notiek kas līdzīgs. 
Izrādās, ir! Ja Kurzemē būs iespēja 
iesaistīties auto-foto-orientēšanās 
pasākumā, noteikti piedalīsimies, 
turklāt ir nodoms vēlreiz atgriezties 
Ventspils novada ciemos, kas vēl nav 
tik labi iepazīti. Jā, un vēl taču ir trīs 
pagasti – Ance, Tārgale, Zlēkas – un 
pilsēta Piltene, kur varētu meklēt 
kontrolpunktus. Gaidām arī šādu ie-
spēju,” saka Astrīda. Arī Niedoliņi no 
Jūrkalnes piedalījās abos pasākumos, 
komandā “Jūrkalneskokles.com” bija 
tētis Guntis, māmiņa Ilona un viņu 
meitas Antra un Paula, līdzi ņemot 
arī piekto komandas biedru – no 
kadiķa darinātu kokli. Ilona teica, ka 
ceļā devušies gan tāpēc, lai izkustētos 
no mājam, gan tādēļ, lai labāk iepazī-
tu novadu. “Esam vietējie, it kā visam 
vajadzētu būt zināmam, bet secinā-
jām, ka arī kreisajā krastā mūs sagai-
da pārsteigumi. Ikdienā jau braucam 
pa šoseju un nenogriežamies, bet nu 
bija iespēja piestāt tādās vietās, kas 

parasti paliek neievērotas. Piemē-
ram, Vārvē secinājām, ka aiz kādām 
mājām ir upe, nevis citas ēkas, kā do-
mājām līdz šim. Daudz pārsteigumu 
mūs sagaidīja labajā krastā, tur vieni 
meži, meži, meži, turklāt nepazīsta-
mi, bet bija interesenti iepazīt šo ap-
kārtni – gandrīz viss bija jauns. Kādā 
brīdī kājas bija slapjas, paši bijām no-
guruši, bet gandarīti,” atceras Ilona. 
Viņas ģimene arī turpmāk ir gatava 
piedalīties līdzīgos pasākumos, jo 
tie ir aizraujoši un izzinoši, turklāt 
patīkami pārsteidza citu dalībnieku 
draudzīgā attieksme. Kāds no viņiem 
ieteica ievadīt telefonā aplikāciju, lai 
būtu vieglāk orientēties mežā.                             

Ventspils novada Kultūras noda-
ļas vadītāja Zane Pamše ir gandarīta 
par kultūras darbinieču prasmi strā-
dāt komandā, jo vienam cilvēkam 
nav pa spēkam tik vērienīga pasāku-
ma organizēšana. Darbojoties kopā, 
ir vairāk ideju un darbaroku: “Abu 
krastu pārstāvēm bija vēlme aplieci-
nāt sevi, un tas izdevās ļoti labi! Cil-
vēkiem tiešām ir apnikusi mājsēde, 
tāpēc viņi ar prieku iepazina Vents-
pils novadu, un tas ir vērtīgi – uzzi-
nāt, cik bagāts tas ir, turklāt šīs zinā-
šanas noderēs arī turpmāk.”  

Marlena Zvaigzne

Rozevsku ģimene 
pasākumā “Ventas 
kreisais krasts” ieguva 
otro vietu. 

Komanda “Biezpiena sacepums bez rozīnēm” pie Aļļu 
priedes. 

Komandas “Snowboarders&co” kaujas bilde pie Pluču 
kontrolpunkta.

Auto-foto-oRientēšAnās DAlībnieku un Rīkotāju ARHīVA foto  
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Katru gadu marta trešajā 
otrdienā atzīmē Vispasaules 
sociālā darba dienu. Novada 
pašvaldības sociālā dienesta 
vadītāja inta rudbaha 
atgādina, ka šo tradīciju 
iedibinājusi starptautiskā 
sociālo darbinieku 
federācija – globāla 
organizācija, kas apvieno 
dalībniekus no aptuveni 120 
pasaules valstīm. 

Sociālā darba veicējiem ikdie-
nas pienākumi ir saistīti ar cilvēku 
savstarpējām attiecībām, to izzinā-
šanu, spēcināšanu un veidošanu, 
kā arī izpratni par dažādu mērķ-
grupu vajadzībām, atbalsta un 
palīdzības sniegšanu. Ārkārtējās 
situācijas laikā sociālā darba spe-
ciālistiem sabiedrībā ir īpaši būtis-
ka loma. 

Lūkojām noskaidrot, kā viņi 
tagad jūtas. Aiga Strazdiņa, kura 
strādā Ugālē, atzīst: “Pandēmijas 
laiks man kā sociālajai darbiniecei 
ir izaicinājums. Ir sajūta, ka pa-
gasta iedzīvotājiem esmu kā bāka 
– jāpalīdz tādās ikdienišķās lietās, 
kas cilvēkam ir vajadzīgas un vei-
do mūsu cilvēcīgo dzīvi. Tagad 
ir grūtāk strādāt, jo sabiedrībai 
dažādos jautājumos nav skaidras 
izpratnes, mums ir jāzina daudz 
informācijas, kura jāsniedz klien-
tiem, pagasta iedzīvotājiem, jāprot 
to sameklēt, jāpalīdz ar jaunajām 
tehnoloģijām un attālināto darbu, 
jo lauku cilvēkam attālinātais darbs 
ir kaut kas svešs un nesaprotams. 
Tāpēc mums ir daudz jāstrādā 
pie informācijas iegūšanas un 
nodošanas tālāk.” Vienlaikus Aiga 
norāda, ka pandēmijas laiks paver 
ceļu jaunām idejām un pavisam 
jauniem risinājumiem, kā strādāt 
un uzturēt saikni, kā sajusties 
iekļautam sabiedrībā. Tas nebūt 
nav viegls ceļš. Ikviens no mums 
dzīvo savu dzīvi šeit un tagad un 
vēlas, lai viss būtu tā, kā bija agrāk. 

Aldona Janvāre no Jūrkalnes 
uzsver, ka dzīvojam interesantā 
laikā, kad cilvēki vairāk vai mazāk 
ir pārņemti ar epidēmijas izraisīto 
problēmu risināšanu un dzīvošanu 
šādā vidē. Katru no mums tā skar 
citādāk. Gan attālinātā strādāšana, 
gan pakalpojumu un palīdzības 
sniegšana un saņemšana, kas no-
tiek ar dažādiem ierobežojumiem, 
ņemot vērā stingrus noteikumus. 
“Savā mazajā Jūrkalnes pagastā es 
kā cilvēks jūtos pamesta. Mūsu pa-
gastā ir mazs iedzīvotāju skaits, un, 
kad sākās mājsēde, komunicēšanas 
un satikšanās iespējas tika ierobe-
žotas. Reizēm jādomā, vai nepie-
zogas depresija, jo komunicēšana 
pārsvarā notiek pa telefonu, e-pas-
tā un “zūmā”. Ja gadās kāda ķibele 
ar platformas “Zoom” lietošanu, 
jāmeklē cilvēks, kurš var palīdzēt,” 
stāsta Aldona. Viņasprāt, cilvēki 
tagad kļuvuši neiecietīgāki, ir no-

personām izdalīt var, tikai tiekoties 
ar klientu. Darbs turpinās, sazva-
noties ar klientiem, vedot vienatnē 
dzīvojošajiem pensionāriem pār-
tikas pakas, dalot 24 daudzbērnu 
ģimeņu skolēniem pārtikas pakas, 
pieņemot asistentu pakalpojuma 
atskaites, strādājot ar klientu lietu 
dokumentāciju. Šajā laikā sarunās 
ar klientiem vēl vairāk nekā citkārt 
ir nepieciešama iejūtība, uzmanīga 
uzklausīšana un iedrošināšana.” 

Sandra Citoviča, kura strādā 
Popē, pamanījusi, ka šis laiks ir 
savdabīgi interesants, tas izgaismo 
lietas, kas agrāk nebija aktuālas: 
“Savā darbā pandēmijas periodā 
novēroju patīkamu lietu – palieli-
nās komunikācija ar klientiem. Tā 
notiek telefoniski – cilvēki piezva-
na biežāk, nekā tas bija līdz šim. 
Tomēr jāpiebilst, ka šis ir sarežģīts 
un grūts laiks, jo klientiem gribas 
tikties klātienē, socializēties, jus-
ties vajadzīgiem. Bet, kā saka mani 
klienti: “Mēs jau turamies un pie-
zvanīsim tev biežāk.”.” 

Andra Auza dzīvo Usmā, viņas 
pārspriedums ir šāds: “Pārmaiņu 
laiks ilgst jau gadu. Neziņa par 
to, kas būs, kad tas beigsies... un 
vai vispār beigsies, vai gadiem ar 
vīrusu nebūs jāsadzīvo. Cilvēki ir 
noguruši no neziņas, no ierobežo-
jumiem... Ir bailes – bailes par sevi 
un tuviniekiem, nedrošība. Pirms 
gada šķita, ka vīruss ir kaut kur 
citur, bet tagad saprotam – tas ir 
tepat. Mainījusies saskarsme starp 
cilvēkiem. Komunikācija notiek pa 
telefonu, attālināti. Nav rokasspie-
dienu, kopīgu pasēdēšanu.

Mācības notiek attālināti. 
Mūsu izglītības sistēma, pedagogi, 
vecāki, skolēni nebija tam gatavi. 
Šis laiks liek mums ieraudzīt, pār-
domāt un rīkoties citādāk, lai vei-
cinātu pozitīvas pārmaiņas skolā, 
ģimenēs. Saglabājot mieru, jāņem 
vērā visu iesaistīto pušu vajadzī-
bas. Jāsaprot, ka tā nav sprinta tra-
se, kur svarīgs ir starts un finišs.” 
Pārmaiņas notiek lēni, izmantojot 
citu pieeju, metodes un attieksmi, 
kas palīdz saprast katra indivīda 
atšķirīgās vajadzības. Andra strā-
dā, izzinot katra konkrētā cilvēka 

vai ģimenes vajadzības. Pozitīvas 
pārmaiņas viņa veicina, rosinot 
analizēt situācijas, spriest, domāt, 
meklēt risinājumus, pieņemt lē-
mumus un uzņemties atbildību. 
Svarīgi, lai jebkurš cilvēks justos 
novērtēts un vajadzīgs, līdzvērtīgs 
sabiedrības loceklis, nevis atstum-
tais. “Tagad nākas vairāk atbalstīt 
bērnus un viņu vecākus attālināto 
mācību procesā, kas notiek ciešā 
sadarbībā ar izglītības iestādēm. 
Pašreizējie apstākļi izgaismo un 
ļauj saredzēt uzlabojamos posmus 
pozitīvai sadarbībai, lai bērni un 
vecāki justos droši, atbalstīti, no-
vērtēti. 

Paldies par sadarbību Vents-
pils novada pašvaldības bāriņtie-
sai, skolu pedagogiem un direkto-
riem, klašu audzinātājiem, mācību 
priekšmetu skolotājiem, vecākiem 
un bērniem. Kopābūšanā ir spēks 
un gudrība, tāpēc visiem no sirds 
novēlu izturību!” saka Andra.  

Sociālā dienesta vadītāja Inta 
Rudbaha uzsver, ka sociālā darba 
speciālistiem pagastos tik tiešām 
jāpārzina situācija daudzās jomās, 
jāstrādā ar visām mērķgrupām un 
jānodrošina pieejamība atbalstam 
un sociālajiem pakalpojumiem. 
Lai no attālākajiem pagastiem no-
kļūtu pilsētā, ir nepieciešama visa 
diena. Viņa stāsta: “Dažkārt klients 
bez citu palīdzības nemaz nevar 
pārvietoties ar sabiedrisko trans-
portu. Līdz ar to esam atkarīgi no 
pieejamajiem transportlīdzekļiem. 
Tas kavē gan problēmu risināšanu, 
gan iespējamās palīdzības snieg-
šanu. Liels paldies jāsaka pagastu 
pārvalžu vadītājiem, kas, cik vien 
tas ir iespējams, palīdz nodroši-
nāt transportu. Šodienas sociālais 
darbs nav tāds, kāds tas bija ie-
priekš, – mainās cilvēki un viņu 
vērtības, parādās citas problēmas.

Mainoties cilvēkiem, ir jāmai-
nās sociālā darba speciālistiem, 
viņiem jāmācās un jāpilnveido 
zināšanas. Gribu pateikt paldies 
par darbu visiem Sociālā dienesta 
darbiniekiem, jo viņi ir mūsu ne-
novērtējamais resurss un lielākā 
vērtība!”

Marlena Zvaigzne 

robežojušies no apkārtējiem. Al-
donai ļoti prasās pēc sabiedrības, 
gribas tikties ar kolēģēm. Pietrūkst 
arī mīļo brīžu, apmeklējot tuvinie-
kus, un klātienes saskarsmes ar cil-
vēkiem, kas viņai svarīgi. 

Kas sakāms Irisai Kozubai no 
Užavas? “Šis pārmaiņu laiks lika 
man apstāties, apturēt savu stei-
dzīgo dzīves skrējienu gan darbā, 
gan personīgajā dzīvē. Visu laiku 
šķita, ka darbs dzen darbu – tāds 
īsts vāveres ritenis, bet pandēmija 
to piebremzēja. Sākumā viss šķita 
ļoti jauki – klienti zvana, piesaka 
tikšanos vai dokumentus iesniedz 
attālināti, bez vajadzības netraucē. 
Kolēģi pagastā norobežojās, iestā-
jās tāds miera periods, bet pama-
zām kļuva arvien grūtāk. Cilvēki 
apkārt palikuši neiecietīgi, stresai-
ni. Dažos, kas iepriekš šķita tādi 
nosvērti un pieklājīgi, pēkšņi parā-
dās dusmas, pat agresija. Ģimenēs 
pieaug konflikti starp vecākiem un 
bērniem, vecāki konfliktē ar sko-
lotājiem, jo netiek galā ar attālinā-
tajām mācībām, zvana sociālajam 
darbiniekam, prasa, ko darīt. Irisa 
secinājusi, ka cilvēki ir noguruši 
no negatīvajām ziņām, kas izskan 
sabiedriskajos medijos, no neziņas, 
cik ilgi vēl ilgs pandēmija: “Es kā so-
ciālā darba speciāliste mēģinu visus 
mierīgi uzklausīt. Cenšos palīdzēt, 
cik tas atkarīgs no manis. Bet nega-
tīvās emocijas, informācija “dedzi-
na” arī mani, un es baidos, ka varu 
neizturēt spriedzi. Jūtos izolēta, ļoti 
pietrūkst klātienes saskarsmes ar 
kolēģiem un tuviniekiem – mam-
mu, bērniem, mazbērniem. Tomēr 
jāatzīst, ka ir arī pozitīvi momenti. 
Vairāk analizēju savu rīcību, vairāk 
varu būt saskarsmē ar sevi, biežāk 
uzturos svaigā gaisā, gribas izlasīt 
kādu labu grāmatu. Šajā laikā no-
nācu pie atziņas, ka svarīgākais ir 
nodzīvot katru dzīves dienu saska-
ņā ar sevi.” 

Vārves pagasta sociālā darba 
speciālistes Inta Silarāja un Vita 

Klovāne pandēmiju dēvē par pār-
baudes laiku cilvēku savstarpējai 
sapratnei, iecietībai un atbildībai 
vienam pret otru. “Cik spējam, 
esam centušās atvieglot klientu 
vajadzības risināt problēmas un 
jautājumus, kas skar sociālo jomu. 
Lielākoties Vārves pagasta ļau-
dīm ir izpratne par esošo situāci-
ju, noteiktajiem ierobežojumiem, 
par konsultācijām, kuras pārsvarā 
notiek telefoniski. Arī par noka-
vētiem sveicieniem nozīmīgajās 
dzīves jubilejās un dokumentiem, 
kuru saņemšana dažreiz aizkavē-
jas. Mūsu savstarpējās sarunās bie-
ži ieskanas frāze: “Nu, ko lai dara 
– tāds laiks, bet gan jau viss būs 
labi!”.” Vita un Inta norāda, ka soci-
ālā darbinieka darbu par attālinātu 
var nosaukt tikai daļēji, jo itin bieži 
nākas apslimušos ļaudis vest pie 
ārsta, palīdzēt nokļūt iestādēs, ku-
ras vajadzīgas, lai saņemtu sociālo 
palīdzību, iesaistīties pārtikas paku 
piegādē ģimenēm, kurās bērni mā-
cās attālināti, risināt sadzīviskus 
jautājumus, jo daudzus no tiem 
pandēmijas laikā nav viegli nokār-
tot. “Savā darbā vienmēr esam ju-
tušas pagasta pārvaldes darbinieku 
atbalstu, kas īpaši svarīgs pašrei-
zējā situācijā un  apstākļos, tādēļ 
mūsu paldies ir pagasta pārvaldes 
vadītājai Gunitai Ansonei, neno-
gurstošajiem šoferīšiem, ikvienam, 
kurš ir bijis palīgs mums un, pro-
tams, mūsu pagasta ļaudīm,” saka 
Inta un Vita. 

Puzeniece Skaidrīte Bruhano-
va runā tiešu valodu: “Pārmaiņu 
laikam vēl nav redzamas beigas, 
un valsts noteikto nemitīgo ierobe-
žojumu un iebaidīšanas stratēģijas 
dēļ cilvēki ir kā dzīvnieki krātiņā, 
kas gatavi savu neapmierinātību iz-
paust, kā nu katrs prot, bet sociāla-
jam darbiniekam ir jāprot uzklau-
sīt. Arī tagad strādāju darbavietā, 
jo izvērtēt krīzes situāciju var tikai 
sarunā ar klientu, pārtikas pakas 
trūcīgām un maznodrošinātām 

Pandēmija ir pārbaudes laiks cilvēku savstarpējai 
sapratnei, iecietībai un atbildībai citam pret citu.

foto no Vietnes PixAbAy 

GAlVENāS SocIālā dARBA VEIcēju  
ATZIņAS coVId-19 lAIKā:
l lauku cilvēkam attālinātais darbs ir kaut kas svešs;
l pandēmijas laiks paver ceļu jaunām idejām un jauniem 
risinājumiem;
l cilvēki kļuvuši neiecietīgāki, ir norobežojušies no apkārtējiem;
l parādās bažas neizturēt spriedzi; 
l ir vairāk iespēju būt saskarsmē ar sevi;
l sociālā darbinieka darbu par attālinātu var nosaukt tikai daļēji;
l sarunās ar klientiem vairāk nekā citkārt nepieciešama 
iejūtība, uzmanīga uzklausīšana un iedrošināšana;
l cilvēki piezvana biežāk, nekā tas bija līdz šim;
l jāatbalsta bērni un viņu vecāki attālināto mācību procesā;
l būtiska ir pagastu pārvalžu vadītāju palīdzība, nodrošinot ar 
transportu. 

Kopābūšanā ir spēks un gudrība
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latvijas lauku partnerību 
balvai “Dižprojekts” šogad 
tika izvirzīti 29 ilgtspējīgi, 
radoši un praktiski 
projekti no visas latvijas. 
Tie ir vietējo rīcības 
grupu lepošanās stāsti, 
kuri iedvesmo vietējos 
iedzīvotājus reģionos 
rīkoties un īstenot vietējai 
teritorijai nozīmīgus 
risinājumus. Biedrība 
“latvijas lauku forums” 
konkursu rīko jau desmito 
reizi ar mērķi dižojoties 
rādīt piemēru uzņēmējiem, 
pašvaldībām un iniciatīvu 
grupām. 

Biedrība “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” lepojas ar kon-
kursa “Dižprojekts 2020” otrās vie-
tas ieguvēju – SIA “MS Avlo”, kas 
Ventspils novadā īstenoja projektu 
“Pasiekstes vējdzirnavu vēsturis-
kā tūrisma attīstīšana”. Pateicoties 
Veinbergu ģimenes neatlaidīgajam 
darba sparam, no necila un brūkošā 
stāvoklī esoša vēstures pieminek-
ļa ir atdzimušas jaunas un skaistas 
vējdzirnavas un to apkārtne. Pa-
siekstes vējdzirnavas ir atguvu-
šas savu agrāko spozmi – ar lielu 
rūpību atjaunota katra vēsturisko 
dzirnavu detaļa, kas piešķir vēstu-
riskajam objektam īpašu vērtību. 
Atzinīgi ieguldīto enerģiju vērtē arī 

pasiekstes vējdzirnavām otrā vieta 
konkursā “Dižprojekts 2020”

žūrija: “Paveiktais ir lielisks piemērs 
ģimenes vērtību un kultūrvēstures 

saglabāšanai. Esam par uzņēmību 
un neatlaidību, saglabājot vēstures 

mantojumu, kas tiek apvienots ar 
kvalitatīvu un mūsdienīgu pakalpo-

jumu sniegšanu.”
Marlena Zvaigzne

Veinbergu ģimene ir 
pratusi dzirnavās saglabāt 
kultūrvēsturiskās vērtības.    
Publicitātes foto
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Tilts iegūst trešo vietu 
būvniecības konkursā

Trošu tilts ir svarīgs infrastruk-
tūras objekts bijušās Lielirbes dzelz-
ceļa stacijas tuvumā. Tas veicinās 
tūrisma attīstību, kā arī Miķeļtorņa 
kempingos un atpūtas vietās dzī-
vojošajiem viesiem sniegs daudz-
veidīgākas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. 

Tilta atjaunošanas izmaksas 
projektā “Ziemeļkurzemes kultūr-
vēsturiskā un dabas mantojuma sa-
glabāšana, eksponēšana un tūris ma 
piedāvājuma attīstība” ir 168 069 
eiro, no tām Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda finansējums – 112 693 
eiro, Ventspils novada pašvaldības 

ieguldījums – 50 403 eiro, valsts bu-
džeta dotācija – 4971 eiro. 

Konkurss “Latvijas Būvniecības 
gada balva” notika septīto gadu, tā 
misija ir popularizēt drošas, inova-
tīvas, augstvērtīgas un estētiski kva-
litatīvas ēkas un būves, kas tapušas 
Latvijas teritorijā vai ārpus tās, ja 
par projekta realizāciju atbildīgi ir 
Latvijas pilsoņi – būvnieki, projek-
tētāji, konstrukciju ražotāji un citi. 
Konkursa mērķis ir paaugstināt 
būvniecības, projektēšanas un arhi-
tektūras nozares prestižu sabiedrī-
bā, popularizējot labas prakses pie-
redzi Latvijā un ārpus tās robežām.

Marlena Zvaigzne

Ventspils muzejs sadarbībā ar Ventspils pilsētas un Ventspils 
novada izglītības pārvaldēm, Ventspils pilsētas un novada 
bibliotēkām aicina pieteikt labākos skolotājus rakstnieka, 
pedagoga, novadpētnieka Herberta Dorbes balvai “Gada 
humanitāro zinību skolotājs” 2020./2021. mācību gadā. 

Konkurss notiek jau septīto reizi, un tā mērķis – pateikties un pasniegt 
balvu kā augstu novērtējumu Ventspils pilsētas un Ventspils novada huma-
nitāro zinību skolotājiem, kuri radoši organizē mācību stundas, aktīvi iesais-
ta skolēnus pilsētas un novada literatūras un kultūras vēstures iepazīšanā, 
izmantojot Ventspils muzeja, Ventspils pilsētas un novada bibliotēku pie-
dāvātās nodarbības, rada savus oriģinālos risinājumus, kas skolēniem atver 
humanitāro zinību durvis, atklājot vērtīgo un skaisto mūsu pašu novadā, 
norāda muzeja pārstāve Maruta Eistere.  

2020./2021. mācību gads ir daudz citādāks nekā iepriekšējie, tas ievieš 
daudz vairāk robežu, tajā pašā laikā prasa lielāku atdevi, lai skolēnos sagla-
bātu aizrautību un zinātkāri, interesi par literatūru un vēsturi. Mācību pro-
cesā Ventspils muzejs un bibliotēka sniedz savu atbalstu, veidojot attālinātās 
nodarbības, kuras daudzi pedagogi ir piedāvājuši savām klasēm. Aicinām 
novērtēt humanitāro zinību skolotāju darbu šajos īpaši grūtajos apstākļos 
un izvirzīt kandidātus H. Dorbes balvai 2020./2021. mācību gadā. 

Pretendentus balvai var izvirzīt ikviena Ventspils pilsētas un Ventspils 
novada vispārizglītojošā izglītības iestāde, pedagogi, vecāki vai audzēkņi, aiz-
pildot pieteikuma anketu, kurā atspoguļots izvirzītā kandidāta ieguldījums. 
Anketa atrodama Ventspils muzeja mājaslapā www.muzejs.ventspils.lv.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 2021. gada 14. jūnijam: inese.
aide@ventspils.lv vai pa pastu (pasta zīmogs) uz adresi: H. Dorbes muzejs, 
Ērgļu iela 1, Ventspils, LV-3601.

Marlena Zvaigzne 

Meklē šī mācību gada labāko 
humanitāro zinību skolotāju

Balva “Gada humanitāro zinību skolotājs” nosaukta 
Ventspilī labi zināmā rakstnieka Herberta dorbes vārdā. 
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2015. gadā pašvaldība 
sāka izmaksāt stipendijas 
10.–12. klašu audzēkņiem, 
lai motivētu vidusskolēnus 
paaugstināt sekmes un 
novada skolēnus mācīties 
tieši Ventspils novada 
skolās.

Lai saņemtu stipendiju, vi-
dējais vērtējums nedrīkst būt ze-
māks par 6,5 ballēm. Šādā gadīju-
mā skolēnam mēnesī izmaksā 20 
eiro. Ja vērtējums nav zemāks par 
7,5 ballēm, audzēknis saņem 30 
eiro, bet, ja skolēna vidējais vērtē-
jums iepriekšējā semestrī nav bijis 
zemāks par 8,5 ballēm, stipendijas 
apmērs ir 40 eiro mēnesī. Ugāles 
vidusskolas direktore Dana Šim-
permane uzskata, ka stipendija ir 
papildu stimuls, tā noteikti mo-
tivē mācīties labāk, sniedz skolē-
nam iespēju iepazīt un pārsteigt 
pašam sevi – mērķtiecīgāk apgūt 
mācību vielu un cīnīties par aug-
stākiem mācību rezultātiem.  Arī 
Piltenes vidusskolas direktorei 
Edītei Dzirniecei ir līdzīgs viedok-
lis, viņa piebilst, ka audzēkņi ļoti 
gaida stipendiju un ka daļai jau-
niešu tas ir izšķirošais apstāklis, 
lai mācības vidusskolā turpinātu 
tieši Ventspils novadā. 

Ugāles vidusskolas 10. kla-
ses audzēkne Rēzija Blumfelde 
pirmajā semestrī saņēma 30, bet 
nu jau 40 eiro stipendiju. Viņa ir 
priecīga, ka, pateicoties pašas uz-
cītībai, izdevies sasniegt tik labus 
rezultātus. Ugālniece atklāj, ka 
stipendija ir papildu motivācija 
mācīties vēl labāk, bet ikdienā tas 
tiek darīts, lai iegūtu vairāk zinā-

 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja inga Bērziņa un 
Ventspils novada domes priekšsēdētājs aivars Mucenieks 
Ventspils novada Zlēku pagastā parakstījuši nodomu pro-
tokolu par sadarbību projekta “Kuldīga – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2027” izstrādē un īstenošanā. 

Kultūras ministrija ir izsludinājusi konkursu par Eiropas kultūras 
galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanu 2027.  gadā kādai no Latvijas 
pilsētām, un 2020. gada 24. septembrī Kuldīgas novada domes sēdē 
deputāti vienbalsīgi nolēmuši piedalīties konkursā un uzsākt Kuldī-
gas pieteikuma izstrādi Eiropas kultūras galvaspilsētas priekšatlases 
konkursam. Parakstot nodomu protokolu, Kuldīgas un Ventspils no-
vada pašvaldības vienojās par kopīgu dalību un sadarbību konkursa 
“Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, pieteikuma satura izstrādē un 
īstenošanā.

Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšana sniegtu daudzas 
priekšrocības arī Kurzemes reģiona kultūrvides attīstībai: veicinātu 
iedzīvotāju piederību reģionam, iesaistot viņus plānošanā un aktivi-
tātēs, palielinātu atbildību par kopējiem dabas resursiem, kultūru kā 
komunikācijas formu, nojaucot novadu un valstu robežas, paplašinā-
tu kultūras piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, veicinā-
tu reģiona tūrisma nozares attīstību, plašāku Kurzemes starptautisko 
atpazīstamību, stiprinātu eiropeiskās identitātes apzināšanos. 

Marlena Zvaigzne 

Kaimiņu pašvaldības vienojušās nodomu protokolā.    
DAiņA VeiDemAņA foto 

jienā. Viņas klasesbiedrs Mareks 
Zaļkalns pagaidām saņem 20 eiro 
stipendiju, bet vēlas uzlabot sek-
mes, lai tā būtu lielāka. Viņš, tāpat 
kā Rēzija, apzinās, ka iegūtās zi-
nāšanas dzīvē noderēs – stipendi-
ja ir labs papildu stimuls. Saņem-
to naudu puisis krāj studijām, tad 
to vajadzēs visvairāk. Pagaidām 
ugālnieks domā, ka varētu studēt 
Lauksaimniecības universitātē 
un pēc tam ierīkot fermu. Mare-
ka mīļākie mācību priekšmeti ir 
sports un angļu valoda (vairākas 
reizes Ugāles vidusskolu pārstā-
vējis angļu valodas olimpiādēs), 
arī māksla, bet to vidusskolā vairs 
nemāca, tāpēc viņš labprāt zīmē 
pēc stundām. Tad atrodas laiks arī 
lasīšanai un dažādu saimniecisko 
darbu veikšanai, kuru privātmā-
jā netrūkst. Attālinātās mācības 
Marekam patīk – viņš cenšas ātri 
paveikt visu uzdoto, lai pēc tam 
varētu darīt to, ko sirds vēlas. 

Iepriekšējā semestrī Piltenes 
vidusskolas 12. klases audzēknes 
Ances Baļķenas stipendija bija 20 
eiro, bet šajā – 30 eiro. Viņa atzīst, 
ka šāds pašvaldības atbalsts centī-
gākajiem skolēniem ir būtisks, tas 
liek vēl vairāk sasparoties un pie-
vērsties mācībām nopietnāk. Šajā 
pusgadā pilteniece īpašu uzmanī-
bu veltot matemātikai un ķīmijai, 
bet itin viegli vedas angļu valoda 
un literatūra. Nelielu stipendijas 
daļu jauniete vienmēr atliek un 
krāj, bet pārējo naudu izmanto, 
iepērkoties internetā un iegādājo-
ties, piemēram, kādu apģērbu. 

Pie attālinātajām mācībām 
Ance ir pieradusi, pagājušajā gadā 

gan bijis grūti apjaust, ka pēkšņi 
jākļūst ļoti patstāvīgai un jāiztiek 
bez ierastā skolotāju atbalsta klā-
tienē. Pilteniece jau ir izlēmusi, 
kur vēlas studēt, tomēr izskata 
vairākas iespējas. Viņas klases-
biedram Ivo Lībim gan iepriek-
šējā, gan šajā semestrī pašvaldība 
maksā 30 eiro stipendiju. Lielā-
koties nauda tiek izmantota au-
tomašīnas uzturēšanai. To puisis 
iegādājies par saviem līdzekļiem, 
ko nopelnījis vasarās strādājot, 
palīdzējuši arī vecāki. Viņam bijis 
mērķis, sasniedzot pilngadību, ie-
gādāties auto, un nu ir prieks, ka 
tas ir izdevies. Ivo visvairāk patīk 
sports, un tas ir saprotami, jo viņš 
apmeklē sporta skolu un Arno 
Kiršteina vadībā trenējas vieglat-
lētikā – iecienītākās ir garās dis-
tances.            

Piltenieks neslēpj, ka attālinā-
tās mācības nepatīk, jo nav iespē-
ju komunicēt ar skolotājiem un 
vienaudžiem, bet tas, viņaprāt, ir 
ļoti nepieciešams. Pēc vidusskolas 
Ivo vēlas mācīties Jūras koledžā 
un kļūt par jūrnieku.    

Marlena Zvaigzne 

Kopš 2015. gada, 
kad pašvaldība sāka 
piešķirt stipendijas 
vidusskolēniem, līdz 
2020. gadam (ieskaitot) 
audzēkņiem izmaksāti 
40 418,65 eiro, tostarp 
8283,42 eiro – 
2018. gadā, 7655,92 eiro – 
2019. gadā un 7220,26 eiro 
– 2020. gadā.  

Stipendijas motivē mācīties labāk

Šajā semestrī ugālniece Rēzija saņem lielāko stipendiju 
– 40 eiro mēnesī.      RēZijAs blumfelDes ARHīVA foto

šanu, kas noderēs turpmākajās 
dzīves gaitās. Stipendiju Rēzija 
tērē, iegādājoties kādu našķi vai 
nopērkot vieglatlētikai noderīgu 
lietu. Viņa jau četrus gadus ir no-
vada Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkne (vislabāk patīk 
augstlēkšana), kopš 5. klases dar-
bojas Jaunsardzē. Rēzija dzied arī 
skolas korī un ansamblī, bet šajā 
mācību gadā ir ievēlēta par sko-

las pašpārvaldes prezidenti. No 
mācību priekšmetiem pašvaldības 
stipendijas saņēmēju visvairāk 
saista sports, vēsture un bioloģi-
ja. Vaicāta par attālināto mācību 
procesu, ugālniece atbild, ka nu 
jau ir pielāgojusies šai sistēmai, 
tiesa, ļoti pietrūkstot draugu un 
skolas biedru. Kad beidzas mācī-
bu stundas, Rēzija labprāt dodas 
pastaigās ar suni vai treniņskrē-

parakstīts nodomu protokols ar Kuldīgas pašvaldību
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Biedrība 
“Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” ar teritoriju 
“Dižjūras lībiešu ciemi 
no Vaides līdz Ovīšiem” 
piedalās starptautiskā 
sadarbības projektā “Ceļā uz 
viedumu piekrastēs”.

 “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” ir brīvprātīga personu 
apvienība, kuras darbības mērķis 
ir apvienot uzņēmējus un citus 
Latvijas lauku iedzīvotājus uzņē-
mējdarbības vides uzlabošanai un 
sabiedrības labklājības celšanai. 
Biedrība vienlaicīgi kā partne-
rības organizācija pilda vietējās 
rīcības grupas funkcijas. Tā dar-
bojas Ziemeļkurzemē: Ventspils 
novada Ances, Jūrkalnes, Pilte-
nes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugā-
les, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, 
Zlēku pagasta un Piltenes pilsē-

tas, Dundagas novada Dundagas 
un Kolkas pagasta, Talsu novada 
Lubes, Īves un Valdgales pagasta 
un Ventspils pilsētas teritorijā. 
Biedrība kā partneris piedalās 
vairākos starpteritoriju un starp-
tautiskos sadarbības projektos. 
Tā kā viens no biedrības darbības 
virzieniem ir veicināt un atbalstīt 
sabiedrības iesaistīšanos vietējās 
lauku teritorijas attīstībā, lai uz-
labotu dzīves kvalitāti laukos un  
rosinātu sabiedrību meklēt jaunus 
risinājumus, 2021. gada februārī 
sākās jauns starptautisks sadar-
bības projekts “Ceļā uz viedumu 
piekrastēs” Nr. 20-00-F043.0443-
000001 par tēmu – viedie ciemi un 
to attīstība, kur viens no projekta 
partneriem ir “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija”. Projekta vado-
šais partneris “Partnerība laukiem 
un jūrai” sadarbībā ar piecām pie-

krastes vietējām rīcības grupām 
veicinās viedo ciemu koncepta 
ieviešanu sešās pilotvietās Latvi-
jas piekrastē. “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācijas” pilotvieta 
projektā ir Dižjūras lībiešu ciemi 
no Vaides līdz Ovīšiem.

Sadarbības projekta mērķis 
ir iepazīstināt piekrastes iedzī-
votājus ar viedo ciemu attīstības 
konceptu un uzsākt pilotvietu 
ieviešanu katrā no sešām sadar-
bības partneru izvēlētajām pie-
krastes teritorijām jeb apkaimēm, 
aktivizējot vietējās piekrastes ko-
pienas, izglītojot to līderus, stipri-
not ciemu apkaimju identitāti un 
veicinot uz mūsdienu zināšanām 
un inovācijām balstītu ilgtspējī-
gu attīstību un jaunu sociālu un 
ekonomisku sadarbību rašanos, 
lai uzlabotu piekrastes ciemu un 
apkaimju iedzīvotāju dzīves kva-

litāti. Projektā piedalās arī starp-
tautiskais partneris no Somijas 
jeb vietējā rīcības grupa “Sepra”, 
kas atrodas netālu no Helsinkiem. 

Projekta mērķa grupa ir 
piekrastes lauku cilvēki, kuri ir 
piesaistīti attiecīgajai apkaimei 
vai ciemam. Viedo ciemu veido 
vietējā kopiena, kura sastāv no 
vietējiem iedzīvotājiem, uzņē-
mējiem, zvejniekiem, jauniešiem, 
senioriem u.tml. Projektā iesais-
tīto kopienu uzdevums ir apzināt 
savus resursus un savas apkaimes 
vajadzības, lai tās pēc tam varētu 
risināt kopīgi, piesaistot jaunas 
zināšanas, jaunās tehnoloģijas, kā 
arī veicinot jaunas sadarbības. 

Projekta kulminācijas pasā-
kums būs tā saucamais ideatons 
jeb ideju maratons, kad vietējie 
viedo ciemu vai apkaimju entu-
ziasti kopā ar nozaru ekspertiem 

meklēs labākos viedos risināju-
mus saviem izaicinājumiem. La-
bākie no tiem katrā vietā tiks at-
balstīti ar projekta finansējumu. 

Projekta norisēm varēs sekot 
līdzi partneru mājaslapās, kā arī 
projekta izveidotajā “Facebook” 
lapā. 

Vēlam visiem projekta dalīb-
niekiem visās pilotvietās veik-
smīgu un aizraujošu ceļu uz savu 
viedumu, lai Latvijas piekrastēs 
iezīmējas vēl sešas stipras vietas 
ar laimīgiem un veiksmīgiem ie-
dzīvotājiem.

Projekta kopējais finansējums 
ir 100 000 eiro, to finansē un atbal-
sta Eiropas Jūrlietu un zivsaimnie-
cības fonds. Projekts norisināsies 
līdz 2022. gada 30. septembrim.

Biedrības koordinatore un 
administratīvā vadītāja 

Gunta Abaja

Kurzemes plānošanas reģions 
(Kpr) uzsācis izstrādātās Kurzemes 
attīstības programmas 2021.–2027. 
gadam 1. redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu. priekšlikumus 
turpmākai Kurzemes attīstībai 
sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 30. aprīlim var iesniegt, izmantojot 
Kpr mājaslapā www.kurzemesregions.lv pieejamo veidlapu. lai veicinātu 
kurzemnieku iesaisti jaunās attīstības programmas izstrādē, 22. aprīlī 
tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

KPR jaunajā attīstības programmā ir izvirzījis astoņas vienlīdz svarīgas prioritātes in-
tegrētai Kurzemes reģiona attīstībai: dinamiskas zināšanas, izaugsmes ekonomika, zaļa 
un droša attīstība, ilgtspējīga mobilitāte, pievilcīga dzīves vide, sociāla iekļaušana, kultū-
ras potenciāls un aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Tās ir izvirzītas, balstoties 
uz Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2015.–2030. gadam, kā 
arī ievērojot pēctecību ar iepriekšējā perioda attīstības programmu 2015.–2020. gadam. 
Par prioritātēm un rīcībām KPR iepriekš rīkoja plašas diskusijas, kurās vairāk nekā 300 
dažādu jomu eksperti gan atzinīgi novērtēja jau paveikto prioritāšu noteikšanā Kurzemes 
turpmākai attīstībai, gan izteica priekšlikumus rīcību virzieniem un rīcībām izvirzīto mēr-
ķu sasniegšanai.

Dokumenti publiski pieejami digitālā formātā KPR tīmekļa vietnē www.kurzemesre-
gions.lv un vietnē Geolatvija.lv, drukātā formātā KPR Uzņēmējdarbības centrā (2. stāvā) 
Saldū, Striķu ielā 2.

Priekšlikumus Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. ga-
dam 1. redakcijai lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv vai pa 
pastu: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048, aizpildot priekšlikumu veidlapu. 

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021. gada 29. marta līdz 30. aprīlim. 
Publiskās apspriešanas sanāksme: 22. aprīlī plkst. 13.00 tiešsaistē.

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteik-
tas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kurzemes plānošanas reģiona Attīs-
tības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcija apstiprināta ar KPR attīstības padomes 
2021. gada 24. marta (sēdes protokols Nr. 3/21) lēmumu Nr.3.1, tajā ietverta pašreizējās 
situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie 
uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni, rīcības plāns un ieviešanas uzraudzības un no-

Vēlas aktivizēt vietējās piekrastes kopienas

vērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.  Vairāk 
par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi var 
uzzināt mūsu mājaslapā.

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 
2006. gada jūnijā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašval-
dību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tas šobrīd apvieno 20 pašvaldības: 18 
novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērs-
raga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un 
Ventspils, kā arī divas republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili.

Pēc 2021. gada 1. jūlija Kurzemes plānošanas reģionu veidos septiņas pašvaldības: di-
vas valstspilsētas – Liepāja un Ventspils, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu 
un Ventspils novads.

KPR telpiskās attīstības plānotāja Indra Murziņa

Par Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības programmu
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Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemša-

nas 11. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 
attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īsteno-
šana” aktivitātēs: 43.02.3. “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšanai” un 43.02.4. “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2021. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam.
Sludinājuma kopsumma: 2 040 860,92 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, 

Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Mērķis: veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.

Rīcība EjZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma 
pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana

Atbalsta apmērs 1 240 860,92 eiro
Atbilstošā MK noteikumu 
Nr.605 6. punktā minētā 
darbība

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana

Rīcības apraksts Rīcībā tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides 
resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas un 
tūrisma nozares attīstībā. tiks arī atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas 
vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu. Piemēram, atbalstu var saņemt 
ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai, 
steķu atjaunošanai tūristu un makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietām 
upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādei. tiks atbalstīta pašvaldības 
publiskās infrastruktūras pilnveidošana, tai skaitā ielu un ceļu, veloceliņu, 
stāvlaukumu būvniecība vai pārbūve, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar 
zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno 
slodzi1 uz dabas vērtībām.
Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas 
sakārtošanai.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

100 000 euR, 650 000 euR – pašvaldību projektiem.
Ar būvniecību saistītiem projektiem ir jābūt vismaz būvprojektam minimālā 
sastāvā, kas iesniegts bis sistēmā, un saņemtai būvatļaujai.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

30% – lielam uzņēmumam, 50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 
90% – sabiedriskā labuma projektiem.

Rīcība EjZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas 
un jūras kultūras mantojuma pieejamība

Atbalsta apmērs 800 000,00 eiro
Atbilstošā MK noteikumu 
Nr.605 6. punktā minētā 
darbība 

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana

Rīcības apraksts Rīcībā paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju un Ventspils pilsētas pašvaldības 
teritoriju publisko infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un 
jūras piekrastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju 
kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko pieejamību gan 
pašlaik, gan nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu nepieciešamībai jābūt 
pamatotai vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.
Atbalsts projektiem, kuri vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu un veicina vietējo 
uzņēmējdarbību, kā arī uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Par kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu ir uzskatāma arī vietējo mājražotāju un zivju produktu 
tirgošanas un lokālu pasākumu norises vietu izveide piekrastes ciemos. Papildu atbalsts 
projektiem, kas paredz sociālās atstumtības riska grupu iekļaušanu sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

100 000 eiro, 650 000 eiro – pašvaldību projektiem.
Ar būvniecību saistītiem projektiem ir jābūt vismaz būvprojektam minimālā 
sastāvā, kas iesniegts bis sistēmā, un saņemtai būvatļaujai.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% – sabiedriskā labuma 
projektiem.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkur-
zemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils 2. stāva telpās), vai Ventspilī, Kuldīgas 
ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktperosnas: koordinatore Gunta Abaja, tālr. 29172814, zba@dundaga.lv, konsultante Evita Roģe, 
tālr. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja
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siA “latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” Ventspils konsultāciju 
birojs nodrošina bezmaksas konsultācijas un 
praktisku palīdzību vienoto platību maksājumu 
iesniegumu noformēšanā lauku atbalsta 
dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(ePs). tālrunis uzziņām: 29277011,  
e-pasts ventspils@llkc.lv. 

Ventspils konsultāciju biroja vadītāja
 Īrisa Roze-Posuma

Užavas pagasta 
daudzdzīvokļu mājā 
“Bangas” un Vārves pagasta 
Zūru ciema daudzdzīvokļu 
mājā “Zūras-4” notiek 
jaunu koplietošanas 
ārdurvju montāža, tāpat 
vairākos daudzdzīvokļu 
māju pagrabos Tārgales 
un piltenes pagastā aktīvi 
rit apkures cauruļvadu 
siltināšana. 

Drīzumā vairākās apsaimnie-
kojamās mājās Ugālē, Tārgalē, 
Piltenē un Ancē plānots uzsākt 
remontdarbus – veikt logu un ār-
durvju nomaiņu kāpņu telpā atbil-
stoši apstiprinātajam 2021. gada 
remontdarbu plānam, norāda SIA 
“VNK serviss” valdes locekle Di-
āna Skudra, lūdzot iedzīvotājus 
pievērst uzmanību aktuālajai in-
formācijai, kas izvietota uz māju 
ziņojumu dēļiem, kā arī iepazīties 
ar turpat atrodamo 2020. gada ie-
ņēmumu un izdevumu pārskatu. 

Ņemot vērā iedzīvotāju in-
teresi par māju naudas uzkrāju-
miem un to izlietojumu, uzņē-

palīdzība vienoto platību 
maksājumu iesniegumu 

noformēšanai

SIA “VNK serviss”
aktualitātes pavasara sezonā

mums plāno nākotnē pārskatu 
par mājas naudas atlikumu un 
iepriekšējā mēneša izdevumiem 
uzrādīt ikmēneša rēķina informa-
tīvajā sadaļā.  

SIA “VNK serviss” valdes lo-
cekle Diāna Skudra atgādina, ka 
kopš marta darbojas arī uzņēmu-
ma vienotais tālrunis 20000209 un  
e-pasts info@vnkserviss.lv, lai klien-
ti varētu ziņot par bojājumiem vai 
pieteikt nepieciešamos pakalpo-
jumus. Sazinoties pa šo tālruni vai 
e-pastu, uzņēmuma speciālisti ir 
pieejami arī jautājumu, ierosināju-
mu vai sūdzību gadījumos. 

Marlena Zvaigzne 

užavā un Zūrās daudzdzīvokļu mājās uzstādītas jaunas 
ārdurvis.    DiānAs skuDRAs ARHīVA foto
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apvienības “sabiedrība ar dvēseli” 
projektu konkursā, kurā vērtēja katra 
reģiona dalībniekus, Kurzemē trešo vietu 
ieguva nodibinājuma “Zlēku attīstības 
fonds” Zlēku ciemā īstenotais projekts 
“Karātavkalna labiekārtošana”.  
Tā vadītāja bija inita Vekmane.

Ventspils novada pašvaldības projektu vadītāja, 
uzņēmējdarbības un tūrisma speciāliste Evita Roģe 
informē, ka konkursā bija pieteikti vēl divi projek-
ti, kuri realizēti, pateicoties pašvaldības atbalstam 
projektu konkursā “Mēs savā novadā 2020”. Un tie 
ir biedrības “Noras nams” projekts “Jaunieši sporto 
Puzē” (projekta vadītāja – Sanita Rozenberga) un 
biedrības “Vāzuve” projekts, kurā Vārves pagasta 
Ventavas ciemā Zūru pamatskolas iekšpagalmā izvei-
dota nojume jeb zaļā klase (projekta vadītājs – sporta 
skolotājs Aivars Čaklis). 

Karātavkalns Zlēkās atrodas uz austrumiem no 
muižas, reiz tā bijusi senču svētvieta, ir ziņas arī par 
to, ka tur bijis pilskalns. Kalnā aug vareni dižkoki. 
Tas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Karātav-
kalnā ir iekārtots atpūtas parks ar vides objektiem 
“Fēnikss” un “Visuma acs” un ierīkota pastaigu taka. 
Zlēku atpūtas parks veidots kā piemineklis cilvēkiem 
ar īpašām spējām. Kalnā zlēcenieki nereti organizē 
dažādus kultūras pasākumus, piemēram, Dzejas die-
nas. Projekts “Karātavkalna labiekārtošana” ļāva piln-
veidot kalnu – ir uzstādīts informatīvais stends, kurā 
lasāms stāsts par šo īpašo vietu ar teiku par burvi 
Veckušķi, kas agrāk dzīvojis šajā teritorijā. Katru pa-
vasari iegarenās formas kalna augšpuse noklāta zilām 
un baltām vizbulītēm, tāpēc Karātavkalns papildināts 
ar jaunu vides objektu – foto rāmi ar vizbulītēm. Pa-
staigu takas galapunktos izvietotas virziena norādes. 
Atjaunoti vides objekti un soli. 

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja un nodibināju-
ma “Zlēku attīstības fonds” pārstāve Daiga Cekule 
atklāj, ka arī šogad fonds piedalīsies pašvaldības pro-
jektu konkursā “Mēs savā novadā”, jo ir iecere kalnā 
uzstādīt burvja Veckušķa figūru. “Zlēceniekiem šī 
vieta ir iecienīta, tur labprāt atpūšas un pastaigājas 
ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī pagasta viesi. Lai 
vide būtu sakopta, regulāri vācam atkritumus. Karā-
tavkalns iepaticies arī gārņiem – putni jau ir atlido-
juši un iekārtojušies savā vietā,” stāsta Daiga Cekule. 

Marlena Zvaigzne

Atzinību gūst Zlēku pagastā īstenotais projekts

Projektu Karātavkalnā īstenoja nodibinājums “Zlēku attīstības fonds” sadarbībā ar Zlēku pagasta 
pārvaldi un galdniekmeistaru Māri Saulgriezi.   initAs VekmAnes foto

 Ventspils novada 
pašvaldība piešķīrusi 
3000 eiro dūmu detektoru 
iegādei, kurus saņems 
trūcīgās un maznodrošinātās 
personas, kā arī vientuļie 
seniori. Detektori izsniegti 
sociālajam dienestam, un 
tā darbinieki parūpēsies, lai 
ierīces saņemtu visi, kam tās 
ir paredzētas. 

Pašlaik zināms, ka detektori 
nepieciešami 263 mājsaimniecī-
bām novadā, tostarp 50 – Ugālē, 
40  – Tārgalē un 3 – Piltenē, bet, 
ja kāds cilvēks, kuram ir trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas 

vai vientuļā pensionāra statuss, 
nav iekļauts sarakstā, lūgums savā 
pagastā pieteikties pie sociālā dar-
binieka, lai saņemtu detektoru un 
varētu izvairīties no iespējamas 
ugunsnelaimes. Sociālā darbinie-
ce Tārgales pagastā Vineta Avdju-
keviča teic, ka cilvēki, kuriem viņa 
izsniegusi detektorus, priecāju-
šies un teikuši, ka nu varēs justies 
drošāk.

No 2020. gada 1. janvāra vi-
sos mājokļos ir jābūt uzstādītiem 
autonomajiem ugunsgrēka jeb 
dūmu detektoriem. Autonomo 
ugunsgrēka detektoru pielietoša-
na, kā rāda pasaules pieredze, ir 
efektīvs risinājums, lai pasargātu 

mājokļa iemītniekus no pēkšņa 
ugunsgrēka briesmām. Uguns-
grēka autonomais detektors ir 
neliela izmēra ierīce, kura pat-
stāvīgi spēj konstatēt telpā iz-
veidojušos ugunsgrēka faktorus 
(dūmu koncentrāciju, siltumu) 
un ar spalgu 80 dB skaņas signālu 
aptuveni pusstundu par tiem ne-
pārtraukti brīdina mājokļa iemīt-
niekus.  

Marlena Zvaigzne 

detektoru saņēmusi 
tārgalniece 

Sanita cielava.    
VinetAs AVDjukeVičAs foto    

piešķirti līdzekļi dūmu 
detektoru iegādei
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2
Ventspils novadā, 2021. gada 25. februārī

 (protokols Nr.80, 1.§)

“NolIKuMS PAR lIcENcēTo 
MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā”

Izdoti saskaņā ar “Zvejniecības likuma”
10. panta piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Puzes ezers atrodas Ventspils novada Puzes pagasta 

teritorijā un saskaņā ar civillikuma 1102. pantu un i 
pielikumu ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder 
valstij. 

2. Puzes ezeru apsaimnieko siA “Puzes ezers” saskaņā 
ar 2004. gada 26. oktobrī starp lR Zemkopības ministriju 
un siA “Puzes ezers” noslēgto ūdenstilpes nomas līgumu 
nr.08/3-33.

3. licencētā makšķerēšana Puzes ezerā tiek ieviesta, 
lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros 
zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā, un sniegtu 
papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un 
makšķerēšanas attīstībai.

4. licencētā makšķerēšana Puzes ezerā tiek ieviesta 
saskaņā ar ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumiem nr.799 “licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība”, ievērojot 2018. gadā 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta “bioR” izstrādātos noteikumus “Puzes ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”.

5. licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā organizē 
siA “Puzes ezers” (turpmāk – organizētājs) (reģ. nr. 
41203021839) saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības 
2020. gada 23. novembra pilnvarojuma līgumu 
nr.sl/2020/557, tālr. 29366069, 29637100; e-pasts 
Puze2002@tvnet.lv.

II. licencētās makšķerēšanas noteikumi
6. licencētā makšķerēšana atļauta visā Puzes ezera 

platībā, izņemot ezera teritorijas, kurās tiek pavairoti zivju 
mazuļi (teritorijas i un ii norādītas šī nolikuma 1. pielikumā), 
kur makšķerēšana pieļaujama tikai piekrastes zemju 
īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. teritorija i dabā 
norobežota ar 4 sarkanas krāsas bojām, teritorija ii dabā 
norobežota ar 6 sarkanas krāsas bojām.

7. makšķerēšana notiek saskaņā ar ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem nr.800 
“makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi”, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

7.1. licencētā makšķerēšana diennakts tumšajā laikā 
atļauta no krasta, no laipām un laivām tikai ar licencētas 
makšķerēšanas organizētāju saskaņotās vietās (saskaņojuma 
saņemšanai izmanto šī nolikuma 5. punktā norādītos 
saziņas līdzekļus vai piesakās šī nolikuma 13.4. apakšpunktā 
norādītajā laivu bāzē); 

7.2. diennakts tumšajā laikā no 1. maija līdz  
31. oktobrim visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt 
aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos, skaidri saskatāmu 
mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns);

7.3. aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens 
transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1. novembra 
līdz 30. aprīlim. Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts 
laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai 
stundai pirms saullēkta; 

7.4. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt:
7.4.1. līdakas – 3 gab. (izņemot šī nolikuma 7.6. punktā 

minētos makšķerniekus), kuru garums nav mazāks par 50 
cm un nav lielāks par 85 cm; 

7.4.2. zandartus – 3 gab. (izņemot šī nolikuma 7.6. 
punktā minētos makšķerniekus), kuru garums nav mazāks 
par 50 cm un nav lielāks par 65 cm;

7.4.3. samus – 1 gab., kura garums nav mazāks par 100  
cm;

7.4.4. asarus vienas dienas lomā – 5 kg, no kuriem 
ne vairāk par 2 gab. var būt lielāki par 35 cm (izņemot šī 
nolikuma 7.4.5. punktā norādītajā laika periodā);

7.4.5. no 15. marta līdz 15. maijam aizliegts lomā 
paturēt asarus, kuru garums pārsniedz 35 cm;

7.5. no 1. marta līdz 31. maijam aizliegts makšķerēšanai 
izmantot dabīgās ēsmas zivis vai to daļas;

7.6. makšķernieki, kuru ūdens transportlīdzekļi aprīkoti 
ar “lowrance livesight”, “Garmin Panoptix livescope” vai 
līdzvērtīgām zivju meklēšanas tehnoloģijām, vienas dienas 
lomā var paturēt 1 zandartu un 1 līdaku atbilstoši šajā 
nolikumā noteiktajiem izmēriem;

7.7. makšķerēšana no laivas atļauta laika periodā  
no 1. maija līdz 31. janvārim (ieskaitot);

7.8. visu gadu aizliegtas zemūdens medības un vēžošana; 
7.9. no 1. jūnija līdz 31. jūlijam velcēšana atļauta tikai no 

airu laivas un izmantojot vienu makšķerēšanas rīku;
7.10. ja vietējo hidrometeoroloģisko apstākļu dēļ 

konkrētajā kalendārajā gadā ir aizkavējies zandartu nārsts, 

zandartu ieguves aizlieguma laiks var tikt pagarināt ne vairāk 
kā par 10 dienām. lēmumu par zandartu ieguves aizlieguma 
laika pagarināšanu ne vairāk kā par 10 dienām pieņem 
Ventspils novada domes licencēšanas komisija saskaņā 
ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības vides zinātniskā 
institūta “bioR”, Dabas aizsardzības pārvaldes vai Valsts vides 
dienesta atzinumu. lēmums publicējams Ventspils novada 
pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

III. licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
8. licencētā makšķerēšana Puzes ezerā atļauta tikai 

gadījumos, ja makšķernieks ir iegādājies vai saņēmis kādu 
no šādām licencēm:

n.p.k. licences veids skaits 
(gab.)

cena 
(euR)

8.1. Dienas licence makšķerēšanai 
Puzes ezerā (izņemot 
makšķerēšanai no laivas)

2000 3,00

8.2. Dienas licence (makšķerēšanai no 
laivas) Puzes ezerā

4000 5,00

8.3. Gada licence makšķerēšanai Puzes 
ezerā

300 50,00

8.4. Dienas licence ar atlaidi 
makšķerēšanai Puzes ezerā

1000 1,00

8.5. Gada licence ar atlaidi 
makšķerēšanai Puzes ezerā

200 10,00

8.6. Gada bezmaksas licence 
makšķerēšanai Puzes ezerā

200 –

9. makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana:
9.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem 

un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, un personām 
ar invaliditāti atļauts makšķerēt, iegādājoties kādu no 
licencēm ar atlaidi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu 
vai invaliditātes apliecību, kas ļauj identificēt personu un 
vecumu;

9.2. politiski represētam personām atļauts makšķerēt, 
saņemot bezmaksas licenci un uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu un represētās personas apliecību;

9.3.  Puzes ezera krastu zemju īpašniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī maznodrošinātiem Ventspils novada 
iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu sarakstu 
atļauts makšķerēt, saņemot bezmaksas licenci un uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu, kas ļauj identificēt personu.

IV. Makšķerēšanas licenču saturs un noformējums, 
realizācija

10. katra licence satur šādus rekvizītus:
10.1. licences nosaukums (veids);
10.2. kārtas numurs;
10.3. cena;
10.4. derīguma termiņš;
10.5. makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;
10.6. licences saņēmēja vārds un uzvārds; 
10.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;
10.8. izsniegšanas datums;
10.9. zīmoga vieta. 
11. Dienas licencēs tās izmantošanas datumu ieraksta 

licences izsniedzējs. licences ar labojumiem uzskatāmas par 
nederīgām.

12. licences noformējums parādīts šī nolikuma 
pielikumā nr.2 (2.A–2.f).

13. makšķerēšanas licences, izņemot gada licences, 
gada licences ar atlaidi un gada bezmaksas licences, kuru 
saņemšanas un iegādes iespējas noteiktas šī nolikuma  
14. punktā, var iegādāties šādās tirdzniecības vietās: 

13.1. veikalā “Zāģeriem”, “eniņos-1”, ugālē, ugāles 
pagasā, Ventspils novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, tālr. 25669961;

13.2. viesu namā “Greiži”, ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, visu diennakti, tālr. 29425060;

13.3. veikalā “ilze A”, “Vecajā pagastnamā”, blāzmā, 
Puzes pagastā, Ventspils novadā, darba laikā no plkst. 8.00 
līdz 21.00; tālr. 29269452;

13.4. laivu bāzē siA “Puzes ezers”, “ezeros”, ugāles 
pagastā, Ventspils novadā, visu diennakti, tālr. 28807168, 
29637100;

13.5. veikalā “DAD”, Ganību ielā 46, Ventspilī, darba 
dienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, sestdienās no plkst. 9.00 
līdz 15.00, tālr. 63629290;

13.6. interneta vietnē www.e-pakalpojumi.lv, sadaļā 
“makšķerēšana: e-loms makšķerēšanas licenču iegāde”, un 
www.manacope.lv, sadaļā “copes kartes un licences”.

14. iegādāties gada licences, gada licences ar atlaidi un 
saņemt bezmaksas licences var tikai siA “Puzes ezers” laivu 
bāzē ugāles pagasta “ezeros” (tālr. 28807168, 29637100).

V. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
15. lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas 

organizētājs saskaņā ar makšķernieku deklarētajām ziņām.
16. makšķernieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci nodot jebkurā 
no licences saņemšanas vietām vai nosūtīt pa pastu 
organizētājam: siA “Puzes ezers”, Ventspils novads, Puzes 
pagasts, blāzma, “Valde”, lV-3613, aizpildot licencē paredzēto 
makšķernieka lomu uzskaites formu. elektroniski iegādāto 
licenču īpašniekam 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma 
termiņa beigām ir jāreģistrē loms attiecīgajā interneta vietnē.

17. licencētās makšķerēšanas organizētājam ir 
tiesības neizsniegt licences kārtējā un nākamajā gadā tiem 
makšķerniekiem, kuri šī nolikuma 16. punktā noteiktās 
prasības neievēro.

18. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no licences 
veida reizi dienā, beidzot makšķerēšanu, obligāti jāreģistrē 
loma lielums (paturēto zivju skaits un svars), norādot 
datumu, zivju sugu. ieraksts veicams licencē norādītajā 
tabulā. interneta vietnēs www.epakalpojumi.lv un www.
manacope.lv iegādātajām licencēm reģistrācija jāveic šajās 
vietnēs paredzētā kārtībā.

VI. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
19. no makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala 

šādi:
19.1. Valsts budžetā Zivju fonda veidošanai – 20% no 

licenču realizācijā iegūtās kopējās summas;
19.2. organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču 

realizācijā iegūtās kopējās summas zivju krājumu 
pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

VII.  Vides aizsardzības prasības un licencētās 
makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole

20. Puzes ezerā, pārvietojieties ar peldlīdzekļiem, 
ievēro ar Puzes pagasta padomes lēmumu “Par iekšdedzes 
motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošanas 
ierobežošanu Puzes ezerā” noteiktās prasības (28.07.2004., 
nr.49/3).

21. kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides 
aizsardzības noteikumu ievērošanu savas kompetences 
ietvaros veic licencētās makšķerēšanas organizētājs, kā arī 
Ventspils novada domes pilnvarotas personas – sabiedriskie 
vides inspektori. 

22. Par licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu 
vainīgā persona saucama pie atbildības likumdošanā 
noteiktajā kārtībā.

VIII. licencētās makšķerēšanas organizētāja 
pienākumi

23. oficiālajos sabiedrības informācijas līdzekļos 
informēt par licencētās makšķerēšanas kārtību Puzes ezerā 
un izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas.

24. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību 
saskaņā ar šī nolikuma 13. punktu.

25. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas 
licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

26. nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot 
makšķerēšanas licences, sadali un izlietošanu atbilstoši 
šī nolikuma 19. punktam, kā arī veikt ieskaitījumu valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai 
divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi 
līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par 
otro pusgadu.

27. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences 
(izņemot elektroniski pārdotās licences) īpašā licenču 
uzskaites žurnālā.

28. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos.

29. iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu un 
nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču 
pārdošanas un izsniegšanas vietās.

30. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī 
nolikuma V. nodaļā noteiktai kārtībai un sniegt ziņas 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam 
institūtam “bioR”.

31. iesniegt lauku atbalsta dienestā pārskatu par 
realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, 
iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes 
gadā – līdz 15 jūlijam un 15 janvārim par iepriekšējo pusgadu 
–, vispirms to saskaņojot ar Ventspils novada pašvaldību.

32. Veikt zivju krājumu pavairošanu, par pamatu ņemot 
2018. gadā izstrādātos Puzes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumus.

33. norīkot atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides 
dienesta pilnvarotās personas (sabiedriskā vides inspektora) 
vai pašvaldības pilnvarotās personas (sabiedriskā vides 
inspektora) statusa iegūšanas, piedalās vides un zivju 
resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi 
gadā līdz 31. decembrim iesniedz Valsts vides dienestā 
informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes 
apsaimniekošanā, pirms tam pārskatu saskaņojot ar 
Ventspils novada pašvaldību.

34. Veikt licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības 
prasību ievērošanas kontroli.                                                > >
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35. uzskaitīt interneta vietnēs www.epakalpojumi.lv 
un www.manacope.lv  pārdotās licences hronoloģiskā secībā 
elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma 
veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta 
izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu 
kopā ar licenču uzskates žurnālu. uzskaitīt iegūtos lomus 
un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “bioR” 
pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

36. Reģistrēt personas, kas pārkāpušas nolikumā noteikto 
lomu uzskaites kārtību un neizsniegt tām licenci divu gadu 
laika pēc pārkāpuma konstatēšanas. 

37. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim 
iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskajam institūtam “bioR” pārskatu par iepriekšējā gadā 
iegūtajiem lomiem.

38. nodrošināt atbilstošu norāžu izvietošanu ūdeņos vai 
to piekrastē par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Puzes 
ezerā. 

IX. Noslēguma jautājumi
39. nolikums stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”  

45. pantā noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. maijā.
40. šis nolikums ir spēkā 5 (piecus) gadus no tā spēkā 

stāšanās brīža.

X. Nolikuma pielikumi
41. licencētās makšķerēšanas vietas shēma 

(1. pielikums).
42. makšķerēšanas licenču paraugi ( 2.A–2.f pielikumi).
43. makšķernieku lomu uzskaites tabula (3. pielikums). 

 
Domes priekšsēdētājs A.Mucenieks

PIElIKuMS NR.1  
NolIKuMAM PAR lIcENcēTo MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā

lIcENcēTāS MAKŠĶERēŠANAS VIETAS SHēMA

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839, 
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613
dienas licence makšķerēšanai Puzes ezerā 
(izņemot makšķerēšanu no laivas) 
licences Nr. 00000 pasaknis
          cena 3,00 EuR

licence izsniegta _______________________________
                  (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu

_______________________________________________
                   (paraksts)

licence derīga _________________________________ 
                      (datums)

licences izsniedzējs ____________________________
                   (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums 
_______________________________________________
 

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839, 
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613
dienas licence makšķerēšanai Puzes ezerā 
(izņemot makšķerēšanu no laivas) 
licence Nr. 00000
            cena 3,00 EuR

licence izsniegta ______________________________
             (vārds, uzvārds)

licence derīga _________________________________ 
                         (datums)

licences izsniedzējs 
______________________________________________
            (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums __________________

 Z.V.

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613
dienas licence makšķerēšanai no laivas 
Puzes ezerā
licences Nr. 00000 pasaknis
 cena 5,00 EuR

licence izsniegta________________________________
                  (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu
_______________________________________________
                    (paraksts)

licence derīga _________________________________
                  (datums)

licences izsniedzējs_____________________________
                  (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums
_______________________________________________

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613
dienas licence makšķerēšanai no laivas 
Puzes ezerā
licence Nr. 00000 
 cena 5,00 EuR

licence izsniegta ______________________________
  (vārds, uzvārds)

licence derīga ________________________________ 
                        (datums)

licences izsniedzējs ____________________________
  (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums __________________

                  Z.V.

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, 
lV-3613

Gada licence makšķerēšanai Puzes ezerā

licences Nr. 00000 pasaknis
 cena 50,00 EuR

licence izsniegta_______________________________
               (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________ 
              (paraksts)

licence derīga _________________________________ 
                 (gads)

licences izsniedzējs
______________________________________________
                 (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums 
______________________________________________

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613

Gada licence makšķerēšanai Puzes ezerā

licence Nr. 00000 

 cena 50,0 EuR

licence izsniegta ______________________________
  (vārds, uzvārds)

licence derīga ________________________________ 
   (gads)

licences izsniedzējs
_____________________________________________
  (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums __________________

 Z.V.

SIA “Puzes ezers”,
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”,
lV-3613

dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai 
Puzes ezerā

licences Nr. 00000 pasaknis
 cena 1,00 EuR

licence izsniegta_______________________________
              (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________
               (paraksts)

licence derīga ________________________________ 
                      (datums) 

licences izsniedzējs
______________________________________________
             (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums 
_____________________________________________
 

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613

dienas licence ar atlaidi
makšķerēšanai Puzes ezerā

licence Nr. 00000 
 cena 1,00 EuR

licence izsniegta ______________________________
  (vārds, uzvārds)

licence derīga ________________________________ 
     (datums)

licences izsniedzējs 
_____________________________________________
  (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums __________________

 Z.V.

PIElIKuMS NR.2.A  
NolIKuMAM PAR lIcENcēTo MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā

PIElIKuMS NR.2.B  
NolIKuMAM PAR lIcENcēTo MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā

PIElIKuMS NR.2.c  
NolIKuMAM PAR lIcENcēTo MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā

PIElIKuMS NR.2.d  
NolIKuMAM PAR lIcENcēTo MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā
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SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613

Gada licence ar atlaidi makšķerēšanai 
Puzes ezerā

licences Nr. 00000 pasaknis
 cena 10,00 EuR

licence izsniegta_______________________________
               (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________
                 (paraksts)

licence derīga ________________________________ 
                      (gads)

licences izsniedzējs
______________________________________________
                   (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums
______________________________________________
 

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613

Gada licence ar atlaidi makšķerēšanai 
Puzes ezerā

licence Nr. 00000 
 cena 10,00 EuR

licence izsniegta ______________________________
  (vārds, uzvārds)

licence derīga ________________________________ 
                        (gads)

licences izsniedzējs 
______________________________________________
  (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums __________________

 Z.V. 

PIElIKuMS NR.3  
NolIKuMAM PAR lIcENcēTo MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā

MAKŠĶERNIEKA loMu uZSKAITE
datums Makšķerēšanas 

ilgums (st.)
Zivju
suga

Zivju skaits 
(gab.)

Zivju 
svars (kg)

                                                                                                  

                          

___________________________________________________________________________________________________
(makšķernieka paraksts) 

makšķernieka pienākums ir licenci ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu nodot jebkurā no 
licences saņemšanas vietām vai nosūtīt pa pastu siA “Puzes ezers” 5 darba dienu laikā pēc 
licences derīguma termiņa beigām. licences neatgriešanas gadījumā siA “Puzes ezers” 
patur tiesības neizsniegt jaunu licenci kārtējā un nākamajā gadā.

Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no licences veida reizi dienā, beidzot 
makšķerēšanu, obligāti jāreģistrē loma lielums (paturēto zivju skaits un svars), norādot 
datumu, zivju sugu, tos ierakstot licencē norādītajā tabulā, kā arī interneta vietnēs  
www.epakalpojumi.lv un www.manacope.lv iegādātajām licencēm loms jāreģistrē šajās 
vietnēs paredzētajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

PASKAIdRojuMA RAKSTS

Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 

“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši “Zvejniecības likuma” 10. panta piektās daļas nosacījumiem pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu 

tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta 
makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). siA “Puzes ezers”, kas ir latvijas Republikas “Valsts pārvaldes iekārtas 
likumā” paredzētajā kārtībā ar Ventspils novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu (protokols nr.73, 20.§) pilnvarota organizēt licencēto 
makšķerēšanu Puzes ezerā privātpersona, nolikumu par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā uz 5 gadiem saskaņojusi ar ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumu nr.799 “licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10. punktā noteiktajām 
institūcijām. 
saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir makšķernieku ietekmes uz vidi regulēšana, lai radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu 
pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

2. īss projekta satura izklāsts saistošie noteikumi nosaka Puzes ezerā licencētās makšķerēšanas noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus, 
skaitu, maksu par licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības. 

3. informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

saistošie noteikumi šo jomu neskar. lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt 
jaunas darba vietas.

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

nav attiecināms. 

5. informācija par administratīvajām procedūrām saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības pilnvarotā persona licencētās makšķerēšanas organizēšanai siA “Puzes ezers”, sniedzot 
pašvaldībā atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti, ieņēmumiem un lomiem. 

6. informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

notikušas konsultācijas ar biedrību “Ventspils makšķernieku klubs”, ir ņemti vērā lēmuma pieņemšanas procesā piedalījušos iedzīvotāju 
paustie viedokļi.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks 

PIElIKuMS NR.2.E  
NolIKuMAM PAR lIcENcēTo MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā

SIA “Puzes ezers”,
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”,lV-3613

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai 
Puzes ezerā

licences Nr. 00000 pasaknis

licence izsniegta
____________________________________________        
          (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu

_____________________________________________
                    (paraksts)

licence derīga ______________________ gadam

licences izsniedzējs
_____________________________________________
                  (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums 
_____________________________________________
 

SIA “Puzes ezers”, 
reģ. Nr. 41203021839,
Ventspils nov., Puzes pag., “Valde”, lV-3613

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai 
Puzes ezerā

licence Nr. 00000 

licence izsniegta 
_____________________________________________
  (vārds, uzvārds)

licence derīga _______________________________
  (gads)

licences izsniedzējs 
_____________________________________________
  (vārds, uzvārds)

licences izsniegšanas datums __________________

 Z.V.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

PIElIKuMS NR.2.F  
NolIKuMAM PAR lIcENcēTo MAKŠĶERēŠANu PuZES EZERā
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Pielikums
Ventspils novada domes 

2021. gada 25. marta lēmumam 
(protokols Nr.81, 8.§)

dARBA uZdEVuMS 

VENTSPIlS NoVAdA uN 
VENTSPIlS VAlSTSPIlSēTAS 
KoPĪGāS IlGTSPējĪGAS 
ATTĪSTĪBAS STRATēģIjAS lĪdZ 
2030. GAdAM uN VENTSPIlS 
NoVAdA uN VENTSPIlS 
VAlSTSPIlSēTAS KoPĪGāS 
ATTĪSTĪBAS PRoGRAMMAS  
2021.–2027. GAdAM IZSTRādEI

1. izstrādāt Ventspils novada un Ventspils 
valstspilsētas kopīgu ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 
līdz 2030. gadam (turpmāk – stratēģija), kurā 
noteikta kopīgā pašvaldību vīzija, kopīgi stratēģiskie 
mērķi un kopīgas ilgtermiņa prioritātes.

2. izstrādāt Ventspils novada un Ventspils 
valstspilsētas kopīgu attīstības programmu 
2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma), 
kurā noteikts rīcību kopums pašvaldību ilgtermiņa 
prioritāšu īstenošanai.

3. stratēģijas un Programmas izstrādes 
pamatojums:

2.1. likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās 
daļas 1. punkts;

2.2. “Attīstības plānošanas sistēmas likums”;
2.3. “teritorijas attīstības plānošanas likums”;
2.4. ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumi nr.628 “noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

2.5. ministru kabineta 2009. gada 25. augusta 
noteikumi nr.970 “sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā”;

2.6. ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra 
noteikumi nr.631 “jaunizveidojamo pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas 
kārtība”.

2.7. likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;
2.8. ministru kabineta 2004. gada 23. marta 

noteikumi nr.157 “kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

3. stratēģijas un Programmas izstrādi 
veikt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām, latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātiem 
dokumentiem “metodiskie ieteikumi reģionāla un 
vietēja līmeņa ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
izstrādei un to vērtēšanas kārtībai” un “metodiskie 
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā 
un vietējā līmenī”.

4. stratēģijas un Programmas izstrādes 
uzdevumi:

4.1. noteikt Ventspils novada un Ventspils 
valstspilsētas kopīgo vīziju (kopīgo ilgtermiņa 
attīstības redzējumu), kopīgos ilgtermiņa 
stratēģiskos mērķus, kopīgās ilgtermiņa prioritātes 
un kopīgo telpiskās attīstības perspektīvu;

4.2. noteikt Ventspils novada un Ventspils 
valstspilsētas vidēja termiņa kopīgus stratēģiskos 
uzstādījumus, kopīgus uzraudzības rādītājus un 
kopīgos projektus;

4.3. noteikt un iekļaut kopīgos projektus 
pašvaldību rīcību un investīciju plānos;

4.4. izvērtēt un ņemt vērā kurzemes 
plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus un to vietējo 
pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas 
Ventspils novads un Ventspils valstspilsēta;

4.5. izstrādājot stratēģiju un Programmu, 
apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos 
Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas 
plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos 
infrastruktūras projektus;

4.6. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību 
stratēģijas un Programmas izstrādē, veicot 
iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās 
un sabiedriskajās apspriedēs atbilstoši ministru 
kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem 
nr.970 “sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā”; 

4.7. veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru, ja tas nepieciešams 
saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumu.

STRATēģIjAS uN PRoGRAMMAS IZSTRādES PRocESS uN IZPIldES TERMIņI  
(termiņi un uzdevumi darba gaitā var tikt precizēti ar konsultatīvās padomes lēmumu):

Nr. p.k. Pasākums Termiņš
1. 2. 3.
1. Sagatavošanās Stratēģijas un Programmas izstrādei
1.1. Ventspils novada domes lēmums par stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu 2021. gada aprīlis
1.2. lēmuma par stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu publicēšana tAPis, 

pašvaldības tīmekļa vietnē (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas) un 
informatīvajā izdevumā.
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana pašvaldības tīmekļa 
vietnē un informatīvajā izdevumā.

2021. gada aprīlis

1.3. stratēģijas un Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna 
izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana, stratēģijas un Programmas 
tematisko darba grupu izveide.
stratēģijas un Programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana 
konsultatīvajā grupā.
iedzīvotāju aptaujas organizēšanas izvērtēšana.

2021. gada aprīlis

1.4. izveidoto stratēģijas un Programmas tematisko darba grupu sanāksmju organizēšana, 
piesaistot attiecīgo nozaru speciālistus un viedokļu līderus, darba grupu rezultātu 
apkopošana.

2021. gada maijs–jūlijs

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
2.1. Ventspils valstspilsēta Ventspils novada vārdā veic konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides 

dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības 
inspekciju par stratēģijas un Programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un 
cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. 
iesniegums Vides pārraudzības valsts birojā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamības izvērtēšanai.

2021. gada maijs

2.2. Vides pārraudzības valsts birojs pieņem un rakstiski paziņo izstrādātājam lēmumu par to, 
vai stratēģijai un Programmai ir vai nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu.

2021. gada maijs–jūnijs

2.3. ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu, ka pašvaldībai ir jāizstrādā vides 
pārskats, tad izstrādātājs konsultējas ar Vides pārraudzības valsts biroju un Valsts vides 
dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī, ja nepieciešams, ar Dabas aizsardzības pārvaldi 
un Veselības inspekciju par vides pārskatā iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas 
pakāpi.

2021. gada maijs–jūnijs

3. Stratēģijas 1. redakcijas, Programmas 1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas 
izstrāde

3.1 Ar stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar 
kurzemes plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)

2021. gada maijs

3.2. Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas 
ar kurzemes plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)

2021. gada maijs–jūnijs

3.3. stratēģijas 1. redakcijas izstrāde 2021. gada maijs–jūlijs
3.4. Programmas 1. redakcijas izstrāde 2021. gada jūlijs–augusts
3.5. Vides pārskata 1. redakcijas izstrāde 2021. gada jūnijs–septembris
3.6. stratēģijas 1. redakcijas izskatīšana konsultatīvajā padomē 2021. gada augusts
3.7. Programmas 1. redakcijas izskatīšana konsultatīvajā padomē 2021. gada septembris
4. Publiskā apspriešana un saskaņošana
4.1. Domes lēmums par stratēģijas un Programmas un vides pārskata projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai.
Ventspils valstspilsēta informē kurzemes plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas 
nepieciešamību.

2021. gada septembris

4.2. Domes lēmuma, stratēģijas un Programmas 1. redakciju un vides pārskata 1. redakcijas 
publicēšana tAPis un pašvaldības tīmekļa vietnē (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas).
Paziņojuma par stratēģijas un Programmas 1. redakciju un vides pārskata 1. redakcijas 
publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā.

2021. gada septembris

4.3. stratēģijas un Programmas 1. redakciju, vides pārskata 1. redakcijas publiskā apspriešana 
(vismaz četras nedēļas), tai skaitā organizējot sabiedrisko/-ās apspriedi/-es.
kurzemes plānošanas reģions izvērtē stratēģiju un Programmu divu nedēļu laikā 
(nepieciešamības gadījumā drīkst izvērtēšanas termiņu pagarināt līdz četrām nedēļām, 
par to informējot pašvaldību).
Vides pārskata 1. redakcijas saskaņošana ar institūcijām atbilstoši Vides pārraudzības 
valsts dienesta norādījumiem. Vides pārraudzības valsts birojs vides pārskatu izskata 30 
dienu laikā.

2021. gada oktobris–
15. novembris

4.4. stratēģijas, Programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu, 
t.sk. atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu, apkopošana

2021. gada oktobris–
novembris

4.5. stratēģijas, Programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu 
un institūciju atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana konsultatīvajā 
padomē, vienojoties par nepieciešamajiem precizējumiem

2021. gada oktobris–
novembris

4.6. stratēģijas, Programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrāde, 
kopsavilkuma publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē

2021. gada novembris

5. Stratēģijas, Programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde
5.1. stratēģijas, Programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās 

apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un 
priekšlikumus.

2021. gada decembris

5.2. Domes lēmums par stratēģijas, Programmas un vides pārskata gala redakcijas 
apstiprināšanu

2021. gada decembris

5.3. Pēc Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas domju lēmumu pieņemšanas 
apstiprinātās stratēģijas, Programmas un vides pārskata publiskošana tAPis un 
pašvaldību tīmekļa vietnēs (piecu darbdienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas) un 
informatīvajā izdevumā/ vietējā laikrakstā.
lēmuma par apstiprināšanu publicēšana pašvaldību tīmekļa vietnēs, pašvaldību 
informatīvajā izdevumā/ vietējā laikrakstā un tAPis.

2021. gada decembris
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Šis ir pūtēju orķestra 
“Ugāle” jubilejas gads. 
pagājis pusgadsimts kopš 
1971. gada 2. februāra 
vakara, kad uz pirmo 
mēģinājumu vīrus kopā 
aicināja Ugāles kultūras 
nama direktors ritvars 
Būcens.

Ritvars, pats nesen ieguvis 
speciālo muzikālo izglītību, līdz 
spožumam nopulējis savu dažviet 
ar zilu izolācijas lenti notīto trom-
bonu, ilgojās pēc kopskanēšanas. 
Kas gan tā par kultūras dzīvi, kurā 
vajadzīgajā brīdī neskan tušs, mar-
ši vai salds tango? Šo sapni Ugālē 
izsapņoja ne tikai Ritvars, bet arī 
Ansis Freimanis un Ar nolds Lei-
tis, kurš bija kolhoza “Uzvara” 
arodbiedrības priekšsēdētājs un, 
izmantojot dienesta stāvokli, at-
vēlēja līdzekļus instrumentu iegā-
dei. No pirmās dienas orķestrī vēl 
arvien spēlē Uldis Grundmanis, 
stāsta Ugāles tautas nama “Gais-
ma” kultūras menedžere Iveta 
Pete, piebilstot, ka jau 1972. gada 
16. aprīlī orķestris pirmo reizi pie-
dalījās skatē. 1987. gadā tiek radīts 
Gunāra Ordelovska skaņdarbs 
“Tauru parāde” – veltījums tieši 
Ugāles pūtēju orķestrim. Kolektī-
vu vadījuši Ritvars Būcens, Aldis 
Adlers, Imants Budavs, Viesturs 
Ozols, bet pašlaik to dara Laura 
Mačtama un Jānis Smilga. 

“Tauru skaņās kad viļņojas 
gaiss, tad zini, ka esi Ugālē un 
klausies un skaties brašos pūtē-
ju orķestra “Ugāle” muzikantus. 
Jau 50 gadus Ventspils novads 
lepojas ar pūtēju orķestri. Latvijā 
ir 63, Kurzemē – septiņi orķes-
tri, un viens no tiem ir mūsējais. 
Orķestris aktīvi muzicē un priecē 

klausītājus gan Ugālē, gan novada 
pasākumos. Kas gan būtu Vasar-
svētku lielkoncerti bez braša-
jiem pūtējiem vai pagastu svētku 
gājieni bez skanīga marša? Un 
Dziesmu svētki, kad novada at-
pazīstamību, dzirdamību nosaka 
Ugāles pūtēji,” norāda pašval-
dības Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše, piebilstot, ka pūtēju 
orķestris “Ugāle” ir paaudžu ko-
lektīvs, kura dalībnieki ir dažā-
da vecuma pārstāvji – no maza 
skolnieciņa līdz sirmgalvim. Visi 
muzikanti mīl savu kolektīvu, iz-
brīvē mēģinājumiem brīvdienas, 
koncertos, skatēs koncentrējas 
darbam, strādā, lai sasniegtu labu 
rezultātu. “Es vienmēr priecājos, 
kad esmu kopā ar orķestri. Gan 
skatēs ir nervozēts par to, kā nu 
nospēlēs, gan braucienos Čehijā 
un Ungārijā bijis lepnums par lat-
viešu mūzikas skanējumu orķes-
tra sniegumā. Ir sarkts un bālēts, 
kādu šerpāku joku klausoties, un 
smiets par bezgala lielo optimis-
mu, kas valda kolektīvā. Protams, 
kolektīvu kopā satur vadītājs, or-
ķestra diriģents. Nu jau vairākus 
gadus orķestri vada Jānis Smilga, 
viņš dara to atbildīgi, iedvesmo-
joši, un, skat, – diriģenta amatā 
jau ieskolo Lauru Mačtamu, mūsu 
pašu Ugāles mūzikas skolas au-
dzēkni, tagad jau arī pedagoģi. 
Un kur nu bez rīkotāja, orķestra 
lietu kārtotāja Jāņa Kalniņa, kurš 
lieliski tiek galā ar orķestra dzīves 
organizēšanu.

Kolektīvs ir ar savu vērtības 
apziņu, ar savu skanējumu, ar 
savu īpašo pievilcību – vai citādi 
tajā bieži muzicētu sen jau Ugālē 
nedzīvojoši muzikanti. Kaut kas 
viņus orķestrī pievelk. Ko vēlēt 

pūtēju orķestrim jubilejā, kura 
šajos apstākļos tāda attālināta? 
Būt arvien draugos ar mūziku. 
Lai skan, lai izdodas! Visiem likt 
atcerēties, ka spēlēt Ugāles pū-
tēju orķestrī ir stilīgi! Gaidīsim, 
kad varēsim orķestra jubilejas 
zaļumballi nospēlēt un nodancot. 
Lai taures skan un neierūs,” novēl 
Zane Pamše. 

Pēdējos deviņus gadus orķes-
tra diriģents ir talsenieks Jānis 
Smilga. Viņš atceras, ka bija bei-
dzis vadīt Talsu pūtēju orķestri, ar 
kuru kopā bija pavadīti 30 gadi, un 
domājis, ka nu gan metīs mieru, 
bet kādu dienu piezvanījis vents-
pilnieks Valentīns Vinokurovs, 
viņam līdzās bijis ugālnieks Jānis 
Kalniņš, un abi vīri vilinājuši Jāni 
uz Ugāli, solot, ka viņam nebūs 
jānodarbojas ar “papīru lietām”, 
bet viss laiks jāvelta kolektīva va-
dīšanai. Uzrunātais kādu laiku 
padomājis un piekritis. Viņš aug-
stu vērtē Jāņa Kalniņa menedžera 
spējas, viņš ir orķestra prezidents 
un vienmēr daudz palīdzējis di-
riģentam. Jānis Smilga kolektīvu 
raksturo kā cilvēcīgu, humora 
pilnu: “Ar orķestra cilvēkiem ir 
interesanti gan strādāt, gan pēc 
tam atpūsties. Liels atbalsts manā 
darbā ir Laura. Abi esam trompe-
tisti un palīdzam viens otram, kad 
tas ir vajadzīgs. Jāņem vērā, ka visi 
orķestra dalībnieki nav ugālnieki. 
Pie mums spēlē arī tie, kas reiz 
dzīvojuši šajā pagastā, bet tagad 
sastopami Rīgā, piepalīdz arī mū-
ziķi no Talsiem, jo uz vietas nav, 
kas spēlē mežragu, ir problēmas 

ar trombonistiem. Repertuāru 
lielākoties izvēlos tādu, kas noder 
sadzīviskos pasākumos. Protams, 
ir obligātie skaņdarbi, kam jāskan 
skatēs un Dziesmu svētkos, bet 
ikdienā spēlējam to, kas iederas 
dažādos svētkos. Latiņa nevar 
būt tik augsta, lai mūziķiem ne-
gribētos spēlēt, bet kvalitāte ne-
drīkst būt arī pārāk zema. Visam 
jābūt līdzsvarā,” skaidro diriģents. 
Viņa vadībā kolektīvs ir piedalījies 
starptautiskajā festivālā Čehijā, 
bet kopā ar Usmas dejotājiem 
– starptautiskajā festivālā Ungā-
rijā. Jānis atceras, cik vienoti or-
ķestranti bijuši ar dejotājiem, cik 
veiksmīga sadarbība veidojusies. 
Jānis Smilga ir gandarīts par to, 
ka tautas nama “Gaisma” vadītā-
jas amatā tagad ir flautiste Evika 
Liepājniece, un aicina viņu savā 
pulkā. 

Kolektīva vadītāja palīdze un 
otrā diriģente Laura ir izaugusi 
Ugāles pūtēju orķestrī. Viņas vec-
tēvs Ivars bija viens no kolektīva 
dibinātājiem, tajā iesaistījās arī 
ugālnieces tēvs Varis, tāpēc meite-
ne no divu gadu vecuma pavadīju-
si laiku kopā ar mūziķiem gan mē-
ģinājumos, gan koncertos. “Mans 
lielais sapnis bija spēlēt orķestrī, 
iestājos Ugāles mūzikas skolā un 
desmit gados tiešām nokļuvu or-
ķestrī, no kura neesmu aizgājusi 
līdz pat šai dienai. Starp citu, ko-
lektīvā savulaik iesaistījās arī tēva 
māsa Eva, viņa spēlēja flautu, bet 
mans brālis Mārtiņš joprojām pūš 
trombonu.” Lauru vadīt orķestri 
2019.  gadā uzaicināja Viesturs 

Ozols, un kopš tā laika viņa strādā 
tandēmā ar Jāni Smilgu. Ar viņu 
esot viegli, patīkami un intere-
santi sadarboties. Labus vārdus 
Laura velta arī orķestrantiem. Sā-
kumā ugālniece uztraukusies, kā 
būs, vai viņu pieņems un uztvers 
nopietni, ņemot vērā, ka savulaik 
Laura kā mazs meitēns grozījusies 
visiem pa vidu, bet bažas bija lie-
kas. “Orķestra dalībnieki ir jautra 
publika. Kad braucam mājās no 
koncertiem, autobusā dziedam. 
Esam kā liela ģimene. Jāpiemin arī 
tas, ka mūsu orķestra ļaudis ir lieli 
ballētāji. Kovida laikā mēģinājumi 
notiek attālināti. Mūziķi saņem 
notis un apgūst repertuāru. Esam 
piedalījušies arī vairākos virtuālos 
pasākumos, piemēram, kopā ar 
citiem Latvijas orķestriem svei-
cām jubilejā Maestro Raimon-
du Paulu.” Laura ir pateicīga par 
atbalstu tautas nama “Gaisma” 
darbiniecēm, Ugāles pagasta pār-
valdei, pašvaldībai un personīgi 
Zanei Pamšei, jo visas orķestra va-
jadzības tiek sadzirdētas, finansē-
ta tiek dalība gan starptautiskos, 
gan vietēja mēroga pasākumos. 
Nesen pašvaldība palīdzējusi ie-
gādāties mežragu – tas ir vērtīgs 
ieguldījums. 

Pagaidām nav zināms, kad 
notiks pūtēju orķestra “Ugāle” ju-
bilejas koncerts, bet programma 
jau ir sagatavota, viss izdomāts. 
Vien jāgaida, kad epidemioloģiskā 
situācija ļaus pulcēties, lai nosvi-
nētu skaisto jubileju.  

Marlena Zvaigzne

Orķestranti ir draudzīgi, 
viņiem patīk ballēties

Toreiz…

…un tagad. AleksAnDRA HmeļņickA ARHīVA foto
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pagājušajā gadā Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolai 
gatavojāmies svinēt 30 
gadu jubileju. No 2020. gada 
pavasara palikusi viena 
tā laika liecība – filmiņa 
par attālināto mācīšanos, 
ko var noskatīties vietnē 
“YouTube”. 

Filmiņu skolas feisbuka kontā 
publiskojām 2020. gada 24. aprīļa 
vakarā, kad bija paredzēts skolas 
jubilejas koncerts. Bijām priecī-
gi kaut vai par to, ka spējam tikt 
galā ar jauno situāciju un izdevies 
skaists videodokuments par šo 
dīvaino laiku, kuram taču tūlīt, 
tūlīt jābeidzas... Nu jau digitālie 
rīki un “Zoom” sapulces kļuvušas 
par skolotāju ikdienu, taču radošo 
pasākumu trūkums ir nomācošs. 
Spēku skolas kolektīvam dod ap-
ziņa, ka mūsu ikdienas darbs ir 
unikāls un vajadzīgs.

“Sūrs darbs – saldi augļi,” – šī 
paruna ir bijusi patiesa visos lai-
kos. Pašlaik gan nereti nākas dzir-
dēt apgalvojumus, ka mācībām 
ir jābūt kā rotaļai, darbam –  kā 
izpriecai un dzīvei – kā sapnim. 
Skan labi, un, protams, mēs visi 
“esam tā vērti”. Pedagogi gan jau 
kādu laiku brīdina, ka šāda pieeja 
– tiesības bez pienākumiem – ir 
bīstama bērna attīstībai. Rakstura 
un personības veidošanās proce-
sā ir svarīgi mācīties arī pārvarēt 
grūtības. Katram vecumposmam 
ir savi uzdevumi – bērns vis-
pirms mācās apzināties pats sevi, 
bet pēc tam – eksistēt sabiedrī-
bā, sociumā. Nav iespējams tikai 
priecāties, uzvarēt un baudīt. Jā-
gūst arī pieredze no kļūdām un 
neveiksmēm, jāmācās pieņemt 
sevi un citus. Nu jau arvien skaļāk 
dzirdamas ne tikai skolotāju un 
psihologu, bet arī uzņēmēju, dar-
ba devēju balsis, ka daudzi jaunie 
cilvēki nespēj koncentrēties, ne-
spēj uzņemties atbildību par sava 
darba rezultātiem... 

 Domāju, ka jaunieši, kuri bei-
guši profesionālās ievirzes sko-
las, ir ieguvuši ne tikai konkrētas 
prasmes, bet arī īpašu pieredzi. 
Kaut arī lielākā daļa neizvēlas 
profesionālo ceļu, galvenais iegu-
vums ir pacietības un mērķtie-
cības attīstīšana, jo šīs īpašības 
dzīvē palīdz gūt rezultātus jebku-
rā jomā. Šķiet, šis tomēr kopumā 
joprojām ir nenovērtēts aspekts, 
tāpēc šajā rakstā gribēju dot vārdu 
mūsu skolas absolventiem. Likās, 
ka vērtīgs būtu skatījums ar laika 
distanci. Daļa no aptaujātajām ab-

solventēm jau pašas ir māmiņas. 
Jautāju, kādi, viņuprāt, bijuši ie-
guvumi no mācībām mūzikas un 
mākslas skolā, kādas ir atmiņas 
par to laiku.

Ilze (1995. gads, mūzika): “Lai 
arī nolēmu savu profesiju nesaistīt 
ar mūziku, esmu gandarīta par to, 
ka protu lasīt nošu tekstu, spēlēt 
flautu, blokflautu un varu šīs zi-
nāšanas izmantot savam priekam. 
Kad mācījos mūzikas skolā, bija 
laiks, kad manas intereses mainī-
jās, tomēr priecājos, ka skolu pa-
beidzu. Ar šo faktu varu papildi-
nāt savu CV un domāju, ka darba 
devēji to uzskata par plusu, jo tas 
parāda, ka spēju novest iesākto 
līdz galam. Toreiz, kad mācījos 
mūzikas skolā, man likās pašsa-
protamas garās pēcpusdienas un 
vēlie vakari, ko pavadīju pūtēju 
orķestra mēģinājumos. Enerģijas 
bija pārpārēm! Jau tad sapratu, 
ka mūzika ir kas tāds, kam redzu 
pielietojumu – regulāri spēlēju 
dažādos pasākumos, ar orķestri 
koncertējām, piedalījāmies Dzies-
mu svētkos. Es nejutu, ka mūzikas 
skola man traucētu citām ārpus-
skolas interesēm. Ja grib, daudz 
ko var apvienot. Jo vairāk dara, jo 
vairāk var izdarīt.” 

Inita (1992. gads, mūzika): 
“Mūzikas skolā apgūtās zināšanas 
un prasmes noder dzīvē un bagā-
tina mani kā personību kopumā. 
Es spēju saviem bērniem palīdzēt 
apgūt mūzikas mācību skolā.”

Marika (1993. gads, mūzika): 
“Mūziku mācoties, es attīstīju 
savu atmiņu, ritma izjūtu, radošo 
izpausmi. Spēlējot vai klausoties 
mūziku, es sastopos ar sevi pašu, 
savu būtību, ar Visumu, Dievu! 
Ar mūziku cilvēks nekad nejūtas 
vientuļš, jo mūzika bagātina dvē-
seli.”

Linda (2014. gads, māksla): 
“Pirmais, kas nāk prātā, ir tas, ka 
mākslas skolas skolotāji iemācīja 
nepadoties un neatmest ar roku 
pēc pirmajām grūtībām. Arī to, 
ka galvenais ir kopskats. Sākumā 
viss var šķist nepievilcīgs (tad arī 
rodas vēlme atmest ar roku), bet 
vienmēr vajag novērtēt beigu iz-
nākumu. Protams, iemācīja arī 
to, ka ne vienmēr visam ir lielis-
ki jāizdodas. Daudz ko ar laiku 
var apgūt, bet patiesībā galvenais 
ir process – izbaudīt zīmēšanu, 
gleznošanu un vēl daudz ko citu. 
Vispār man bija ļoti paveicies, jo 
apmeklēju mākslas skolu kopā ar 
draudzeni. Protams, dažreiz bija 
maza skaudība uz citiem, kas pēc 

skolas laikus devās mājās. Bet 
patiesībā mākslas skolā bija ļoti 
interesanti. Bija iespēja lietderīgi 
pavadīt laiku un varēja sadraudzē-
ties ar citiem skolēniem. Ne mir-
kli nenožēloju, ka pieteicos māks-
las skolā un to pabeidzu! Gribētu 
vēl piebilst, ka iesākto vienmēr 
vajag pabeigt! Arī man bija brī-
dis, kad biju gatava iet prom. Un 
uz mākslas skolas beigām maz-
liet palaidos. Pieaugusi saprotu, 
ka vajadzēja vairāk censties. Tas 
tomēr ir katra paša labā. Paldies 
visiem skolotājiem! Arī tiem, kuri 
gadu laikā aizgāja prom, un tiem, 
kuri nāca klāt!”

Ivonna (2014. gads, māksla): 
“Mākslas skola man iemācīja ne 
tikai prasmi strādāt ar dažādiem 
materiāliem, bet arī komunicēt 
un sastrādāties ar dažādiem cilvē-
kiem. Uzskatu, ka kļuvu atvērtāka 
un izpalīdzīgāka, tieši mākslas 
skolas laikā sāku tā pa īstam sevi 
izzināt. Šis laiks attīstīja spēju iz-
klāstīt savas domas un izvērtēt 
citu teikto, jo, veidojot mākslas 
darbus, par tiem jāspēj arī pa-
stāstīt – prezentēt savu domu. 
Mākslas skola un citi brīvā laika 
pulciņi bija tā vieta, kur satikt cil-
vēkus ar līdzīgiem hobijiem. Tā 
bija vieta, kur atrast “savējos”, man 
līdz pat šai dienai ir saglabājušās 
draudzīgas attiecības ar daudziem 
mākslas skolas biedriem. No sa-
vas puses viennozīmīgi ieteiktu 
vecākiem pieteikt savas atvases 
dažādiem pulciņiem, jo tieši tajos 
bērni jau agrā vecumā var atklāt 
savus talantus un veidot pirmās 

absolventi stāsta par 
skolā apgūto un iemācīto

patiesās draudzības saites.”
Ieva (2006. gads, mūzika): 

“Mūzikas skola prasa disciplīnu, 
koncentrēšanos, kā arī audzina 
raksturu, jo ar neatlaidību un gri-
basspēku var apgūt jebkuru ins-
trumentu. Lai ar ko nākotnē no-
darbotos, esmu kļuvusi gudrāka, 
radošāka un daudz pārliecinātāka 
uzstājoties, jo mūzikas skolā bija 
regulāri jārāda savas spējas un 
prasmes. Tagad ar lepnumu varu 
teikt saviem kolēģiem, ka papildus 
ikdienas darbam protu spēlēt arī 
klavieres.”

Monika (2009. gads, mūzi-
ka): “Attīsta pirkstu muskulatūru, 
precizitāti un veiklību. Mācības 
mūzikas skolā attīsta smadzenes 
– abas puslodes ir līdzsvarā.” J

Paula (2014. gads, māksla): 
“Šobrīd mācos Latvijas Univer-
sitātē par vizuālās mākslas un 
mājturības un tehnoloģiju, māj-
saimniecības skolotāju un varu 
pateikt, ka mana izglītība Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolā palī-
dzēja iekļūt universitātē, turklāt 
budžeta grupā. Visas iegūtās zi-
nāšanas un prasmes man palīdzē-
ja veiksmīgi piedalīties lekcijās 
un radošajos darbos. Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolu absolvēju 
2014. gadā, gāju pirmajā mākslu 
absolvējošajā klasē. Atceros, ka 
stundas notika Ugāles vidussko-
las internātā, jo tikai tad vēl plā-
noja pārcelšanos uz “bērnudār-
zu”. Teikšu godīgi, daudz atmiņu 

man nav palicis no šīs skolas lai-
kiem, bet savus superīgos klases-
biedrus vienmēr atcerēšos, bijām 
saliedēta komanda, ļoti komuni-
kabli un dzīvespriecīgi. Priecājos 
par to, ka jaunajās mākslas skolas 
telpās ir atsevišķa atpūtas vieta 
jeb virtuvīte, kur skolēni var pa-
ēst launagu, jo mums tas bija jā-
dara klasē, kurā pēc tam strādā-
jām. Vēl pirms dažiem mēnešiem 
biju savā bijušajā skolā praksē un 
biju pārsteigta, cik ļoti daudz kas 
ir mainījies – jaunas skolotājas, 
jauns aprīkojums, jaunas mācību 
stundas, līdz ar to skolēniem ir 
daudz vairāk iespēju sevi pilnvei-
dot, kas pavisam noteikti ir node-
rīgi nākotnei.” 

Mūsu skolu 30 gadu laikā pa-
beidzis 151 jaunietis. Tas ir jau 
paveiktais, ar ko lepojamies. Bet 
kāda ir mūsu šodiena? Par to nā-
kamajā rakstā, bet pašlaik mācības 
rit savu gaitu, mūziķi čakli mācās 
skaņdarbus, un mākslinieki ir sa-
sparojušies izstādei. Aprīlī Ugāles 
“Mežrūpnieku” foajē apskatāma 
Ugāles MMS mākslas program-
mas audzēkņu darbu izstāde “Pa-
vasaris klāt!” – liela tehniku dažā-
dība! Izstāde ir apliecinājums tam, 
ka pavasaris iestājies ne vien dabā, 
bet arī skolā mēs esam to sagaidī-
juši cerību pilni.

Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas direktore 

Rasma Petmane 

Paulas lagzdiņas grafika “Pilsēta”.
RAsmAs PetmAnes ARHīVA foto  
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pusotru mēnesi 
užavnieki tautas nama 
logos varēja apskatīt ligitas 
strazdiņas gleznu izstādi.

Tā kā laiks bija vēss un snie-
gots, par apmeklētāju daudzumu 
varēja pārliecināties pēc pēdām 
sniegā. Paldies tiem izstādes ap-
meklētājiem, kas man zvanīja un 
atklāja savus iespaidus par glez-
nām. Salīdzināja ar iepriekšējiem 
darbiem un izteica atzinību atse-
višķiem dabas skatiem. Tas priecē 
– gūsti gandarījumu, ka tavs darbs 

ir pamanīts.
No 5. līdz 16. martam ikviens 

interesents viens vai kopā ar ģi-
meni varēja doties garā un veselī-
gā pastaigā uz jūru. Lai ceļš būtu 
aizraujošāks, aicināju skaitīt put-
nus, kuri bija “salidojuši” kokos, 
kas aug ceļa abās pusēs. Paldies 
par atsaucību! Jūs bijāt ļoti vērīgi, 
tādēļ ikviens skaitītājs tika pie sal-
das balvas. Mums bija divi dalīb-
nieki, kuri nopelnīja specbalviņas. 
Viens bija pie atbildēm pievienojis 
aprakstu par putnu dzīšanu pa-

vasarī. Otrs bija atjautīgs un pie 
saskaitītajiem putniem pievienoja 
arī pa ceļam esošās “Zīlīšu” mājas 
foto.

Paldies visiem! Tiksimies nā-
kamajos pasākumos no attāluma 
un cerēsim, ka pavisam drīz ska-
tīsim cits citu vaigā!

Gita Vilgute
 

lieldienu laikā užavā 
sasēda zaķi un bija arī 

kāds burkāns – kārumam.  
GitAs VilGutes foto 

užava

ugāle

Ai, zaķīti, garausīti,
Sen mēs tevi gaidījām!
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem.

Šogad, kad ziema pie 
mums gribēja aizkavēties 
ilgāk nekā parasti, prieks 
par pavasara atnākšanu 
ir vēl lielāks. prieks arī 
par pavasara svētkiem – 
lieldienām. 

Kas ir aizrautīgākie Lieldienu 
svinētāji? Kas prot krāsot skaistā-
kās olas? Kas visvairāk gaida Liel-
dienu zaķi? Protams, bērni! 

Prieks sākas ar telpu kopī-
gu dekorēšanu, ar izplaucētiem 
zariem, kuros sēž pašu gatavoti 
putni, Lieldienu kompozīcijām un 
draiskiem zaķiem logos, darboša-
nos radošajās darbnīcās, kurās var 
izgatavot pats savu zaķi, krāsot un 
dekorēt olas. Lieldienu pasāku-
mi notika kopā ar Lieldienu zaķi 
(mūzikas skolotāju Larisu Žagari).

“Kukainīšu” grupas bērni svēt-
ku rītā bija saposušies atbilstoši kā 
taurenīši, bizbizmārītes un čaklās 
bitītes. Viņi centās iestādīt “ūsai-
no” puķi, taču tā... žikt, un krū-
mos iekšā! Par to nobrīnījās pat 
Lieldienu zaķis. Kopā ar zaķi tika 
noskaidrots, kas tad liecina par 
pavasara atnākšanu. Mostas lācis 
un ezis, pil lāstekas, čivina putniņi 

un saulīte silda arvien siltāk. 
Mazajiem zaķēniem, cālēniem 

un pārējo grupu bērniem darbo-
šanās radīja lielu jo lielu prieku. 
Visi dziedāja dziesmas, skandēja 
dzejoļus un tautasdziesmas, grie-
zās jautrās rotaļās. Kāds saņēma 
ziņu, ka Lieldienu zaķis gaidot 
bērnus mežā. Vislielākā sajūsma 
bija, kad tika atrastas zaķa paslēp-
tās, gardās šokolādes oliņas. Za-
ķis neaizmirsa arī par pēršanu ar 
pūpolzariem – lai visas slimības 
projām iet un veselība iekšā nāk!

Ārā visiem bija iespēja pieda-
līties Lieldienu aktivitātēs: šūpo-
ties, lai vasarā odi nekož; ripināt 
olas un sacensties, kura ola aizri-
pos tālāk; piedalīties dažādās olu 
stafetēs; dzīt putnus, kas ir īpatnē-
ja, bet tradicionāla izdarība Kur-
zemē. Simboliskā putnu dzīšana 
notikusi tādēļ, lai putni neknābātu 
sējumos sēklas. Visas aktivitātes 
notika, pateicoties radošai skolo-
tāju komandai, kas meklē idejas 
un realizē tās, lai bērniem būtu 
interesanti un prieks par to, ko 
viņi dara un iemācās. Ar stāstīju-
mu un fotogrāfijām dalījās San dra 
Leigute, Ilze Venškevica, Rita Bu-
gajenko, Marita Mūrniece un Elī-
na Zaharova.

Izglītības metodiķe 
Daina Vispoļska

Marts užavnieku 
dzīves ritumā

Lieldienu zaķis 
ciemojas “Lācītī”

Pirmsskolas izglītības iestādes “lācītis” apmeklētāji svin lieldienas. 
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pope

Novada fotoapvienības 
“Kursa” dalībnieki 
uzdāvinājuši popes 
pamatskolai kalendāru, 
veltītu skolas 170 gadu 
jubilejai. Zināms, ka pirmā 
mācību iestāde pagastā 
dibināta 1851. gadā. 

Pagaidām, kā stāsta “Kursas” 
pārstāve Ilva Buntika, kalendāram 
ir mazs metiens, tas ir ekskluzīvs, 
un īpaša bija arī tā tapšana. Foto-
grāfijas uzņēma 2020. gada 2. ok-
tobrī, kad svinēja Skolotāju dienu 
un Popes pamatskolas audzēkņi, 
viņu pedagogi, festivāla “Vār-
ti” rīkotāji, pagasta pārvaldnieks 
Mārtiņš Libkovskis un Ilze un 
Raimonds Mūrnieki iejutās lomās 
no pagātnes. “Tas bija īsts piedzī-
vojums! Visi tērpās senās drēbēs 
un ļāvās “Kursas” fotogrāfu idejai 
mūsdienās parādīt vēsturi. Starp 
citu, šis ir jubilejas gads ne tikai 
skolai, bet arī baznīcai, kurai ir 250 
gadu, un Popes pagastam, kurš zi-
nāms jau 790 gadus. Novada foto-
apvienība “Kursa” tika dibināta ar 
domu, ka tās galvenais mērķis būs 
Ventspils novada dzīves daudz-
pusīga vizuāli mākslinieciska at-
ainošana un Popes novada ļaužu 
iesaistīšana foto retrospekcijas 
projektos. Pateicamies par atsau-
cību Popes skolas skolotājiem un 
audzēkņiem par kopā pavadīto 
neaizmirstamo 2020. gada 2.  ok-
tobri, atzīmējot ikgadējo Skolotāju 
dienu tā, kā nekur citur Latvijā!” 
saka Ilva, piebilstot, ka jau tagad 
var noskatīties videosižetu par šo 
pasākumu, bet ir doma par filmas 
veidošanu un fotoalbumu, veltītu 
Popes šāgada jubilārēm. Lai tas 
varētu notikt, “Kursa” piedalās 
projektu konkursos, jo izdevēj-
darbības veikšanai vajadzīgs liels 
finansējums. “Mūsu fotoapvienība 
nav liela, tajā darbojas Dainis Ro-
zentāls, Ģirts Dreimanis, Aivars 
Ķesteris, Līga Sondare, Pēteris 

Šešo, Anatolijs Popeluha, Valdis 
Brauns un es. Mūsu īpatnība ir tā, 
ka fotografējam ne tikai citus, bet 
iemūžinām arī to, kā notiek šis 
process. Esam klasiskās fotogrāfi-
jas piekritēji, bet katram no mums 
ir sava stīga, kas lieliski redzama 
darbos. Par fotoapvienības mājvie-
tu esam izvēlējušies Popi, konkrēti, 
kultūras namu, bet esam gatavi do-
ties arī uz citiem Ventspils novada 
pagastiem un parādīt, kas notiek 
tur,” uzsver Ilva. Viņa uzskata, ka 
katram pagastam ir, ar ko lepoties, 
akcentējot tieši pagātnes vērtības, 
kas savijušās ar mūsdienīgo. Šim 
viedoklim piekrīt arī Popes pamat-
skolas direktore Ligita Lukševica, 
kura pagājušā gada 2.  oktobrī ai-
cināja savu skolas saimi iesaistīties 
vēstures atdzīvināšanā. Viņa stāsta: 
“Tā bija emocionāla un interesanta 
diena. Ļoti daudz lietas labā darī-
ja mūsu skolotāja Anita Krūmiņa 
un klašu audzinātāji, kuri rosināja 
bērnus izpētīt vecās fotogrāfijas, 
lai noskaidrotu, kā cilvēki ģērbās 
senāk. Procesā iesaistījās arī vecā-
ki, palīdzot atrast piemērotus tēr-
pus. Mūsu pagasta frizierīte Gita 
todien saposa skolotājas, visi cits 
citam palīdzēja. Audzēkņi varēja 
novērtēt fotogrāfu darbu, saprast, 
ka tas prasa laiku un izdomu. Nav 
tā, ka ātri nospiež slēdzi un viss ga-
tavs. Mēs aizgājām arī līdz Popes 
vecajai skolai, un daļa skolēnu bija 
pārsteigti, ka tā atradās tieši tur. 
Interesantas epizodes bija arī baz-
nīcā, kad tur, klātesot skolas kolek-
tīvam, notika laulību ceremonija. 
Esam pateicīgi “Kursai” par skaisto 
kalendāru, kurā ir gan kopbildes, 
gan atsevišķas fotogrāfijas.” 

Popes kultūras nama vadītāja 
Indra Grosbārde fotoapvienības 
dalībniekus sauc par Popes patrio-
tiem, jo vairāki no viņiem jau gadu 
desmitiem ir krājuši fotogrāfijas 
ar pagasta skatiem un portretējuši 
vietējos iedzīvotājus: ““Kursa” nāk 

popes pagastā zem viena 
jumta atrodas divas pašvaldības 
iestādes – pirmsskolas izglītības 
iestāde “Zemenīte” un pagasta 
bibliotēka –, tāpēc gluži 
saprotama ir to sadarbība. 

Un tā arī pagājušā gada rudenī, lī-
dzīgi kā iepriekš, pirmsskolas izglītī-
bas iestādes piecgadīgo un sešgadīgo 
grupas audzēkņi atsaucās bibliotekāres 
aicinājumam piedalīties Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centra organizētajā un koordinētajā la-
sīšanas veicināšanas programmā “Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. 
Līdz šā gada janvāra beigām bērniem 
bija jāiepazīstas ar sešām grāmatām: 
S. Košeļevas “Gurķis Elmārs, kas dikti 

kreņķējās”, U. Starka “Zvēri, kurus ne-
viens nav redzējis, tikai mēs”, M. Mar-
cinkeviča “Svizis”, J. Zvirgzdiņa “Rasas 
vasara”, A. Ļenasa “Krāsu mošķis” un 
L. V. Vītiņa “Dzejnieks un smarža”. No 
nodarbībām un spēlēm brīvajā laikā 
grupiņas audzēkņi ar interesi klausī-
jās skolotāju lasījumā, aplūkoja košās 
grāmatu ilustrācijas, pārrunāja galveno 
varoņu rīcību un spilgtākos notikumus, 
lai vēlāk varētu izteikt savas domas par 
šiem daiļdarbiem. Jāpiebilst, ka dažas 
no grāmatām bērni lūdza palasīt vai-
rākkārt, tāpat viņi labprāt vēlreiz un 
vēlreiz tās šķirstīja un priecājās par 
krāsainajām bildēm. Apkopojot mazo 
žūrijas locekļu domas, visaugstāko 
vērtējumu izpelnījās “Krāsu mošķis” 

un “Zvēri, kurus neviens nav redzējis, 
tikai mēs”. Tāpēc arī likumsakarīgi, ka, 
gatavojot grāmatzīmes un uz tām attē-
lojot savu mīļāko šo daiļdarbu varoni, 
raibais Krāsu mošķis tika zīmēts visbie-
žāk. Pandēmijas dēļ kopīgs noslēguma 
pasākums grāmatu krātuvē šoreiz iz-
palika, bet savstarpēja dāvanu apmaiņa 
gan ne – uz bibliotēku līdz ar grāmatu 
vērtējumu aizceļoja bērnu darinātās 
grāmatzīmes, bet pretī tika saņemtas 
piemiņas veltes katram mazajam grā-
matu draugam. Cerams, ka bērnu da-
lība šādos pasākumos rosina un vairo 
viņu interesi par grāmatām un līdz ar 
to nākotnē bibliotēku apmeklēs arvien 
vairāk jaunu lasītāju. 

Guna Kranciņa

“Kursas” dalībnieki vienmēr piefiksē arī to, kā notiek darba process.

Ilva Buntika stāsta Popes pamatskolas audzēkņiem, kā jānostājas, lai kadrs būtu 
izdevies.      ilVAs buntikAs ARHīVA foto

Fotoapvienībai “Kursa” ir lieli plāni

ar tādiem projektiem, ka aizraujas 
elpa. Prieks, ka apvienības pārstāv-
ji iesaistījušies arī darba grupā, kas 
gatavojas svētkiem, kuri būs veltīti 

trim jubilejām  – skolas, baznīcas 
un pagasta. Viens nav karotājs, 
tāpēc gandarījums par fotogrāfu 
līdzdarbošanos mūsu aktivitātēs 

un Ventspils novada tēla populari-
zēšanu ārpus tā robežām,” norāda 
I. Grosbārde.  

Marlena Zvaigzne

Bērni vērtē grāmatas

Bērnu darinātās grāmatzīmes. steiDZītes cīRules foto
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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, 28. aprīlī. 
Nākamais numurs iznāks 
11. maijā.

Uzklausot “Novadnieka” 
redaktores Marlenas 
Zvaigznes rosinājumu 
uzrakstīt par senioru dzīvi 
vīrusa laikā Jūrkalnē, ar 
prieku piekritu. rezultātā 
bija ļoti jaukas sarunas 
par dzīvi, pārsvarā gan pa 
telefonu.

Visi saprot, ka situācija ir tāda, 
kura jāpieņem. Ne jau senioriem 
tas grūtākais periods, drīzāk 
mūsu mazbērniem, kuri zaudē 
savus labākos jaunības gadus, kad 
jāpriecājas, kad sirdij jāgavilē un 
jāskumst. Jaunība ir tikai vienreiz, 
neviens to viņiem neatdos. 

Mums iet visādi. Nāk pavasa-
ris. Cits jau rušinās pa zemi, cits 
cenšas tikt ar savām kaitēm galā, 
cits atceras, ka Sibīrijā ne tas vien 
piedzīvots, vēl kāds savā dzīvē 
nekādas lielās pārmaiņas neizjūt. 
Veikalā iepirkties var gan uz vie-
tas, gan aizbraucot uz pilsētām. 
Samariešu kustība arī darbojas. 
Neviens nesūdzējās par depresi-
ju. Pārdomas gan radās. Par bur-
buļiem. Mūsu burbuļi veidoti ar 

saprātu un piesardzību, ka vīruss 
tepat vien ceļo. Paldies Dievam, 
ka mūsu apkārtni tas pagaidām 
nav sasniedzis. Nu jau drošāk, jo 
mums ģimenes ārstes praksē vak-
cinācija noris pilnā sparā un poti 
saņem visi, kam tā pienākas un 
kas vēlas. Par to esam ļoti patei-
cīgi. Nākamajai avīzei pēc senioru 
ieteikuma jau sarunāju ar ģime-
nes ārsti interviju, jo ne mēs kur 
zvanījām, ne prasījām – atskanē-
ja zvans, un viss notiek. Reizēm 
šķiet, Veselības ministrijas vadī-
ba ir kā no Mēness nokritusi. Tā 
nezina, ka katram Latvijas iedzī-
votājam, arī tālākajos laukos, ir 
savs ģimenes ārsts, kurš savus 
pacientus zina. Nē, vajag biroju, 
60 operatorus (TV ziņa) pie tele-
foniem un avīzi. Naudu nav kur 
likt? Murgs! Ironija sākas no tiem 
burbuļiem, kuri izdod rīkojumus, 
kā mums dzīvot. Senioru piedzī-
vojumi veikalā. Pie kases samak-
sā par pirkumu, bet to preci, kas 
ir rokas stiepiena attālumā, ņemt 
nedrīkst. Jāiet laukā, jāzvana uz 
telefona numuru, kas uz durvīm, 

tur viens atbild, tad jāgaida, kad 
kasiere sauks iekšā, tad izraksta 
pavadzīmi, jāsamaksā, un beidzot 
var dabūt vajadzīgo preci. Murgs! 
Par to smejas visā valstī, bet aug-
šas burbulis nedzird! Tā arī ve-
selības ministrs TV neatbildēja 
uz jautājumu, vai drīkst aizvest 
kaimiņieni pie ārsta? Viņš centās 
skaidrot, kāpēc nedrīkst, bet ne-
pateica, kā lai tiek pie ārsta? Kai-
miņš tak aizvestu līdz ārsta kabi-
neta durvīm, turpat arī sagaidītu. 
Ja šī kaimiņiene brauks ar auto-
busu, tad vēl ar pilsētas autobusu, 
domājot vēl, kur pavadīt to laiku, 
lai tiktu atpakaļ ar autobusu… 
Kurā gadījumā var ātrāk saķert 
vīrusu? Murgs! Nedrīkst, drīkst! 
Bet pa vidu ir dzīve, kura jādzīvo. 
Vientuļai seniorei pēkšņi vajadzī-
ga palīdzība. Bērniem, kuri dzīvo 
pilsētā, atstāt māti nelaimē? Lai 
turpinātu dzīvi savā mājā, malka 
jāsagādā, dobītes jāuzrok, bet bēr-
ni nedrīkst atbraukt... Lai vecāki 
ar savām stīvajām mugurām un 
sāpošajām kājām dara, ko grib. 
Murgs! Nedrīkst, drīkst! Bet pa 

vidu ir veselais saprāts, un tāpēc 
vēl turamies rāmjos. Acīmredzot, 
ja vīruss turpina izplatīties, ne-
raugoties uz ierobežojumiem, tad 
jārok citur! Aizdomas vēršas pavi-
sam citā virzienā. Viens vadošais 
burbulis no visa spēka cenšas, lai 
premjera Kariņa solījums ieviest 
jēgpilnus noteikumus netiktu ie-
viests. Kā nekā tuvojas diezgan 
nopietnas vēlēšanas, kurās var 
precizēt spēku samērus. Kā paras-
ti tādās reizēs, cietēji ir vienkāršie 
iedzīvotāji, kuriem tas murgs jāiz-
dzīvo. Nekas, ar mieru un saprātu 
arī izdzīvosim. Visiem gan ir vie-
na vēlēšanās – kaut tas viss ātrāk 
beigtos! Pietrūkst saskarsmes, tā 
gribas sanākt kopā un parunāties 
par dzīvi. Cerams, ka pēc vakcī-
nas otrās devas mēs, seniori, va-
rēsim atkal tikties, iedzert kafiju 
un paskatīties viens uz otru bez 
maskām.  Anekdotisku gadījumu, 
ko pārrunāt, būs pietiekami. Ne 
viens vien neizpildāms rīkojums 
paliks, par ko pasmieties. Viens 
no tādiem. Jau gadu nesaprotu 
un neviens man nevar paskaidrot, 

kā uzvesties. Mums ir atļauts būt 
iekštelpās vai ārtelpās. Labi, esmu 
mājā, tātad savās telpās. Kāpēc 
man vēl kaut kur jālien iekšā? Nu 
labi, to neviens nevar izkontrolēt, 
vai izpildu valdības noteikumus. 
Bet ārtelpā? Ja esmu ārpus tel-
pām, laukā, kāda man telpa vēl 
vajadzīga? Būris uz galvas jātaisa, 
vai? Skatos un brīnos! Visi staigā 
pa ielu, pa lauku, un neviens vi-
ņus nesoda, ka virs viņiem nav 
nekādas telpas!  Esmu dzirdējusi, 
ka esot tāda personības dalīša-
nās. Nu līdz tam mēs vēl neesam 
nonākuši, jo nevaram būt reizē 
iekšā un ārā. Vai nu esam telpās, 
vai ārpus telpām, tas nozīmē ārā 
jeb laukā. Varam tikai lūgt valdību 
izdot tādus rīkojumus, kurus var 
izpildīt, tad uzticība būs lielāka un 
izpilde precīzāka.

Nāk pavasaris, rušināsimies 
pa zemi, sēsim, ravēsim. Saulīte 
arī silda. Ja nebūs spēka strādāt, 
sēdēsim jūras vēju un bērnu aiz-
vējā un priecāsimies par dzīvi!

Labu veselību novēlot,
 Marija Janvāre

Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2021. gada martā 
reģistrēti četri jaundzimušie: 
pie vienam Ugāles un ances 
pagastā, divi piltenē.   

Ventspils novada popes  
evaņģēliski luteriskajā  
draudzē 2021. gada martā  
reģistrēta viena laulība.  

informācija par Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 
miršanas gadījumiem 2021. gada martā 

Popes pagastā Velta jāne (04.10.1926.–28.02.2021.)
ugāles pagastā ārija janvare (29.11.1936.–27.02.2021.)
  Valentīns cvetkovs (16.07.1957.–12.03.2021.)
  emiljans Goldmanis (16.06.1937.–27.03.2021.)
Piltenē  jevgenija meiere (01.01.1943.–11.02.2021.)
jūrkalnē  marta Putniņa (05.02.1928.–30.03.2021.)

par spīti vīrusam – jādzīvo!

pirmssvētku nedēļā Usmā iebrauca 
mašīna un atveda zivi. lielu zivi, kura 
pavisam drīz tika novietota pagasta centrā. 
Nedaudz tālāk parādījās makšķeres ar 
mazākiem lomiem. 

Gan lielā zivs, gan makšķerkāti ir vides objekti, 
kas rotā labiekārtoto pagasta centru. Dažādi remont-
darbi tajā tika uzsākti pagājušajā gadā, kad atjaunoja 
bruģīti un asfalta segumu, uzstādīja karogu mastus. 
Šogad centrā, kā stāsta pagasta pārvaldes vadītājs 

Gendrihs Šķesters, paredzēts iestādīt kokus, ierīkot 
apgaismojumu, rekonstruēt pagastmājas fasādi. Tā-
pat centrā uzstādīšot vēl vienu vides objektu. Esošais 
atgādina, ka Usmā ir skaists ezers, kuru izmanto gan 
tie, kas vēlas peldēties, gan tie, kas burā ar jahtām, 
gan tie, kas dodas uz copi. Zivs šādam pagastam ir 
piemērots simbols, uzskata Gendrihs Šķesters, taču 
piebilst, ka gaumes var atšķirties – kādam zivs var 
nepatikt, bet kādam patikt.

Marlena Zvaigzne

jaunais vides objekts 
usmas pagasta centrā. 
AnitAs meieRes foto      

Usmā uzstāda vides objektus


