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Iekārtoti astoņi grupu dzīvokļi
Ugālē, Rūpnīcas ielā 6,
piecstāvu nama pirmajā un
otrajā stāvā izveidoti grupu
dzīvokļi astoņām personām.
Paredzams, ka pirmie
iedzīvotāji tajos iekārtosies
septembrī. Vispirms četri,
bet tad jau pamazām viņiem
pievienosies arī pārējie
īrnieki.
Ventspils novada pašvaldība
iesaistījās Kurzemes plānošanas
reģiona apstiprinātā deinstitucio
nalizācijas plāna īstenošanā, kas
paredz sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pilnveidi un nepie
ciešamās infrastruktūras attīstību
Kurzemē. Tika izstrādāts projekts
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakal
pojumu infrastruktūras izveide
Ventspils novada Ugāles pagas
tā” (Ventspils novada pašvaldība
2019. gada 16. decembrī noslēdza
vienošanos 9.3.1.1./19/I/002 ar
Centrālo finanšu un līgumu aģen
tūru). Rūpnīcas ielas 6. nama pir
majā stāvā izveidoti pieci dzīvokļi,

otrajā stāvā trīs, vēl pirmajā stāvā,
apvienojot divas telpas, iekārtota
koptelpa. Pašvaldības algots so
ciālais darbinieks tajā sniegs indi
viduālas konsultācijas, piemēram,
par personīgā budžeta plānošanu,
darba meklējumiem, interesantām
brīvā laika pavadīšanas iespējām
u.c. “Mēs esam izremontējuši un
iekārtojuši dzīvokļus cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem, kuri
paši var sevi aprūpēt. Vēlamies, lai
šo pakalpojumu, pirmkārt, saņem
Ventspils novada iedzīvotāji, bet
varam piesaistīt cilvēkus arī no
citām pašvaldībām. Dzīvokļi pir
majā stāvā ir piemēroti personām
ar kustību traucējumiem,” stāsta
novada domes priekšsēdētājs Ai
vars Mucenieks, piebilstot, ka ēkas
dienvidu fasādē visu piecu stāvu
augstumā izbūvēts pacēlājs. Tas
noderēs arī senioriem, kuriem
piedāvās dzīvot Rūpnīcas ielā 6, jo
mājā ir ap 20 brīvu dzīvokļu, kas
pieder pašvaldībai.

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks (pa labi) pievērš kolēģu uzmanību
tam, ka pašvaldībai piederošajā ēkā vēl ir daudz brīvu vienistabas dzīvokļu, kurus
varētu izmantot, piemēram, seniori, kuri tagad dzīvo pagastu nomalēs.

Aleksandra Hmeļņicka foto

Nobeigums 3. lpp.

Daiņa Veidemaņa foto

SIA “OliRiki” runas vīrs Rihards Špude stāsta ministram Jānim Vitenbergam, kā kopā
ar partneri uzsācis darbību garāžā, piebilstot, ka tagad mēbeles tiek eksportētas.

Uzņēmējiem ir jābūt
lielām ambīcijām
Uzturoties darba
vizītē Ventspils novadā,
ekonomikas ministrs Jānis
Vitenbergs tikās ar domes
vadību, uzņēmējiem un
Nacionālās apvienības
“Visu Latvijai!–Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” Ventspils
nodaļas pārstāvjiem.
Vizīti
organizēja
domes
priekšsēdētāja vietnieks investīci
ju un attīstības jautājumos Andis
Zariņš, aicinot ministru apmeklēt
trīs uzņēmumus: SIA “MS Avlo”,
kas atjaunojis Pasiekstes vējdzir
navas, SIA “Zaksi”, kur ražo “Uža
vas alu”, un SIA “OliRiki”, kas no
koka izgatavo dizaina mēbeles un

ir izmantojis Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras atbalstu.
Jānis Vitenbergs atzinīgi izteicās
par uzņēmēju nopietno un iein
teresēto attieksmi pret darbu, jo
var redzēt, ka tas tiek veikts ar
degsmi. Ar novada domes vadību
ministrs diskutēja par dzīvojamā
fonda sakārtošanu un uzzināja,
ka novadā ir jau uzceltas divas
daudzdzīvokļu mājas, kurām, lai
tajās varētu iekārtoties īrnieki,
vēl nepieciešams labiekārtojums.
Ekonomikas ministrijai ir finanšu
instrumenti, kas varētu palīdzēt
īstenot šo mērķi.
Nobeigums 3. lpp.
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no domes sēdes

Jūlija domes sēdēs
l Lai pārstāvētu novada pašvaldības intereses,
kā arī lai nodrošinātu un veicinātu līdzsvarotu un
ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību, darbam Kur
zemes plānošanas reģiona Attīstības padomē par
patstāvīgo locekli izvirzīja novada domes priekšsēdē
tāju Aivaru Mucenieku, bet par aizvietotāju – nova
da domes priekšsēdētāja vietnieku Andi Zariņu, un
līdz ar to abiem atļāva savienot savu amatu ar darbu
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lo
cekļa amatā.
l “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” pārejas noteikumu 25. punkts nosaka no
drošināt administratīvi teritoriālās reformas mērķu
sasniegšanu, tādēļ pēc 2021. gada 1. jūlija Ventspils
valstspilsētas pašvaldība ar Ventspils novada paš
valdību sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un attīstības programmas izstrādē un veido kopīgas
sadarbības institūcijas šādās jomās: civilā aizsardzī
ba, izglītība un atkritumu apsaimniekošana. Deputāti
darbam sadarbības iestādē, Konsultatīvajā padomē,
Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un
kopīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam
sagatavošanai apstiprināja novada pārstāvjus šādā
sastāvā: novada domes priekšsēdētājs Aivars Mu
cenieks, novada domes priekšsēdētāja pirmais viet
nieks Guntis Mačtams, novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Andis Zariņš, novada pašvaldības izpilddi
rektors Juris Krilovskis.
l Lai pašvaldība varētu sasniegt novada attīstī
bas programmā izvirzītos mērķus un īstenot inves
tīciju plānā iekļautās prioritātes, nepieciešams pa
pildus piesaistīt finansējumu, piedaloties projektu
konkursos 2021.–2027. gada plānošanas periodā,
t.sk. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī
bai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (EJZF) projektu konkursos. Līdz ar to deputāti
apstiprināja novada pašvaldības dalību biedrībā “Zie
meļkurzemes biznesa asociācija” un deleģēja novada
pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Andi Zariņu
pārstāvēt pašvaldības intereses.
l Deputāti veica grozījumus novada domes nor
matīvajos aktos, lai nodrošinātu operatīvāku novada
domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un
mantas atsavināšanas komisijas un Darījumu ar lauk
saimniecības zemi izvērtēšanas komisijas darbu.
l Lai nodrošinātu novada Civilās aizsardzības
komisijas turpmāku nepārtrauktu darbību un lielāku
novada lomu civilajā aizsardzībā, deputāti veica gro
zījumus novada Civilās aizsardzības komisijas noli
kumā, iekļaujot sastāvā komisijas locekļus – Andri
Vārpiņu (novada pašvaldība) un Kristapu Kervi (AS
“Latvenergo”).
l Sakarā ar reģistrācijas numura izmaiņām izglī
tības iestāžu reģistrā kā vispārizglītojošai pamatsko
lai ar reģistrācijas Nr. 4112903458 deputāti apstipri
nāja grozījumu novada domes Piltenes pamatskolas
nolikumā.
l Apstiprināja 2021. gada kultūras projektu fi
nansēšanas konkursa 2. kārtas nolikumu. Konkursā
iesniegtos pieteikumus vērtēs Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta komitejas pārstāvji. Konkursa
pasākumu finansējuma fonds ir 4000 eiro. Viena

projekta īstenošanai var piešķirt ne vairāk kā 800
eiro.
l Deputāti piekrita parakstīt biedrību “Latvi
jas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”
un “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” sagatavoto
trīspusējo memorandu par sociālā darba attīstību
pašvaldībās (skatīt 2. lpp.).
l Deputāti apstiprināja grozījumus novada at
tīstības programmā 2020.–2026. gadam, izslēdzot
vairākus punktus, kas saistīti ar jau realizētajiem
projektiem, kā arī precizēja, aktualizēja pašvaldības
ceļu būvniecības programmu Ziru, Tārgales, Vār
ves, Užavas, Jūrkalnes, Ances pagastā un papildināja
investīciju plānu ar jauniem ierakstiem par īres dzī
vokļu attīstību, daudzdzīvokļu māju “Zūras-6”, Zūru
pagastā, un “Akācijas”, Tārgales pagastā, pārbūvi,
kā arī nolēma veikt Ugāles vidusskolas, Piltenes pa
matskolas, PII “Zīļuks”, Vārves pagastā, un īpašuma
“Valde”, Puzes pagastā, ēku atjaunošanu un energo
efektivitātes palielināšanu. Vēl investīciju plānā ie
kļāva pasākumus aizsprostu ietekmes samazināšanai
un zivju migrācijas uzlabošanai ceļā uz Usmas ezeru,
kā arī ierīkot migrējošo zivju uzskaites sistēmu Rī
vas upē Jūrkalnē. Lai veicinātu kvalitatīvas izglītības
pieejamību, paredzēti ieguldījumi Zūru pamatskolas
infrastruktūrā.
l Saņemta vēstule, kurā pašvaldība uzaicināta
piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongre
sā un biedru sapulcē, kas notiks 2021. gada 20. augus
tā Salacgrīvā. Pārstāvniecībai LPS kongresā, saskaņā
ar LPS statūtu 6.5. punktu, Ventspils novada pašval
dībai ir 2 delegātu vietas – domes priekšsēdētājam un
vienam domes pilnvarotam pašvaldības deputātam.
Deputāti pilnvaroja domes priekšsēdētāja 1. vietnie
ku Gunti Mačtamu piedalīties Latvijas Pašvaldību
savienības 31. kongresā.
l Lai sekmētu suitu novada kā etniskās kopie
nas apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, deputāti pilnvaroja pārstāvēt pašvaldī
bu biedrībā “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” novada
domes deputātu Māri Dadzi.
l Novada pašvaldībā 22. jūlijā saņemts Latvijas
Reģionu apvienības deputātu iesniegums ar iero
sinājumu apstiprināt novada domes deputāti Daci
Vašuku Finanšu komitejas sastāvā. Deputātu balso
jumā Dace Vašuka netika ievēlēta Finanšu komitejas
sastāvā.
l Deputāti piekrita no 23. augusta atbrīvot no
amata Popes pamatskolas direktori Ligitu Lukševicu,
jo saņemts iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no
direktores amata un pedagoģiskā darba pildīšanas.
Amata konkursa pretendentu atlases komisija, izvēr
tējot trīs pretendentus, Popes pamatskolas direktora
amatam izvirzīja Daigu Silarāju, ko deputāti arī ap
stiprināja.
l Vēl deputāti lēma par dzīvokļu īpašumu atsavi
nāšanu Piltenē un par dzīvokļu īpašumu atsavināša
nu atklātā izsolē Ugālē (skatīt 8. lpp.).
Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis

Paraksta memorandu
par sociālā darba attīstību

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks
parakstījis memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībā.
Aicinājums parakstīt šo dokumentu izskanēja no divām lielākajām so
ciālos darbiniekus apvienojošām nevalstiskām organizācijām – Latvijas Paš
valdību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku
biedrības. Memoranda parakstīšana apliecina pašvaldības izpratni par sociālā
darba nozīmīgumu un gatavību pilnveidot sociālo funkciju īstenošanu.
Parakstot šo memorandu, pašvaldības deputāti apņemas savu piln
varu laikā:
l atvēlēt Sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finan
šu un cilvēkresursus, kā arī iesaistīt Sociālo dienestu pašvaldības attīstī
bas un pakalpojumu plānošanā,
l sadarbībā ar novada Sociālā dienesta vadību rūpēties, lai sociālie
darbinieki varētu palielināt zināšanas un prasmes, paredzēt viņu iegul
dītajam darbam atbilstošu samaksu, gādāt, lai Sociālā dienesta darbinie
kiem būtu mūsdienīga darba vide un telpas, kur tiek ievērotas un nodro
šinātas gan sociālo darbinieku, gan klientu vajadzības,
l nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības va
dības un iesaistīto institūciju visu līmeņu sadarbību ar Sociālo dienestu,
īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtī
bas sargāšanas jomās.
Veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā nozīmē cilvēku lab
klājību un iespējas realizēt savu potenciālu, veselīgas attiecības starp cil
vēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī ilgtspējīgu vietējo kopienu.
Latvijas sociālo darbinieku un viņu klientu vārdā memorandu pa
rakstījušas Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības val
des priekšsēdētāja Ina Behmane un Latvijas sociālo darbinieku biedrības
valdes priekšsēdētāja Una Lapskalna.
Marlena Zvaigzne

Notiks militārās
mācības “Namejs 2021”

No 6. līdz 12. septembrim Zemessardzes 4. Kurzemes
brigādes karavīri, rezerves karavīri un zemessargi piedalīsies
Nacionālo bruņoto spēku militārās mācībās “Namejs 2021”.
Zemessardzes 46. kājnieku bataljona atbildības teritorijā militāro
mācību aktīvā fāze Ventspils novada Užavas, Ziru, Vārves un Ances pa
gastā notiks no 10. līdz 12. septembrim.
Militāro mācību laikā Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības
teritorijā pa autoceļiem pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemes
sargi. Ārpus poligoniem tiks izmantota tikai mācību munīcija un kaujas
imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un
dzīvību. Tomēr, atrodot mācību vietās nezināmus priekšmetus, tos aiz
liegts aiztikt vai pārvietot.
Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem īslai
cīgiem pārvietošanās apgrūtinājumiem, kas var rasties mācību laikā.
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu
pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem,
tehnikas un cita aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās
vietās. Militāro mācību laikā tiks ievērotas ugunsdrošības un dabas aiz
sardzības prasības. Pēc mācībām izmantotās teritorijas tiks sakoptas.
Šā gada 23. augustā Zemessardzei aprit 30. gadadiena. Pārliecība par
tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās 1991. gada
barikāžu dienās. Šo gadu laikā Zemessardze ir izveidojusies par skait
liski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un valsts aizsardzības
pamatu. Zemessardze dod iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīv
prātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību.
Zemessardze – tā ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā ko
mandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu
savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir
iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību, veselību un paplaši
nāt redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai piere
dzes. Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 55 gadiem
ar valsts valodas zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, bez kriminālās
sodāmības, ar atbilstošu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Lai
iesniegtu pieteikumu, kandidātam jāsazinās ar dzīves vai studiju vietai
tuvāko Zemessardzes vienību, zvanot uz tālruņa numuru 1811, rakstot
uz e-pasta adresi esizemessargs@mil.lv vai personīgi ierodoties vienībā.
Uzzini vairāk tīmekļvietnē www.zs.mil.lv!
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štāba Informācijas daļas
galvenā speciāliste Guna Pričina, e-pasts guna.pricina@mil.lv
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Iekārtoti astoņi grupu dzīvokļi
Nobeigums. Sākums 1. lpp.

“Mūsu iecere ir sniegt šajā
namā palīdzību cilvēkiem, kuriem
tā vajadzīga un kuriem nav nepie
ciešams uzturēties sociālās aprū
pes iestādēs. Pašvaldība drīz re
montēs dzīvokli pirmajā stāvā, lai
tajā varētu dzīvot cilvēks ar kustī
bu traucējumiem, kurš pārvietojas
ratiņkrēslā. Lai pirmā un otrā stāva
gaiteņi būtu vizuāli pievilcīgi, ir
nomainītas durvis visiem, ne tikai
grupu dzīvokļiem,” norāda domes
priekšsēdētājs. Kopā ar Aivaru
Mucenieku, viņa vietniekiem Andi
Zariņu un Gunti Mačtamu apska
tot grupu dzīvokļus, secinām, ka
tie ir gaiši un ērti, turklāt, pateico
ties projektā piešķirtajam finansē
jumam, dzīvokļi ir mēbelēti, tiem
ir nopirkti aizkari, paklāji, gultas
veļas komplekti, segas, spilveni,
trauki utt. Savukārt koptelpā būs

Visi dzīvokļi ir apmēbelēti un iekārtoti tā, lai īrnieki
varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi. Uz jaunajām mājām
viņi varēs ņemt līdzi mīļlietiņas un citas personīgās
mantas, bet daudz kas no dzīvei nepieciešamā jau ir
nodrošināts. Aleksandra Hmeļņicka foto
pieejama ne tikai veļas mazgāja
mā mašīna ar veļas žāvētāju, bet

arī televizors. Ventspils novada
pašvaldības Sociālā dienesta vadī

tāja Inta Rudbaha skaidro, ka jau
2017. gadā tika aptaujātas perso
nas ar viegliem vai vidējiem garīga
rakstura traucējumiem, lai sapras
tu, cik liela ir interese par grupu
dzīvokļiem. Pagaidām ir zināms,
ka tos varētu izmantot četri cilvē
ki, bet tiks uzrunāti vēl citi. Inta
Rudbaha uzsver, ka līdz šim Rūp
nīcas ielas 6. nama dzīvokļu jaunie
īrnieki dzīvojuši ģimenēs, tāpēc
viņiem būs jāpierod pie saimnie
košanas patstāvīgi. Tiesa, dienas
laikā viņiem tiks nodrošināta so
ciālā aprūpētāja un sociālā darbi
nieka palīdzība, šie speciālisti gru
pu dzīvokļu iemītniekiem mācīs
plānot laiku un budžetu, palīdzēs
meklēt darba iespējas. “Šāds pro
jekts ir ļoti svarīgs. Jo vairāk tāpēc,
ka sabiedrībai jāsper plats solis uz
priekšu, lai pieņemtu cilvēkus ar
garīgās attīstības traucējumiem.
Prieks, ka šī situācija pamazām

mainās uz labo pusi,” teic Inta Rud
baha. Sociālā darbiniece Sandra
Citoviča ir gandarīta, ka grupu dzī
vokļu īrnieki varēs dzīvot patīkamā
vidē un viņiem būs drošības sajūta,
jo ikdienā līdzās būs aprūpētājs:
“Šie cilvēki varēs brīvi pārvietoties,
aizbraukt uz pilsētu vai pie saviem
tuviniekiem. Komunikācija netiks
liegta. Savukārt ciemos uz Ugāli va
rēs braukt vecāki vai citi radinieki.”
Būvdarbus objektā veica SIA
“Ostas celtnieks”, būvuzraudzību
nodrošināja SIA “BaltLine Globe”,
bet autoruzraudzību – SIA “JOE”.
Projekta kopējās izmaksas ir
423 310,79 eiro, tostarp Eiropas
Reģionālās attīstības fonda daļa
ir 217 584,77 eiro, pašvaldības
fi
nansējums – 191 653,47 eiro,
valsts budžeta finansējums –
4606,07 eiro, valsts budžeta dotā
cija pašvaldībām – 9466,48 eiro.
Marlena Zvaigzne

Uzņēmējiem ir jābūt lielām ambīcijām
Nobeigums. Sākums 1. lpp.

“Otra tēma, ko pārrunājām un
kas ir ļoti svarīga Ventspils nova
dam, ir vēja parku būvniecība. Ko
lēģus interesēja mans viedoklis, un
es paudu, ka šobrīd strādājam pie
likuma grozījumiem, lai plašākas
iespējas saņemt zināmu atbalstu
būtu pašvaldībām un iedzīvotā
jiem, kuru dzīvesvietas tuvumā
tiek būvēti vēja parki. Mums kā
valstij ir svarīga to attīstība, īpa
ši apstākļos, kad strauji aug gāzes
cena, visā valstī pieaug elektrības
rēķini. Tāpēc būtu nepieciešams
attīstīt zaļās enerģijas ražošanu,
bet pašvaldībām un iedzīvotājiem
no tā jāgūst arī kāds labums, jo
tikai tad viņi spēs to pieņemt un

uztvert ar lielāku sapratni,” sacī
ja Jānis Vitenbergs. Viņš atbalsta
viedokli, ka Ventspils novadam
arī turpmāk jābūt atsevišķai paš
valdībai, protams, atsevišķos jau
tājumos sadarbojoties ar Vents
pili. Ministrs uzskata, ka viens
no galvenajiem novada attīstības
virzieniem ir tūrisms, taču svarīga
ir arī kokrūpniecība un citas no
zares. “Mēs kā valsts it visā varam
sasniegt labus rezultātus tikai tad, ja
valdība sadarbosies ar pašvaldībām
un uzņēmējiem, tāpēc gribu ar vi
ņiem iepazīties, lai nav nekādu bar
jeru un varam iet kopā un strādāt.
Šis ir piemērots brīdis, lai saprastu,
kā kovida laiks ietekmējis uzņēmē
jus un kā viņiem var palīdzēt. Mēs
ministrijā tagad varam pamainīt

dažādas atbalsta programmas –
pēc tam būs par vēlu. Mana vīzija
ir tāda, ka attīstām valstī ražošanu,
lai spētu eksportēt produktus, kas
citās valstīs nav pieejami. Es kā mi
nistrs daudz stāstīšu par dažādiem
atbalsta rīkiem, bet uzņēmējiem ir
jābūt ambīcijām, viņiem ir jāsaprot,
ka būs pieejami lieli finanšu līdzekļi.
Ejam uz priekšu un neskatāmies uz
to, kas bija pirms kovida,” aicināja
Jānis Vitenbergs. Viņš neskaišas, ja
uzņēmēji uzdod arī skarbus jautā
jumus, jo tā ir reģionālo vizīšu pie
vienotā vērtība – iespēja uzzināt,
ko cilvēki, kas strādā ārpus Rīgas,
domā, “lai mēs ministrijā nedzīvotu
savā burbulī, bet būtu ar uzņēmu
miem uz viena viļņa”.
Marlena Zvaigzne

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs un ministrijas
parlamentārā sekretāre Ilze Indriksone atzinīgi
novērtēja Užavas alus darītavas īpašnieka
Ulda Pumpura sarūpētos dzērienus. Daiņa Veidemaņa foto

Var pieteikt elektroiekārtu bezmaksas izvešanu
AS “Latvijas Zaļais punkts”
sadarbībā ar vides apsaimniekošanas
uzņēmumiem SIA “Eco Baltia
vide” un pašvaldības SIA “Ventspils
labiekārtošanas kombināts”,
kā arī SIA “Maxima Latvija”
elektrotehnikas šķirošanas kampaņā
“Viegla šķirošanās” aicina novada
iedzīvotājus līdz 17. augustam pieteikt
nolietoto un vairs nevajadzīgo
elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no
mājsaimniecībām vai uzņēmumiem.
Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt node
rīgas balvas – veikalu “Maxima” dāvanu kar
tes 30 eiro vērtībā.
Elektronikas izvešanai var pieteikties,
aizpildot reģistrācijas anketu vietnē https://
ej.uz/Viegla_skirosanas, zvanot pa tālruni
26626165 vai rakstot e-pastu elektronika@
ecobaltiavide.lv un norādot precīzu adresi,
apjomu un kontaktinformāciju.
Elektrotehniku no pieteiktajām adre

Līdz 17. augustam var pagūt pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo
elektroiekārtu bezmaksas izvešanu.
sēm savāks no 25. līdz 27. augustam, sākot
no plkst. 7.00 visas dienas garumā. Drošības
nolūkos elektronikas savākšana notiek bez
kontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās

izvešanas dienā jābūt novietotai pie mājas
ārdurvīm, ārpus nožogotas teritorijas – at
kritumu apsaimniekošanas operatoram brīvi
pieejamā vietā.

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sa
dzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas
mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas
u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mik
roviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus,
fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces,
kopā ar elektroniku var nodot uzkrātās bate
rijas un akumulatorus. Lai pieteiktu izvešanu,
minimālajam nododamo lietu svaram jābūt
vismaz 50 kg.
Akcijas laikā var nodot tikai nolietotās
elektropreces, akumulatorus un baterijas.
Netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram,
mēbeles, logi, durvis, podi u.c. Piedaloties
kampaņā “Viegla šķirošanās”, ikviens dalīb
nieks var pretendēt uz noderīgām balvām.
Katrā novadā starp dalībniekiem tiks izlo
zēta veikala “Maxima” dāvanu karte 30 eiro
vērtībā, kā arī līdzvērtīga dāvanu karte tiks
piešķirta tam novadniekam, kurš būs nodevis
vislielāko apjomu elektrotehnikas.
Marlena Zvaigzne
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Novada viesiem ir gan ko darīt, gan ko nopirkt

Ugāles pagasta Rāpatos izveidota piemiņas vieta izvestajiem ļaudīm un viņu
zaudētajām mājām.

Užavas bākas augstums ir 28 metri, tā pieejama
apskatei. Līgas Arājas un Aleksandra Hmeļņicka foto
Pašvaldība šogad izdeva
tūrisma ceļvedi ar karti,
kura moto ir “Ventspils
novads – videi draudzīga
tūrisma galamērķis”.
Salokāmais tūrisma ceļvedis
pieejams latviešu, angļu un krievu
valodā, kopējā tirāža – 8000 ek
semplāru. Tajā iekļauti 200 objek
ti, kas sagrupēti pa pagastiem un
sadalīti šādās kategorijās: apskates
objekti, aktīvā atpūta, naktsmītnes
un atpūtas vietas, kafejnīcas un
krodziņi, citi lauku labumi. Ceļvedi
izdošanai sagatavoja attīstības pro
jektu vadītāja, uzņēmējdarbības
un tūrisma speciāliste Evita Roģe,
tādēļ lūdzu viņu raksturot tūrisma
vidi novadā. “Uz pārējās Latvijas
fona izceļamies ar dabas bagātī
bām, piemēram, krasta līnija gar
jūru stiepjas 97 km garumā, mums
ir ļoti mežains novads. Mums ir
daudz laivojamu upju, turklāt tās,
tāpat kā ezerus, var izmantot arī
zvejniecībai un makšķerēšanai.
Varam lepoties ar kultūras manto
jumu. Te jāpiemin trīs dzīvesziņas:
lībiešu, suitu un ventiņu. Mums ir
spēcīgas folkloras kopas – “Maģie
suiti” Jūrkalnē, kas veiksmīgi sa
darbojas ar biedrību “Etniskās kul
tūras centrs “Suiti””, un “Kāndla”
un “Piški kāndla” Tārgalē. Esam
pazīstami ar kulināro mantoju
mu – visam novadam raksturīgi
ir sklandrauši, bet īpaši jāpiemin

Jūrkalnes un Ances muižas saim
nieces, kuras rīko meistarklases
un iemāca raušus cept ikvienam,
kam par to ir interese. Vislabāk
kulināro mantojumu var iepa
zīt “Mājas kafejnīcu dienās”, kad
daudzi saimnieki cienā viesus ar
dažādiem gardiem ēdieniem,” stās
ta Evita, pievēršot uzmanību arī
baltvācu atstātajam mantojumam,
piemēram, muižām Popē un Ancē.
Daudzviet vēsturisko ēku vietā
tagad redzamas tikai drupas, bet
Zlēkās tās nolemts atdzīvināt, logu
ailēs izvietojot senas fotogrāfijas.
Pieminēšanas vērtas ir sakrālās
celtnes – praktiski katrā pagastā ir
baznīca, dažos pat vairākas. Viens
no gleznainākajiem dievnamiem
atrodas Ugālē, tajā ir unikālas ērģe
les, skaista ir arī greznā Zlēku baz
nīca un Landzes baznīca Ventas
krastā. Jūrkalnes katoļu dievnamā
ierīkoti vasaras vārti, tādēļ pagas
ta viesi var ielūkoties ēkā, neieejot
tajā.
Evita zina teikt, ka tautieši no
citiem novadiem un pilsētām un
arī ārvalstnieki interesējas par
iespēju būvēt Ventspils novadā
kempingus un viesu mājas, jo tiek
novērtēta skaistā un klusā vide.
Pludmales josla ir tik gara, ka ir
iespējams atpūsties, netraucējot
citiem. Tur, kur sastopamas dabas
vērtības, koncentrējas tūrisma pa
kalpojumu sniedzēji. Tas sakāms

Ir dabas mīļotāji, kuri labprāt uzmeklē lielus akmeņus.
Šis atrodas Ugāles pagastā.
gan par Usmu, gan Jūrkalni, kur
padomāts par nakšņošanas un ēdi
nāšanas iespējām. Daudzviet var
iznomāt laivas – lielākoties Irbes
un Engures upes tuvumā. Jāpiemin
arī uzņēmums “DabaLaba”, kas
Ancē izveidojis pievilcīgu tūrisma
piedāvājumu – pirmais “magnēts”
ir laivošana, bet ir arī loka šaušana,
iespēja ieturēties meža kafejnī
cā, izbraukt ar džipiem. Savukārt,
tūrisma sezonai beidzoties, var
doties pārgājienā un meklēt brie
žu ragus vai ieklausīties tālumā
dzirdamās vilku balsīs. Pēc Evitas
teiktā, atpūtas vietu skaits katru
gadu pieaug, turklāt tiek atjauno
tas vēsturiskas ēkas. Te var minēt
Pasiekstes vējdzirnavas, kur ie
kārtots krogs, ir apartamenti, var
izmantot tuk-tuka pakalpojumus.
Pasiekstes vējdzirnavas ir saņē
mušas balvu Latvijas Tirgotāju
asociācijas rīkotajā konkursā, kate
gorijā “Viesmīlība”. Uzslavas vērta
ir arī “Usmas muiža”, kur ir augsts
servisa līmenis gan restorānā, gan
apartamentos, turklāt šī uzņēmu
ma vadība prasmīgi izmanto dažā

dās mārketinga iespējas. Daudzus
gadus veiksmīgi darbojas “Usmas
SPA”, kur iespējams arī paēst, bet
visvairāk sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumu ir Jūrkalnē, tikai maz
liet atpaliek Usma.
Ventspils novadā tiek gaidītas
arī ģimenes ar bērniem, un šai au
ditorijai īpaši interesanti ir mini
zoo, kas iekārtoti Vārves un Us
mas pagastā. Savukārt seniori un
jaunās māmiņas ir tie atpūtnieki,
kas visbiežāk izmanto pastai
gu takas. Viena no tām ir Usmā,
tā der arī personām ar kustību
traucējumiem, daudzi iecienījuši
Rīvas loku taku Jūrkalnē. “Nesen
apmeklēju jauno Irbes upes trošu
tiltu un biju lieciniece, kā tam pāri
ļoti prātīgi devās motociklistu
kompānija. Ventspils novadā ie
kļaujas starptautiskais pārgājienu
maršruts “Jūrtaka”, tāpēc varam
sastapt daudz kājāmgājēju, bet
netrūkst arī velobraucēju, jo no
vada teritoriju šķērso velomarš
ruti “Apkārt Baltijas jūrai” un
“Dzelzs priekškars”. Velomaršruta
vajadzībām plānojam izmantot

bijušo mazbānīša ceļu, kas būtu
paredzēts rūdītākiem braucējiem,
kam patīk ekstrēmāki pārbaudī
jumi. Jāpiebilst, ka gan katrā pa
gastā, gan Piltenē ir pa mazam
velomaršrutam. Padomāšu, kā tos
popularizēt. Pie mums piedāvā arī
izjādes ar zirgiem, un cilvēkiem
tās patīk.”
Tūristi parasti vēlas iegādā
ties amatniecības izstrādājumus
un dažādus lauku labumus – tas
ir iespējams arī Ventspils nova
dā. Var nopirkt dažādus piena
produktus, medu, vistas gaļu,
gardus kūpinājumus un pašcep
tu maizi, sulu, dārzeņus, olas…
“Novada viesi vienmēr meklēs
iespēju garšīgi paēst un nopirkt
lauku labumus. Zinu, ka tos ražo
lielāks skaits cilvēku, nekā ir pie
teikts ceļvedī, tādēļ gribu aicināt
tos, kuri vēl nav nokārtojuši ne
pieciešamās formalitātes, izdarīt
to, lai varētu tirgoties legāli. Te
gribu pieminēt Maritu Jēkabsoni
no Jūrkalnes, kura pati ar vīru iet
jūrā zvejot un savā sētā ir izveido
jusi dažādu labumu degustācijas
vietu. Cilvēki arvien vairāk inte
resējas par veselīgu uzturu, tāpēc
laukos audzētajiem produktiem ir
liela piekrišana. Mums netrūkst
arī amatnieku, piemēram, Ugāles
ērģeļbūves darbnīcā veiksmīgi
darbojas Jānis Kalniņš, viņa meita
izveidojusi savu uzņēmumu, kur
top maza izmēra koka izstrādāju
mi. Jūrkalnē dzīvo kokļu meistars
Guntis Niedoliņš, kurš no koka
var izgatavot pilnīgi visu. Lēnām
novadā parādās podnieki. Dau
dzas dāmas šuj un izšuj, var iegā
dāties viņu izstrādājumus,” rezu
mē Evita, aicinot tuvus un tālus
viesus apmeklēt Ventspils novadu
un baudīt tā burvību.
Marlena Zvaigzne
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Atvērts Pusaudžu
resursu centrs
Ventspilī, Kuldīgas ielā 27,
atvērta Pusaudžu resursu
centra reģionālā filiāle.
Tas nozīmē, ka bezmaksas
palīdzību var saņemt arī
novada iedzīvotāji.
Centra vadītāja ir klīniskā psi
holoģe Jolanta Segliņa-Gluškova,
viņas kolēģe ir klīniskā psiholoģe
Kristīne Strazdiņa, bet, ja nepie
ciešams, attālināti var izmantot
arī citu speciālistu – narkologa,
psihiatra, fizioterapeita, psiho
terapeita, uztura speciālista u.c.
– palīdzību. Tas iespējams, patei
coties Labklājības ministrijas, Na
cionālā veselības dienesta un Ve
selības ministrijas finansējumam.
Ventspilī pašlaik tiek piedāvā
ta depresijas mazināšanas prog
ramma. Tā ilgst 90 dienas, un
šajā laikā pusaudzim bez maksas
sniedz psiholoģisko atbalstu kon
sultācijās un terapeitiskās nodar
bībās. “Centrā var vērsties pats
pusaudzis vai jaunietis vecumā
no 10 līdz 18 gadiem, kuram var
pat nebūt depresija, bet ir iekšēji
pārdzīvojumi, ar ko pats netiek
galā, un nav neviena, kam viņš
uzticas un ar ko varētu par to

runāt. Tas izdarāms, zvanot pa
tālruni 25458111 vai rakstot epastā ventspils@pusaudzucentrs.
lv. Jaunieši saziņai labprāt izman
to “WhatsApp”, atsauksimies, ja
saņemsim arī šādu ziņu,” saka
Jolanta, piebilstot, ka depresijas
mazināšanas programma ir ērti
pieejama, jo nav nepieciešams
nosūtījums – cilvēks uzreiz var
vērsties centrā, un būs sadzirdēts.
Pagaidām Ventspilī rinda vēl
neveidojas, bet centra vadītā
ja paredz, ka tas notiks, jo abas
klīniskās psiholoģes var strādāt
ar 12 klientiem, kuriem, kā jau
minēts, tiek piedāvāts trīs mēne
šu palīdzības kurss. Pusaudzim,
kuram parādījušās garastāvokļa
svārstības, nomāktība, bezcerī
gums, nevēlēšanas komunicēt ar
citiem, novērojams motivācijas
trūkums, mācīšanās traucējumi,
arī trauksme, ir pārņēmusi grūt
sirdība vai paškaitējuma tieksme,
ieteikt apmeklēt kursu var gan
vecāki, gan skolotāji. Ja pusaudzi
pieņem programmā, ar psiholoģi
viņš tiekas reizi nedēļā, un saru
nas, protams, ir konfidenciālas. “Ja
klients, mūs nebrīdinot, divas rei

Ventspils Pusaudžu centrā strādā klīniskās psiholoģes Kristīne Strazdiņa (pa kreisi)
un Jolanta Segliņa-Gluškova.
Jolantas Segliņas-Gluškovas arhīva foto
zes neierodas uz tikšanos, sadarbī
ba tiek pārtraukta, ļaujot palīdzību
saņemt tiem, kas to patiešām vē
las. Mēs strādājam konsultatīvi,
izmantojot krīzes intervences un
atbalsta terapijas metodes, vei
cam psihosociālo novērtējumu,
kas ietver pusaudža daudzpusīgu
dzīves sfēru izvērtēšanu. Tāpat iz
mantojam aptaujas un projektīvās
metodes emocionālās sfēras no
vērtēšanai un emocionālo grūtību
noteikšanai, iekšējo resursu apzi
nāšanai un aktivizēšanai. Tas ļauj
bērnam izprast savu emocionālo
stāvokli un saņemt iedrošinājumu,

risinot dažādas problēmas. Tādē
jādi klientam izdodas paaugstināt
savu pašvērtējumu, kas pusaudzim
ir ļoti svarīgi. Lai uzņemtu jaunieti
programmā, notiek izvērtēšanas
konsultācija, kurā novērtējam viņa
emocionālo stāvokli un aktuālās
grūtības, lūdzam aizpildīt anke
tu, lai labāk izprastu, cik smags ir
konkrētā cilvēka stāvoklis,” skaid
ro Jolanta. Pēc viņas teiktā, mūs
dienās depresija skar ļoti daudzus
bērnus un jauniešus. To ietekmē
jusi arī pandēmija, kad bija jāie
mācās dzīvot citādi, netiekoties
ar vienaudžiem un citiem mīļiem

Iegādājas
piekaramo
laivas dzinēju

Aizsargās zivju resursus Rīvas upē
Ar Lauku atbalsta
dienesta Zivju fonda
un Ventspils novada
pašvaldības finansējumu
īstenots projekts “Zivju
resursu aizsardzība,
kontrole un uzraudzība
Rīvas upē”. Tā mērķis bija
iegādāties nepieciešamo
aprīkojumu, lai nodrošinātu
zivju kvalitatīvu resursu
aizsardzību, kontroli un
uzraudzību Ventspils novada
Rīvas upē.
2020. gadā Rīvas upē izbūvē
ja zivju ceļu, izmantojot projekta
“Baltijas jūras reģions kā makšķe
rēšanas tūrisma galamērķis un tā
attīstība, veicināšana un ilgtspē
jīga pārvaldība” jeb “RETROUT”
finansējumu un Ventspils novada
pašvaldības līdzfinansējumu “In
terreg Baltic Sea region” prog
rammā. Jau 2020. gadā varēja pār
liecināties, ka izbūvētais zivju ceļš
taimiņu migrēšanai darbojas sek
mīgi. Šis dabīgais zivju ceļš ir pir
mais šādā veidā realizētais risinā
jums Latvijā, līdz ar to guvis plašu
publicitāti un interesi sabiedrībā.
Diemžēl tas paaugstina arī risku,
ka objekts varētu piesaistīt nele
gālās zvejas veicējus. Pašvaldības
pieredze liecina, ka zvejniecības
normatīvo aktu pārkāpēju intere
se par šo teritoriju, dambi pie bi
jušās kartona fabrikas, ir jau sen,
īpaši migrējošo zivju – lašu, tai

Izbūvētais zivju ceļš taimiņu migrēšanai darbojas sekmīgi.
miņu, nēģu – nārsta laikā. To var
apliecināt arī Valsts vides dienesta
Zvejas kontroles daļas inspektori.
Valsts vides dienesta Ventspils
reģionālā vides pārvalde savā at
zinumā, kurš tika gatavots pirms
zivju ceļa nodošanas ekspluatācijā,
ir norādījusi, ka objektu nepiecie
šams aprīkot ar videonovērošanas
iekārtām. Pašvaldības ieskatā vi
deonovērošanas iekārtu ierīkošana
ir lietderīga un nepieciešama, bet
tas uzlabotu situāciju tikai objekta
tiešā tuvumā. Objekts jau atrodas
diezgan labi pārredzamā un sa
biedrībai pieejamā vietā – tuvumā

ir autoceļš Ventspils–Leči–Grobi
ņa, vides objekts “Rīvas upes koka
tilts” un kafejnīca “Rīvas krogs”.
Tālāk Rīvas upe tek cauri mežiem
pa pilnībā neapdzīvotu teritoriju,
kur ir ērti pieejamas un maz kon
trolētas vietas, kuras potenciāli
varētu izmantot malu zvejnieki, tā
pēc bija nepieciešams risinājums,
kas nodrošinātu zivju resursu efek
tīvu aizsardzību arī šajās paaugsti
nāta riska teritorijās.
Izmantojot Lauku atbalsta die
nesta (LAD) Zivju fonda un pašval
dības finansējumu, iegādāts drons
un uzstādītas divas novērošanas

cilvēkiem, turklāt no līdzsvara iz
sita arī iespēja saslimt pašiem vai
tuviniekiem. Depresijas mazināša
nas programma ir labs atspēriena
punkts, lai cilvēks atgūtos un mek
lētu risinājumus un dažādas iespē
jas dzīvot citādāk, saredzot gaismu
tuneļa galā. Jolanta piebilst, ka ar
klientiem var strādāt arī attālināti,
tātad centra piedāvātās iespējas
paredzētas arī ārvalstīs dzīvojo
šiem tautiešiem. Konsultācijas var
saņemt ne tikai pusaudži, bet arī
viņu vecāki, viņiem ir iespēja ie
saistīties atbalsta grupās.
Marlena Zvaigzne

Daiņa Veidemaņa foto

kameras. “Minētais aprīkojums,”
norāda pašvaldības Attīstības no
daļas vadītāja Ginta Roderte, “ļaus
efektīvi veikt reidus sadarbībā ar
Valsts vides dienesta Kurzemes
reģionālās vides pārvaldes zivju
resursu aizsardzības inspektoriem
un sekmīgi realizēt zvejniecības un
makšķerēšanas noteikumu ievēro
šanas kontroli, zivju resursu aiz
sardzību un uzraudzību.” Projekta
izmaksas – 4854,52 eiro, LAD
Zivju fonda finansējums – 4320
eiro, Ventspils novada pašvaldības
ieguldījums – 534,52 eiro.
Marlena Zvaigzne

2021. gada vasarā pašvaldība
īstenojusi Lauku atbalsta dienes
ta Zivju fonda, Ventspils novada
pašvaldības un biedrības “Usmas
krasts” finansētu projektu “Pieka
ramais laivas dzinējs zivju resursu
aizsardzībai, kontrolei un uzrau
dzībai Ventspils novada publiska
jās ūdenstilpēs 2021”.
Projekta mērķis bija iegādāties
laivas dzinēju, lai labāk nodroši
nātu zivju resursu aizsardzību,
kontroli un uzraudzību Ventspils
novada publiskajās ūdenstilpēs.
Iegādājoties minēto aprīkoju
mu, biedrības “Usmas krasts”
inspektors un Ventspils novada
pašvaldības pilnvarotās personas
sadarbībā ar Dabas aizsardzības
pārvaldes un Valsts vides dienesta
darbiniekiem spēs efektīvāk veikt
reidus Ventspils novada publis
kajās ūdenstilpēs, lai apkarotu
maluzvejniecību un kontrolētu
zvejniecības un makšķerēšanas
noteikumu ievērošanu, norāda
Attīstības nodaļas vadītāja Gin
ta Roderte. Projekta izmaksas
– 4838,79 eiro, Lauku atbalsta
dienesta Zivju fonda finansējums
– 3500 eiro, Ventspils novada
pašvaldības finansējums – 348,79
eiro, biedrības “Usmas krasts”
līdzfinansējums – 990 eiro.
Marlena Zvaigzne
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izglĪtĪBa

Vecāki novērtē bezmaksas
ēdināšanas iespējas

“Zīļuka” vadītāja Annija Horste vienmēr labi jutusies
bērnu vidū, tāpēc darbs pirmsskolas izglītības iestādē
viņai ir kā radīts.
Šovasar Vārves pagasta “Rozītēs”, kur atrodas
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”
filiāle, SIA “Samrodes” darbinieki veica remontdarbus
pagalmā (summa – 67 749,47 eiro), izveidojot arī
uzbrauktuvi personām ar kustību traucējumiem.
mArlenAs zVAigznes foto

Vārves pirmsskolas
izglītības iestādi “Zīļuks”
16. martā sāka vadīt Annija
Horste. šovasar viņa bija
lieciniece pašvaldības
veiktajiem remontdarbiem
“Zīļuka” filiāles teritorijā
Vārvē un ir apmierināta ar
to kvalitāti.
Iepriekš Annija strādāja Rīgā,
viņa piecus gadus bija sākum
skolas skolotāja, bet, uzzinājusi
par vakanci Vārvē, nolēma uz
sākt darbu “Zīļukā”. “Mani kopš
mazotnes ir piesaistījuši bērni.
Septiņu brālēnu un māsīcu vidū
esmu vecākā, mēs daudz laika
pavadījām kopā, un es pieskatī
ju mazākos. Man pašai bija ļoti
jauka sākumskolas skolotāja Aiga
FelšMilberga. Arī tas laikam ie
tekmēja lēmumu kļūt par skolotā
ju. Esmu ieguvusi maģistra grādu
pedagoģijā un apguvusi Monteso
ri pedagoģiju, jo mani vienmēr ir
piesaistījušas alternatīvās mācību
metodes. Pirmsskolas ir vieta, kur
tās veiksmīgi var izmantot.”
Atceroties pirmās nedēļas
vadītājas amatā “Zīļukā”, Annija
teic, ka tās nebija vieglas, jo bija
jāsaprot, kā pareizi noformēt da
žādus dokumentus, bet, par laimi,
viņai ir ļoti atsaucīgas kolēģes,
padomus deva arī novada domes
personāldaļas darbinieces un grā
matvedes. “Sākumā sarežģīti šķita
arī tas, ka dārziņam ir filiāle, va
jadzēja padomāt par to, lai abās
vietās būtu jauki, lai viss būtu sa
gādāts un sarūpēts.” Gan Ventavā,
gan Vārvē ir divas grupiņas, “Zī
ļuku” apmeklē ap 60 bērnu. “Mēs
viņiem cenšamies nodrošināt pir
mo pozitīvo pieredzi saskarsmē
ar vienaudžiem. Ir vērtīgi, ja jūsu
dēls vai meita atrodas vidē, kurā ir
līdzīga vecuma bērni. Bērnudārzs

pavisam noteikti dod zināšanas,
mums ir daudz materiālu, kas pa
līdz tās apgūt. Dārziņā var iemā
cīties pašapkalpošanās prasmes.
Šeit notiek mūzikas nodarbības,
ir piesaistīta logopēde – arī tas ir
svarīgi, jo tiek attīstītas radošās
prasmes un pareiza izruna.”
Vai Annija ir mēģinājusi “Zī
ļukā” ieviest sev tuvās alternatīvās
mācību metodes? “Pagaidām vēl
ne, bet esmu pamanījusi, ka sko
lotājas jau tagad ikdienā izmanto
ko līdzīgu. Esmu atvedusi kasti
ar saviem personīgajiem mate
riāliem, ko piedāvāt kolēģēm, jo
vēlos dalīties ar to, kas man ir.
Protams, es gribētu dārziņā iz
veidot Montesori kabinetu, bet
pagaidām tam nav vietas. Alter
natīvās metodes iemāca bērniem
darboties patstāvīgi, pieaugušais
ir tikai kā novērotājs, un bērns
pats mācās labot pieļautās kļū
das. Montesori paredz arī to, ka,
piemēram, reizināšanu var apgūt
jau pirmsskolā. Šī metode palīdz
izprast dažādas lietas, un tas ir
svarīgi. Bērni iemācās nolikt krēs
lu, lai nerastos troksnis, aizvērt
durvis, lai tās neaizcirstos.”
Raksturojot “Zīļuka” audzēk
ņus, iestādes vadītāja uzsver, ka
viņi ir ļoti dažādi – kāds runātī
gāks, kāds noslēgtāks. Aktīvāki
ir zēni, bet netrūkst arī žiperīgu
meiteņu. Ja sākumā kāds bērniņš,
pirmo reizi verot dārziņa durvis,
ir sabijies, tad skolotājas un viņu
palīdzes ar savu sirsnību viņu ie
drošina, un bailes atkāpjas. Annija
ir gandarīta par labo sadarbību ar
vecākiem, jo tad, ja viņi būs droši,
arī bērns būs drošs.
Ventspils novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšanas izmaksas,
tāpēc interesi par iespēju apmek

2020. gada 1. septembrī Ventspils novadā pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklēja 83 mazuļi vecumā
līdz diviem gadiem un 370 bērni no trīs gadiem un
vecāki. Jaunākajiem ēdināšanas izmaksas dienā ir
2,80 eiro (1,50 eiro ir produktu izmaksas), vecākajiem
bērniem ēdināšanas izmaksas dienā ir 2,95 eiro,
tostarp 1,65 eiro ir produktu izmaksas. Aprēķinot
budžetu, tiek pieņemts, ka vidējais pirmsskolas
izglītības iestāžu apmeklējums ir 85%. Tātad kopējās
ēdināšanas izmaksas gadā ir 282 454 eiro,
no tām 156 812 eiro ir produktu izmaksas.

lēt “Zīļuku” izrāda ne tikai Vārves
pagasta iedzīvotāji, bet arī vents
pilnieki vaicā, vai dārziņā var
pieteikt bērnus no pilsētas. Tas
ir iespējams, skaidro bērnudārza
vadītāja. Turklāt visās grupās vēl
ir brīvas vietas. “Pie mums jau
tagad brauc bērni no Ventspils.
Izvēle par labu “Zīļukam” ir tā
pēc, ka mums grupiņās ir mazāks
audzēkņu skaits, ir vecāki, kas no

vērtē to, ka netiek prasīta nekāda
maksa un nav rindu.”
Pēc sarunas Annija aicina iz
iet laukā un apskatīt, kas šovasar
paveikts “Zīļuka” filiāles teritorijā
Vārvē, un rāda jauno bruģi, pa
skaidrojot, ka vispirms strādnieki
nomainīja novecojušās komuni
kācijas. Ir padomāts arī par to, lai
ēkas pamatus neapdraudētu lietus
ūdeņi, atjaunotas kāpnes un izvei

dota īpaša uzbrauktuve tiem, kas
pārvietojas ratiņkrēslā. Tas nozī
mē, ka nu “Zīļuku” var apmeklēt
arī bērni ar kustību traucējumiem.
Bērnudārza vadītāja neslēpj,
ka jauno mācību gadu gaida ar ne
lielu satraukumu, jo nav izstrādāti
Ministru kabineta noteikumi, kas
izskaidrotu, vai izglītības iestādēs
varēs strādāt arī nevakcinēti dar
binieki. “Pagaidām puse kolektīva
darbinieku ir vakcinējušies, bet
puse nav. Es saprotu gan vienus,
gan otrus, bet mans pienākums
nav kādu pārliecināt. Izvēle ir kat
ra paša ziņā. Pati esmu vakcinēju
sies, jo vēsture liecina par lielām
epidēmijām un vakcīnām, kas
ir pasargājušas no tām. Ja esmu
vakcinēta, tātad mana ikdiena ir
atvieglota – varu ceļot, apmeklēt
pasākumus. Vēl vairāk es priecā
tos, ja mums darbā nebūtu jālieto
sejas maska, bet tāda ir prasība,
un tā ir jāievēro.”
Marlena Zvaigzne

Amatā apstiprina Popes pamatskolas direktori
Ventspils novada domes
deputāti apstiprināja
amatā Popes pamatskolas
direktori. No 24. augusta
šos pienākumus veiks daiga
Silarāja.
Ventspils novada pašvaldība
30. jūnijā izsludināja konkursu
uz Popes pamatskolas direktora
amatu, nosakot, ka pretendentu
pieteikšanās termiņš ir 20. jūlijs.
Tika saņemti trīs pieteikumi, un
dalībnieku vērtēšana notika divās
kārtās.
Pēc darba pārrunu novērtē
šanas un abu konkursa kārtu re
zultātu apkopojuma pretendentu
atlases komisija par Popes pamat

skolas direktora amata konkursa
uzvarētāju ar iegūtiem 35,7 punk
tiem atzina Daigu Silarāju. Viņai ir
nepārtraukts 29 gadu pedagoģis
kā darba stāžs. Vadības darba pie
redzi Daiga Silarāja ieguvusi, 12
gadus strādājot Ventspils pilsētas
domes Jaunrades nama direktores
amatā. Jaunos amata pienākumus
viņa sāks pildīt 24. augustā, bet
līdz tam laikam Popes pamatsko
las direktore būs Ligita Lukševica,
kura 26. maijā iesniedza pašvaldī
bā iesniegumu ar lūgumu atbrīvot
viņu no Popes pamatskolas direk
tores amata un pedagoģiskā darba
veikšanas.
No 2019. gada 1. septembra

līdz 2021. gada 7. jūnijam Dai
ga Silarāja strādāja par izglītības
metodiķi Rīgas Valsts tehnikumā.
Mācību iestādes direktore Dagni
ja Vanaga norāda, ka Daiga Silarā
ja, veicot darba pienākumus, ap
liecinājusi, ka ir atbildīga, precīza,
uz konstruktīvu sadarbību vērsta
kolēģe, kurai ir svarīga gan darba
kvalitāte, gan rezultāts. Nākamā
Popes pamatskolas direktore Rī
gas Valsts tehnikumā prasmīgi
apkopojusi un analizējusi plašu
informācijas apjomu, vienmēr
pārliecinājusies par iesniedzamo
datu precizitāti un ievērojusi dar
bu izpildes termiņus.
Marlena Zvaigzne
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Tārgales pamatskolā
iekārtos zvejas ekspozīciju

Tārgales pamatskolā
turpinās pavasarī
uzsāktais remonts.
Tādējādi tiek īstenots
Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļkurzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes
apstiprinātais Ventspils
novada pašvaldības
projekts “Izglītības,
kultūras vietas pārbūve
un vides pieejamības
nodrošināšana Tārgalē” (Nr.
20-08-FL04-F043.0203-000001),
saņemot arī Eiropas Jūrlietu
uz zivsaimniecības fonda
līdzfinansējumu.
Projekta gaitā pamatskolā iz
būvēs liftu, lai pieejamību telpām
nodrošinātu visām personu gru
pām, pārbūvēs apkures sistēmu,
atjaunos gaiteņus. Jau veikti sko
lai piegulošās teritorijas labiekār
tošanas darbi un izveidots bērnu
rotaļu laukums. Savukārt skolas
1. stāvā ierīkos telpas jūras un zve
jas kultūras mantojuma ekspozī
cijas izveidei. Tas, kā skaidro Tār
gales pagasta pārvaldes vadītājs
Mārcis Laksbergs, ir likumsakarī
gi, jo Tārgale atrodas Baltijas jūras
krastā, tāpēc vietējie iedzīvotāji
vienmēr devušies zvejā. Pirmās
brīvvalsts laikā zivis bija galvenais
iztikas avots un maiņas produkts,
ko iemainot, pretī varēja dabūt
citas vajadzīgās lietas. Mūsdienās
pašpatēriņa piekrastes zvejai ir
liela piekrišana. “Esmu bijis līdzi
vīriem jūrā, kad viņi devušies zve
jot. Tās ir īpašas sajūtas. Savā ziņā
tā ir romantika, bet vienlaikus arī
apjausma, ka zivs nemaz tik viegli
rokā nedodas. To ir jāprot noķert,”
stāsta Mārcis. Pēc viņa teiktā,
Tārgalē ir reģistrēti divi uzņē
mumi – “Bella K” un “Risks”, kas
piedāvā zivju mīļotājiem dažādus
gardumus. Pagasta pārvaldes va
dītājam ir gandarījums par paš
valdības prasmi piesaistīt līdzfi
nansējumu vēsturiskā mantojuma
saglabāšanai un atspoguļošanai.
Te jāpiemin pirms trim gadiem ie
kārtotā Lībiešu zvejnieku sēta (tai
piegulošajā teritorijā veikti būtiski
infrastruktūras sakārtošanas dar
bi), bet nu ir padomāts par to, lai
Tārgales pamatskolā iekārotu zve
jas kultūras mantojuma ekspozī
ciju. Neatklājot visas kārtis, Mār
cis pačukst, ka tajā noteikti varēs
apskatīt pirms vairākiem gadiem
Jaunupē izskalotu boju un Liepe
nē atrastu piekrastes mola stipri
nājuma pāli. Savs sakāmais ir arī
Tārgales pamatskolas direktorei
Ilzei Judzikai. Viņas kolēģi ikdienā
rosina audzēkņus aizdomāties par
ūdens lomu pasaulē, mudina vi
ņus iepazīt zvejniecības tradīcijas
un neaizmirst arī par piekrastes
uzkopšanas talkām.

Jaunie tārgalnieki nav iedomājami bez atpūtas pie jūras, bet viņi ir
arī tie, kas piedalās piekrastes sakopšanas talkās.
Ilzes Judzikas un Mārča Laksberga foto

Pie Tārgales skolas jau izveidots bērnu rotaļu laukums. Projektā
“Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības
nodrošināšana Tārgalē” būvdarbus veic SIA “Pilsbūve” darbinieki.
Kopējās izmaksas ir 462 448,62 eiro, Eiropas Jūrlietu uz
zivsaimniecības fonda līdzfinansējums – 106 630,15 eiro. Ventspils
novada pašvaldība būvdarbiem ir atvēlējusi 355 818,47 eiro lielu
līdzfinansējumu.
No 2013. līdz 2015. gadam
Tārgales pamatskolas skolēni ie
saistījās “Comenius” daudzpu
sējās skolu partnerības projektā
“Water for Life” kopā ar skolām
no Spānijas, Portugāles, Turcijas,
Rumānijas, Bulgārijas, Polijas, iz
zinot vairāk par ūdens nozīmi cil
vēka dzīvē. Viņi iepazina dzīves
vietai tuvākās ūdenstilpes, sprieda
par dabas aizsardzības problē
mām u.c. Skolēni viesojās projek
tā iesaistītajās valstīs un pārrunāja
šos jautājumus ar vienaudžiem no
citām zemēm. 2016. gada vasaras
radošajās darbnīcās bērni viesojās
Tārgales pagasta mazajos piejūras
ciemos, mācījās fotografēt, iemū

žinot Baltijas jūru, bet 2017. gada
vasaras radošajās darbnīcās “Iepa
zīstam Kurzemi” pievērsa uzma
nību upēm un ezeriem, to florai
un faunai. Tajā pašā gadā skolēni
devās uz Mērsragu, lai iepazītu ar
jūrniecību un zvejniecību saistī
tās profesijas. Savukārt 2018. un
2019. gadā tārgalnieki piedalījās
projektā “Ēdīsim Latvijas zivis”,
kura laikā izstrādāja spēles, mak
šķerēja, tuvākajās ūdenstilpēs
pētīja zivis, kā arī apmeklēja trīs
nometnes (katrā iesaistījās 15
Tārgales pamatskolas 6.–9. klašu
skolēni), devās ekskursijā uz Lap
mežciemu, lai vairāk uzzinātu par
zvejniecības vēsturi un tagadni.

Tārgales pamatskolas audzēknis Toms Krūze
apmeklēja zivju saimniecību Laidu pagastā.

3. un 4. klases audzēkņi Ventspils
Piejūras brīvdabas muzejā pie
dalījās zivju zupas gatavošanas
meistarklasē. 2020. gada oktobrī
Tārgales pamatskolas 8. un 9. kla
ses skolēni jūras piekrastē pieda
lījās pētījumā “Piekrastes vērotāji”.
Viņi iepazina piekrastes liedagu,
pētīja kāpu piesārņojumu un bio
loģisko daudzveidību, ar pētījuma
rezultātiem iepazīstināja “Latvijas
Zaļo kustību”, bet šogad no 14.
līdz 18. jūnijam pieci Tārgales pa
matskolas audzēkņi Pāvilostā pie
dalījās nometnē “Piekrastes zvejas
gudrības”. Direktore Ilze Judzika
piemin arī pulciņu “Gudrinieku
skola”, kuru apmeklē sešpadsmit

5.–9. klašu audzēkņi. Viņi paši iz
domājot tēmas, par kurām gribētu
uzzināt vairāk. Pulciņā iepazītas
vairākas ar jūru saistītas profesi
jas, piemēram, skolēni viesojušies
Ventspils brīvostas pārvaldes Os
tas kapteiņa dienestā un iepazinu
ši ūdenslīdēja profesiju, par kuru
stāstījis E. Rozentāls. “Gudrinieku
skolas” dalībniekiem ļoti patīkot
atrast interesantas receptes un
kopīgi gatavot dažādus ēdienus,
protams, arī no zivīm. Vēl viņi
dodas dabas izpētes izbraukumos
un mācību ekskursijās. Tā, piemē
ram, iepazīta Ovīšu bāka un Irbes
upes ieteka jūrā.
Marlena Zvaigzne
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“Baltijas rampa”
šoreiz Igaunijā
No 29. jūlija līdz
1. augustam Igaunijā,
Vīlandē, notika Baltijas
valstu amatierteātru
festivāls “Baltijas rampa”.
Šāds festivāls notiek ik pa
trim gadiem Latvijā, Lietuvā
vai Igaunijā, to organizē
šo valstu amatierteātru
asociācijas.
Šī gada festivāla tēma bija “Le
ģendas”. Man bija iespēja noska
tīties sešus iestudējumus. Latviju
festivālā pārstāvēja Lielvārdes un
Babītes amatierteātri, lietuviešus
pārstāvēja Anikšu un Kupišku kul
tūras centru amatierteātri, savukārt
igauņi rādīja Vīlandes un Sāremā
amatierteātru iestudējumus. Teātri
bija izvēlējušies kādu tuvu leģendu
par slavenu personību vai teiksmu
un nostāstu pārcēlumu skatuvei, vai
antīkās klasikas darbu.

Tā kā šajā festivālā esmu pie
dalījusies arī iepriekš, bija inte
resanti satikties ar kolēģiem gan
no Latvijas, gan kaimiņvalstīm
un apmainīties ar domām. Intere
santas bija diskusijas pēc izrādēm,
kad vērtējām redzēto, stāstījām
par savu amatierteātru darbību,
problēmām, panākumiem.
Šīs teātra spēles prieka pilnās
dienas dod stimulu radoši strādāt
un dalīties iegūtajā pieredzē ar
pašmāju režisoriem. Festivālā rā
dītās izrādes būs pieejamas video
formātā, tātad tās varēs noskatī
ties arī mūsu novada amatierteāt
ru režisori.
Gaidīsim nākamo amatier
teātru festivālu “Baltijas rampa”,
kas 2023. gada septembrī notiks
Latvijā.
Kultūras nodaļas vadītāja
Zane Pamše

Zane (otrā pa labi) ar režisoru grupu no Liepājas, Rīgas,
Brocēniem, Rēzeknes un Lielvārdes Vīlandē.

Zanes Pamšes arhīva foto

Asistenta pakalpojums
pašvaldībā cilvēkiem
ar invaliditāti
1. jūlijā stājas spēkā jauna kārtība asistenta
pakalpojuma piešķiršanai un nodrošināšanai.
Aicinām iepazīties ar Labklājības ministrijas izstrādātajām in
fografikām vietnē https://www.lm.gov.lv/lv/asistenta-pakalpojumspasvaldiba-cilvekiem-ar-invaliditati.
Neskaidrību gadījumā un jautājumu risināšanai lūgums sazināties
ar pagasta sociālajiem darbiniekiem (pieņemšanas laikus skatīt Vents
pils novada mājaslapā, sadaļā “Sociālais dienests/Kontakti”).
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Sandra Citoviča

Aizsāk Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus

Raits solis ir gan mazākajiem, gan lielākajiem dejotājiem.
Neklātienē sākušies XII
Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki, kas
norisināsies līdz oktobrim.
Ventspils novadu tajos
pārstāv teju 200 audzēkņu.
Tie ir apvienotā 5.–9. klašu
kora dziedātāji no Puzes pamat
skolas, Piltenes un Ugāles vidus
skolas (pedagoģes Lienīte Čače,
Nelda Matisova un Larisa Žaga
re), dejotāji no Ances pamatsko
las (vadītāja Elita Kuģeniece), divu
deju kolektīvu pārstāvji no Tārga
les pamatskolas (vadītāja Daiga
Kņaza), dejotāji no Zūru pamat
skolas (vadītāja Zane Kalniņa) un
divu deju kolektīvu pārstāvji no
Puzes pamatskolas (vadītāja Elita
Kuģeniece). Svētkiem sagatavo
jušies arī folkloras kopas “Piški
kāndla” dalībnieki no Tārgales pa
gasta (vadītāja Ilga Porniece).
Ventspils novada Jūrkalnē
12. jūlijā ievijās svētku projek
ta “Saulesvija” ceļš. Pie Vējturu
nama sapulcējušos dejotājus un
dziedātājus sveica svētku vēstne
sis un sveicinātājs, notiekošo fil
mēja vairāki operatori, arī “LNT”
pārstāvis. Mūsu novada kolek
tīvu vadītāji un viņu audzēkņi
sniedza intervijas, bērni saņēma
dāvanas – pasākuma lieldrauga
“Swedbank” sagādātas ilgtspējī
gas somiņas un pasākuma atbals
tītāja, saldumu zīmola “Laima”
konfektes. Pateicības vārdus klāt

Daiņa Veidemaņa foto

Pie Vējturu nama pulcējās arī skolotājas Nelda
Matisova (pa kreisi), Larisa Žagare, Lienīte Čače un
Elita Kuģeniece.
esošajiem veltīja novada domes
priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Guntis Mačtams, uzsverot, cik
būtiska ir Dziesmu un deju svētku
tradīcija. Pie Vējturu nama notika
simbolisks gājiens un saulesripas
iekustināšana. Katras dienas vi
deoapskati būs redzami svētku
mājaslapā nacgavilet.lv, svētku
profilā digitālajā platformā “You
tube”, kā arī sabiedrisko mediju
portālā lsm.lv, savukārt septem
brī pirmizrādi piedzīvos ilggadējā
svētku atbalstītāja “LMT” veido
tā dokumentālā filma (režisors
Dzintars Dreibergs).
Svētku norises koncepta mēr
ķis ir cieņpilni pabeigt svētku
procesu, neapdraudot mācību uz
sākšanu klātienē 1. septembrī: plā

nots, ka kopējo programmu veido
15 dažādas norises kora dziedā
šanā, vokālajā un instrumentālajā
mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli
plastiskajā mākslā, folklorā. No
rises plānotas pašvaldībās, pēc
iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai,
ārtelpā. Jebkurā svētku norisē da
lībnieku skaits ir no viena līdz tajā
brīdī valstī atļautajam skaitam,
nenotiek plaša pulcēšanās, nav
plānoti centralizēti mēģinājumi
un garš mēģinājumu process. No
rises iemūžinās videoierakstos.
Visi videomateriāli tiks nodoti
Rakstniecības un mūzikas mu
zejam topošās Dziesmu un deju
svētku ekspozīcijas vajadzībām kā
spilgta 21. gadsimta liecība.
Marlena Zvaigzne

Mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu
Ventspils novada pašvaldība, NMK
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli pārdod nekustamos īpašumus Ugālē,
Ugāles pag., Ventspils nov.:
l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 5-30 ar kopējo
platību 46,3 m2, kadastra Nr. 98709000320, izsoles
sākumcena – 500 eiro, nodrošinājums – 50 eiro, iz
soles solis – 50 eiro; izsoles sākums – 2021. gada 15.
septembrī plkst. 13.00;
l 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 5-52 ar kopējo
platību 61,5 m2, kadastra Nr. 98709000321, izsoles
sākumcena 700 eiro, nodrošinājums – 70 eiro, iz
soles solis – 70 eiro; izsoles sākums – 2021. gada 15.
septembrī plkst. 13.15.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vents
pils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada
pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv,
īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 14. septembrim,
iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pār
stāvi, tālr. 25454948.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS
“Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 14.
septembrim plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakt
tālrunis – 25749170). Izsoles vieta: Ventspils novada
pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī.
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Madara labi jūtas Piltenē, jo te cilvēki cits citu pazīst, ir
klusums un miers.

“Bites darbs sniegpulkstenītēs ir viena no manām
mīļākajām bildēm. Tapusi, četrrāpus tupot dubļos, bet
noķertais kadrs bija tā vērts,” saka Madara.

Ir pamanāma novada attīstība

Kādu laiku pavadījusi
Rīgā, Madara ŠternaMatisone pandēmijas
laikā atgriezās Piltenē.
Šoruden viņa uzsāks
darbu vietējā skolā un
strādās arī Ventspils Centra
sākumskolā.
Madara ir apmeklējusi pirms
skolas izglītības iestādi “Taurenī
tis” un mācījusies Piltenes vidus
skolā. “Pirmajā klasē iestājos arī
mūzikas skolā. Sākumā tā bija
klavieru klase, bet pēc tam – kora
klase. Tolaik mūzikas skolas di
rektore bija Vera Liekniņa, un
viņa teica, ka vajadzētu turpināt
mācības mūzikas vidusskolā. At
teicu, ka man to nevajag un es
to negribu, tomēr vidusskolas
gados sapratu, ka mūzikas skolo
tājas profesija būs tā īstā. Iestā
jos augstskolā un apguvu to. Pēc
tam strādāju Rīgā, bet tad sākās
kovids. Biju bērna kopšanas at
vaļinājumā un padomāju, kāpēc
mums jāsēž Rīgā. Pieņēmām lē
mumu pārcelties uz Pilteni, uz
manām senču mājām.”
Madara ar vīru Miku saprata,
ka Rīga nav sirdij tik tuva, lai tajā
iesakņotos, tāpēc Matisoni lab
prāt devās uz laukiem. Mikus ir IT
speciālists, tādēļ, dzīvojot Piltenē,
var strādāt attālināti. Ģimenē ir
divas meitiņas: Alise septembrī
uzsāks mācības Piltenes pamat
skolā, bet divgadīgais Miķelis
apmeklē dārziņu. Madara vietējā
skolā mācīs datoriku – viņa studē
Liepājas Universitātē un izmanto
iespēju pārkvalificēties. “Mūzika
man ļoti patīk, tomēr nemanī
ju, ka izglītības sistēma novērtē
šī mācību priekšmeta skolotā
jus. Mūzika paliek otrajā plānā,
pirmajā izvirzot matemātiku un
valodas, tāpēc nolēmu apgūt vēl
vienu specialitāti un izvēlējos da
toriku. Kursi augstskolā notiek
attālināti, tas man bija ērti un
pieņemami. Skolas vidē jūtos labi,
līdz šim ar audzēkņiem izdevies
atrast kopīgu valodu.” Ventspils

Centra sākumskolā Madara mācīs
ne tikai datoriku, bet arī mūziku.
Runājot pat savu dzimto pilsētu,
viņa atzīmē pozitīvo – te cilvēki
nav sveši, cits citu pazīst, tāpēc ir
viegli otru uzrunāt un noskaidrot
to, kas vajadzīgs. Piltene ir jauka
vieta dzīvošanai, atzīst skolotāja,
tomēr daži objekti tā vien prasās
pēc sakārtošanas. Viņai prieks
par remontdarbiem Rožu ielā un
atjaunoto stadionu, tas nozīmē,
ka rosība ir un viss notiek uz labo
pusi. Madara ir pamanījusi Vents
pils novada attīstību, turklāt apritē
iesaistās jauni un uzņēmīgi cilvē
ki, un tas ir ļoti vajadzīgs. Piltenie
ce uzskata, ka pieredzei jāiet roku
rokā ar inovācijām. Mūsdienās
pasaule tik ātri attīstās un mai
nās, ka vecā domāšana bieži vairs
neder. Ir vajadzīgas jaunas idejas,
degsme un žiperīgums. Madara ir
gandarīta, ka viņas ģimene tagad
ir noenkurojusies Ventspils no
vadā, bet pieļauj, ka kādreiz atkal

varētu jurģoties, visticamāk, iz
vēloties dzīvi kādā mazpilsētā vai
laukos, jo tie veldzē dvēseli. Mikus
Piltenē var nodarboties ar savu va
ļasprieku – biškopību, bet Mada
ra attīstīt fotografēšanas prasmes.
Tas ir viņas hobijs kopš bērnības.
Vispirms izmantots “Zenīts” un
filmiņas, bet tagad lietā tiek likta
moderna aparatūra, galvenokārt
fotografējot cilvēkus un dabu.
Piltenieki, uzzinājuši par Mada
ras aizraušanos, aicinājuši viņu
iemūžināt izlaidumus “Taurenī
tī” un skolā. “Fotografēšana mani
nomierina, tā ir meditācija. Ir in
teresanti tvert kadru un pēc tam
apstrādāt attēlu datorā. Man neko
vairāk nevajag, tikai to, ka cilvēks
beigās ir priecīgs par rezultātu –
tas sniedz gandarījumu. Lai būtu
zinošāka, mācījos kursos, tāpēc
tagad fotografēju biežāk. Prieks,
ja kāds to pamana un novērtē.”
Marlena Zvaigzne

vārve

Zūrās iekārtota āra ekspozīcija

Madaras Šternas-Matisones arhīva foto

Zūrās tagad apskatāma novadpētniecības āra
ekspozīcija. Viktorijas Rebukas arhīva foto

Pērnie, izkaltušie pļavas augi šīs vasaras saulrietā. Bilde ietver sevī ideju par kāda
dzīves cikla beigu posmu (šajā gadījumā saulriets kā dienas nobeigums un izkaltis
augs kā auga bioloģiskā cikla beigas), un šajā posmā arī var atrast skaisto, uzskata
Madara. Šeit iespējams vilkt paralēles arī ar cilvēka mūža nobeigumu.

Šogad piedalījos Ventspils novada pašvaldības
kultūras projektu finansēšanas konkursā ar projekta
“Novadpētniecības āra ekspozīcija” pieteikumu. Projekts
tika atbalstīts, tā realizēšanai piešķirti 800 eiro.
Projekta īstenošana ļāva palielināt eksponēšanas platību. Apmeklētā
jiem tagad ir iespēja apskatīt daļu no ekspozīcijas materiāliem sev vēlamā
laikā. Nu “Ratnīcas” dienvidu puse lepojas ar trīs aiz slēģiem apslēptiem
plauktiem, kuros izvietoti eksponāti: seni sadzīves priekšmeti, galdnieka,
drēbnieka un audēja darbarīki. Ekspozīcija iekārtota tā, lai apmeklētāji va
rētu gan pārbaudīt savas zināšanas, gan tās papildināt. Ir iespēja arī dar
boties praktiski – šeit var kārst vilnu, darboties ar īlenu, pīt, kā arī pavin
grināties ventiņu mēlē. Ekspozīcija “Cukurgalvas stāsts” papildināta ar āra
ekspozīciju, kas stāsta par cukura ražošanu Latvijā. Šeit apskatāmi dar
barīki, kas izmantoti zemes apstrādei, cukurbiešu sējai, sējumu kopšanai
un cukurbiešu novākšanai. Vēl veicami darbi tekstu noformēšanā. Ja esat
Zūrās, droši atveriet slēģus un iepazīstieties ar eksponātiem!
Viktorija Rebuka
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Svarīgākais ir cilvēks.
Katrs piltenieks

Šī vasara Piltenē ir īpaši
rosīga – darbi notiek četros
objektos, tāpēc pilsētas un
pagasta pārvaldes vadītājam
Aigaram Kresam nav laika
domāt par atvaļinājumu.
Tiekamies viņa kabinetā,
lai parunātu arī par citiem
jautājumiem.
Aigars stāsta par vērienīgajiem
remontdarbiem
daudzdzīvokļu
māju pagalmos Rožu ielā 2 un 4.
Kad darbus pabeigs, būs pārbū
vēts brauktuves segums un zem
labiekārtojamās teritorijas esošie
sadzīves kanalizācijas tīkli, ierī
kota lietus ūdens savākšanas sis
tēma, iekārtota autostāvvieta un
labiekārtota teritorija – novietoti
soliņi, atkritumu urnas, velosipēdu
statīvi, bērnu rotaļu laukuma ele
menti. Paredzēts veikt arī apzaļu
mošanas darbus. Septembra vidū
visam vajadzētu būt gatavam. Pil
tenē jau iepriekš labiekārtoti māju
pagalmi. 2019. gadā tas paveikts
Maija ielā 14 un 14a, uzstādot di
vas šūpoles un smilšu kasti, atkri
tumu urnas, vingrošanas sienu un
divus veloturētājus, sešus atpūtas
soliņus un uzceļot skaistu lapeni.
“Vēl vajadzētu sakārtot divus māju
iekšpagalmus. Lauku ielā 2, Maija
ielā 5 un 7 – tas būtu viens, bet
otrs – Peldu ielā 9.” Iedzīvotāji ak
tīvi interesējas par labiekārtošanas
darbiem, saprotot arī to, ka vienā
gadā visu izdarīt nevar. Pašvaldī
ba, plānojot budžetu, domā par
plānveidīgu novada attīstību, ne
aizmirstot arī Pilteni. Lai pagalmos
Rožu ielā 2 un 4 būtu mūsdienīgi
apstākļi, vietējās vietvaras deputāti
nolēma no Valsts kases ņemt aiz
devumu – 187 107,18 eiro. Darbus
objektā veic SIA “AB Būvniecība”
speciālisti, bet būvuzraudzības pa
kalpojumus sniedz SIA “BŪUZ”.
Šovasar Piltenē uzlabo arī ceļu
stāvokli. 1,077 km garumā SIA
“Venta 1” darbinieki ar dubultās
virsmas apstrādes metodi atjau
nojuši Ganību ielas brauktuvi. Fi
nansējumu objekta sakārtošanai
izdevās saņemt, pateicoties Minis
tru kabineta rīkojumam “Par at
balstītajiem pašvaldību investīciju
projektiem valsts aizdevumu pie
šķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai”.
Tādējādi Ventspils novada domes
deputāti pieņēma lēmumu ņemt
aizdevumu Valsts kasē trīs projek
tiem, lai sakārtotu novadā vairākus
autoceļus. Īstenojot konkrēto pro
jektu, brauktuves virsma uzlabota
ne tikai Ganību ielā Piltenē, bet tā
tiek atjaunota arī pašvaldības auto
ceļam T–07 “Laukceltnieks–Spī
dolas” Tārgales pagastā, 0,17 km

garumā uzklājot asfalta segumu.
Kopējais finansējums ir 125 356,80
eiro, Valsts kases aizņēmums –
106 553,28 eiro, pašvaldības līdzfi
nansējums no 2021. gada budžetā
iekļautajiem autoceļu fonda lī
dzekļiem – 18 803,52 eiro.
Tāpat notiek pašvaldības auto
ceļa P–04 “Gaiļkalnu kapi – Vec
muižciems” no 3,01 līdz 3,46 km
un autoceļa P–06 “Vējdzirnavas–
Lielferma” no 0,00 līdz 0,25 km
brauktuves virsmas atjaunošana.
Darbu veikšanai nepieciešamais
finansējums ir 76 557,50 eiro. Aiz
ņēmums Valsts kasē – 65 073,88
eiro, bet pašvaldības līdzfinansē
jums – 11 483,62 eiro. Īstenojot šo
plānu, atjaunos asfalta segumu di
viem ceļa posmiem 0,7 km garumā
un nomainīs liela izmēra caurteku.
Darbus veiks SIA “VIA” speciālisti.
Trešais projekts paredz pašvaldības
autoceļa P–03 “Gārzde – Ūdrandes
darbnīca” brauktuves atjaunošanu
ar dubulto virsmas apstrādi 1,57 km
garumā, nepieciešamā summa –
108 646,38 eiro. Aizņēmums Valsts
kasē – 92 349,42 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 16 296,96 eiro.
Objektā strādās SIA “Vianova” dar
binieki.
“Manuprāt, svarīgākais ir cil
vēks, tāpēc par savu uzdevumu
uzskatu sakārtot vidi, lai šeit būtu
patīkami dzīvot. Pašlaik Piltenē
nav brīvu dzīvokļu, bet ir pašval
dības zemesgabali, kas ir tukši.
Būtu svarīgi, lai cilvēki tur varētu
būvēt īpašumus, un tas jau notiek.
Zinu, ka mūsu pusē dzīvo un strā
dā daudz rīdzinieku, jo kovida aps
tākļos esam iemācījušies darboties
attālināti,” turpina Aigars. Pēc viņa
teiktā, viena no vietām, kas pievelk
pilteniekus, ir skolā ierīkotā trena
žieru zāle – tā ir ļoti pieprasīta. Tā
pat arī atjaunotais stadions, kur var
gan paskriet savā nodabā, gan pie
vērsties nopietniem treniņiem. Šo
vasar stadionu aktīvi izmanto tre
niņnometņu dalībnieki, tāpēc būtu
svarīgi sakārtot internāta telpas,
lai visiem būtu ērtas nakšņošanas
iespējas. Atsevišķās vietās remonts
būtu vajadzīgs pirmsskolas izglī
tības iestādē “Taurenītis”. Nesen
pārvaldnieku apciemojuši Piltenes
jaunieši, izsakot vēlmi iekārtot cen
tru, kurā varētu notikt dažādas akti
vitātes. Tā nav problēma, paskaidro
pārvaldnieks. Aigars atklāj arī savu
sapni – cik labi būtu, ja izdotos pie
saistīt investīcijas un uzcelt Piltenē
daudzdzīvokļu māju. Pēc sakārto
šanas prasās teritorija pilsētas cen
trā, kur reiz atradās tirdzniecības
centrs.
“Pilteniekus es nešķiroju, man
visi ir labi. Tiesa, reizēm gribētos

“Strādāju tad, kad vajag, nevis no astoņiem līdz pieciem. Mēs, pārvalžu vadītāji,
esam universālie kareivji,” saka Aigars Kress.

Rožu ielas 2. un 4. mājas iedzīvotāji esot pacietīgi un neiebilstot pret dažādu spēkratu
radīto troksni. Viņi zina, ka pēc pagalma rekonstrukcijas līdzās būs sakopta vide.

Marlenas Zvaigznes foto

Vietējie iedzīvotāji labprāt apmeklē pamatskolā
ierīkoto trenažieru zāli, kur iespējams izpildīt arī
dažādus spēka vingrinājumus.
sagaidīt lielāku iniciatīvu. Ja cilvē
kam mirdz acis, notiek lielas lietas.
Atceros, ka 1986. gadā, kad atnācu
uz Pilteni, mēs rīkojām talkas un
bija liela atsaucība. Tagad kop
darbs ir pazudis. Vairāk esam ierā
vušies sevī. Kad notika iedzīvotāju
sapulces, kurās piedalījās novada
vadība, cik tad bija to, kas atnāca

un pasvieda savas idejas, – gribē
tos lielāku aktivitāti. Ieminējos par
mirdzošām acīm, un te varu pie
minēt novadpētniecības ekspozī
cijas vadītāju Jāni Freimani. Priecē
mūsu rosīgie nūjotāji un sportis
kais Aigars Matisons.”
Uz jautājumu, vai viņš pats
strikti ievēro darbalaiku, pārvald

nieks atbild: “Strādāju tad, kad va
jag, nevis no astoņiem līdz pieciem.
Mēs, pārvalžu vadītāji, esam uni
versālie kareivji. Mēdz būt telefona
zvans naktī vai brīvdienā, tad sēžos
mašīnā un braucu. Parasti šādās
reizēs jārisina komunālie jautāju
mi. Nesen bija zvans no Ūdrandes.
Kundze cienījamos gados stāstī
ja, ka stārķītis izkritis no ligzdas.
Pirms tam viņa bija sazinājusies
ar visām iespējamām instancēm,
līdz kāds ieteica vērsties pašvaldī
bā. Stundu runājām pa telefonu,
nākamajā dienā kundze ziņoja, ka
stārķu ģimene lido pie sava bērna
un viņa pati dod tam ēst. Dažkārt
ārpus darbalaika jāsavāc arī kāds
nobraukts meža zvērs. Pēdējā laikā
retāk, bet agrāk diezgan bieži bija
jāsamierina strīdnieki un jāpalīdz
piederīgajiem, ja tuvinieks nomi
ris mājās. Dzemdības gan neesmu
pieņēmis, bet viss pārējais ir da
rīts,” smaidot nosaka Aigars. Gan
darījumu viņš gūst, ja kāds kādreiz
pasaka paldies. Tas nenotiek bieži,
bet gadās, un tad atkal ir uzrāviens.
Marlena Zvaigzne
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piltene

Piltenes Mūzikas skola –
vieta, kur iemīlēt mūziku
Tuvojoties jaunajam 2021./2022. mācību
gadam, daudziem vecākiem rodas jautājums
par sava bērna izglītības iespējām. Daudz tiek
domāts par mācību iestādēm, piedāvātajām
programmām, transporta izmaksām un
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.
Taču ne visu ir iespējams apgūt vispārizglītojošās
mācību iestādēs. Tā, piemēram, bieži vien, lai attīstī
tu bērna fizisko izturību, ir nepieciešami ārpusskolas
treniņi sporta skolā. Arī muzikālās dotības padziļināti
iespējams attīstīt, apmeklējot mūzikas skolu un izvēlo
ties apgūt kāda instrumenta spēli vai dziedāšanu.
Kāpēc tieši mūzikas skola?
Vairāki pētījumi rāda, ka mūzikas apguve labvēlīgi
ietekmē bērna vispārējo, emocionālo, fizisko un kog
nitīvo attīstību. Apgūstot kāda mūzikas instrumenta
spēli vai mācoties pareizi dziedāt, bērns attīsta kon
centrēšanās spējas, disciplīnu un atmiņu. Ir zinātniski
pierādīts, ka mūzika labvēlīgi ietekmē bērna veselību.
Viena no šīm priekšrocībām ir tā, ka bērnam, spēlējot
mūzikas instrumentu vai dziedot, uzlabojas smadzeņu
darbība un atmiņas funkcijas. Apgūstot mūziku, tiek
stimulēta smadzeņu daļa, kas ir atbildīga par lasīša
nu, matemātisko domāšanu un emocionālo attīstību.
Mūzika attīsta arī pārliecību par sevi un tādas svarīgas
rakstura īpašības kā neatlaidība un pacietība.
Vecāku atsauksmes par mūzikas
skolas priekšrocībām
Pavasarī vairāki Piltenes Mūzikas skolas audzēkņu
vecāki tika aicināti piedalīties aptaujā par skolas pie
dāvātajām mācību programmām, to kvalitāti un bērna
kopējo izaugsmi mūzikas skolā. Lielākā daļa vecāku
atzina, ka mūzika labvēlīgi ietekmē bērna vispārējo
attīstību. Lūk, dažas no vecāku sniegtajām atbildēm!
l “Esmu novērojusi, ka bērnam ir uzlabojusies
atmiņa un koncentrēšanās spējas.” (Klavierspēles no
daļa, 1. klase)
l “Domāju, ka ir izveidojusies bagātāka iztēle un
vairāk attīstīta radošā puse.” (Klavierspēles nodaļa, 6.
klase)
l “Noteikti ir uzlabojušās koncentrēšanās spējas.
Ir arī gandarījums par iemācīto.” (Vijoles spēles noda
ļa, 1. klase)
l “Redzu, ka tas sagādā prieku, ir interese un vēlme

mācīties. Protams, nav jau viegli, ir jāpieliek zināmas pū
les, taču uzskatu, ka tas iemāca zināmu disciplīnu un at
tīsta bērnu kā personību.” (Vijoles spēles nodaļa, 1. klase)
Vēl ir iespējams pieteikties dažādās
mūzikas programmās
Patiess prieks par tiem, kuri jau ir paspējuši pieteikt
savas atvases mūsu skolas piedāvātajās programmās
pat pirms vasaras sākuma! Taču tiem, kuri vēl nav pa
spējuši to izdarīt, atgādinām, ka pieteikties jaunajam
2021./2022. mācību gadam iespējams līdz 10. septem
brim, rakstot uz e-pastu piltenesmsk@ventspilsnd.lv.
Piltenes Mūzikas skola piedāvā apgūt šādas mācību
programmas: klavierspēli, vijoles spēli, flautas spēli, ģi
tāras spēli un solo dziedāšanu. Minētās mūzikas prog
rammas iespējams apgūt gan Piltenē, gan arī Tārgalē.
Piltenes Mūzikas skola piedāvā iznomāt
mūzikas instrumentus
Lai vecākiem atvieglotu mūzikas instrumen
tu iegādi, kas nereti ir diezgan dārgs prieks, Piltenes
Mūzikas skola piedāvā iznomāt dažādus mūzikas ins
trumentus uz visu mācību gadu. Mēneša maksa par
mūzikas instrumenta nomu ir nepilni četri eiro, kas
sniedz lielisku iespēju bērniem apgūt izvēlēto mūzikas
instrumentu un vecākiem neuztraukties par tā iegādi.
Grūti izvēlēties, kuru instrumentu mācīties?
Tādā gadījumā iesakām noskatīties Latvijas Te
levīzijas raidījumu “Mūziķene”. Tā ir lieliska iespē
ja savus bērnus iepazīstināt ar mūzikas pasauli, bet
lsm.lv sadaļā “Vecāki un bērni” ir labi raksti par da
žādiem mūzikas instrumentiem, kas palīdzēs saprast,
ar ko jārēķinās katras izvēles gadījumā.
Klausies mūs internetā
Aicinām vecākus un ikvienu interesentu apmeklēt
Ventspils novada mājaslapu www.ventspilsnovads.lv,
kur sadaļā “Izglītība – izglītības iestādes – kultūriz
glītība” iespējams uzzināt vairāk par mūzikas skolas
piedāvātajām mācību programmām un iepazīties ar
audzēkņu muzikālo sniegumu video formātā, piemē
ram, 1. klases vijolnieku sniegumu, kas tapis attālināto
mācību laikā un parāda, ka, neraugoties uz netradicio
nālo darba kārtību pēdējā mācību gada laikā, arī paši
mazākie vijolnieki var spert drošus soļus mūzikas pa
saulē. Ceram uz drīzu tikšanos mūzikas skolā!
Piltenes MS vijoles spēles skolotāja Eva Odorska

Darbošanās studijā
palīdz izvēlēties profesiju

Linda (pa kreisi) un Nikija rudenī uzsāks mācības
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā.

Marlenas Zvaigznes foto

Linda Marta Lībe un
Nikija Nikoleta Voltere,
mācoties Piltenes
vidusskolā, apmeklēja tērpu
dizaina un šūšanas studiju
“Radītprieks” un skolotājas
Agritas Stepanskas vadībā
mācījās veidot tērpus un
aksesuārus. Pabeigušas
9. klasi, abas draudzenes
šovasar iestājās Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolā.
Ja Piltenes vidusskola sagla
bātu līdzšinējo statusu, Linda,
visticamāk, turpinātu izglītošanos
iestādē, kurā mācījās deviņus ga
dus, bet nu tā ir pamatskola. Tā
kā meiteni sen interesē apģērbu
dizains, viņa iesniedza dokumen
tus Liepājas Mūzikas, mākslas un
dizaina vidusskolā. Turpat mācī
sies arī Nikija – divatā būs drošāk
iejusties jaunajā vidē.
Atceroties deviņus Piltenes
skolā pavadītos gadus, Linda teic,
ka vienmēr apkārt bijuši draugi,
viņa jutusies saprasta un pieņem
ta. Sekmes vienmēr bijušas labas,
jo meitene mērķtiecīgi gribējusi
īstenot savu sapni, izvēloties tādu
profesiju, kas pašai šķiet intere
santa. Līdz šim jaunajai piltene
cei labāk padevās latviešu valoda
un literatūra, grūtāk bija izprast
matemātiku. Nikija stāsta, ka
mācības Piltenē atsākusi 7. klasē,
pirms tam četrus gadus dzīvojusi
Anglijā. Atgriežoties Latvijā, bi
jis vajadzīgs laiks, lai pierastu pie
jaunajiem apstākļiem. Meitenei
skolā īpaši patika vizuālās māks
las un matemātikas stundas, bet
bija jāpiepūlas, lai apgūtu latviešu
valodu, fiziku un ķīmiju. Salīdzi
not Latvijas un Anglijas izglītības

sistēmu, Nikija spriež, ka mūsu
valstī ir jāmācās vairāk un nopiet
nāk, bet tas viņai patīk, jo tādējādi
ir iespēja uzzināt daudz jauna un
noderīga. Abas klasesbiedrenes
skolā apmeklēja tērpu dizaina un
šūšanas studiju “Radītprieks”. Lin
dai jau bērnībā bija interese par
apģērbu šūšanu, studijā viņa piln
veidoja savas prasmes. Projektā
“Radi rotājot” jauniete iemācījās
darināt stilizētus senos tērpus –
tie bija veltīti Skolēnu dziesmu un
deju svētkiem, turklāt apģērbu pa
pildināja aksesuāri un vainadziņi.
Nikija atzīst, ka viņai ne vienmēr
ir pacietība ķimerēties ar sīkām
detaļām, tomēr studijā pavadī
tais laiks bijis vērtīgs, jo meitene
iemācījusies uzšūt kleitu, turklāt
“Radītpriekā” bijis labs kolektīvs
un jauka vadītāja. Agrita Stepan
ska jau pavasarī pauda prieku, ka
dažas audzēknes vēlas kļūt par
dizainerēm. Linda Liepājā apgūs
materiālu dizainu un tehnoloģi
jas, bet Nikija – reklāmas dizainu.
Draudzenes cer, ka kopmītnēs
viņām ļaus dzīvot vienā istabiņā,
jo ir pierasts būt kopā un atbalstīt
vienai otru.
Vaicātas par to, kas viņām
patīk Piltenē, Linda min dabu,
klusumu un mieru, Nikija piebal
so, ka mazpilsētā visi ir savējie.
Meitenes uzskata, ka vajadzētu
sakārtot teritoriju centrā, kur
reiz bija veikals, Nikija uzsver,
ka pilsētā noteikti nepieciešams
jauniešu centrs. Abas runātājas
domā, ka, būdamas pieaugušas,
viņas nedzīvos Piltenē, tomēr da
ļiņa sirds vienmēr piederēs dzim
tajai vietai, kurā piedzīvots daudz
jauku brīžu.
Marlena Zvaigzne
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sports

“Demorai” uzvara
poniju maršrutā Kleistos
Sporta centrā “Kleisti”
notika Latvijas Jātnieku
federācijas (LJF) rīkotā
kausa izcīņa šķēršļu
pārvarēšanā. Sportisti
sacentās ar zirgiem no piecu
līdz septiņu gadu vecumam,
bija jātnieki ar ponijiem,
bērni līdz 14 gadu vecumam,
juniori līdz 18 gadu
vecumam, jaunie jātnieki
līdz 21 gada vecumam,
amatieri un pieaugušie.
Sacensībās tika pieaicināts
maršrutlicējs Ludviks Šalna
no Lietuvas.
Augstākajā no maršrutiem ar
šķēršļiem līdz 135 cm uzvaru iz
cīnīja Ģirts Bricis no RJSK “Sport
De Lux” ar Latvijas šķirnes ķēvi
Cendrasine. Jātnieku sporta kluba
“Demora” sportisti cīnījās vairā
kās grupās. Alise Lūse ar Džoanu
izcīnīja uzvaru II grupas poniju
maršrutā ar 85 cm augstiem šķēr
šļiem, Anna Čakstiņa ar Chiki
tu maršrutā ar 120 cm augstiem
šķēršļiem junioru konkurencē ie
guva 6. vietu. Beatrise Krūmiņa ar
Casi, Klaudija Viļisova ar Vikontu
un Unda Egendorfa ar Rolsroisu
un Lēdiju, startējot pie amatie
riem, un Marta Jansone ar Red
Grace līdz 14 gadiem veco bērnu
grupā katrā maršrutā ieguva pa
kādam soda punktam. Sacensībās
tika apbalvoti arī 2020. gada LJF
kausa kopvērtējuma uzvarētāji,
kuru apbalvošana iepriekš neno
tika valstī noteikto pandēmijas
ierobežojumu dēļ. II grupas po
niju maršrutā 2. vieta Alisei Lūsei

un 2. vieta Annai Čakstiņai grupā
līdz 14 gadu vecumam.
LJF kausa galvenais tiesnesis
Dainis Līvmanis norāda:
“Šogad turnīrs nenotika pos
mos, jo mums pietrūkst nedēļu
nogaļu, lai tos rīkotu, turklāt nevar
izslēgt, ka atkal netiek noteikti kādi
ierobežojumi. Šī iemesla dēļ iz
mantojām mazliet citu formātu un
organizējām maršrutus divos hi
tos, lai sportistiem vairāk jāpacīnās
un jātniekiem būtu vairāk iespēju.
Divos hitos punktus skaita kopā,
un rezultāts var mainīties līdz pat
pēdējā jātnieka startam. Maršru
ti patika lielākajai daļai jātnieku.
Varēja redzēt, ka maršrutlicējs bija
pie tiem ļoti piedomājis. Vēl pama
nīju, ka laukums bija īpaši labs, pat
likās, ka veiksmīgi iestrādājies un
noblietējies. Abās dienās arī laik
apstākļi bija izturami, visi sportisti
un komandas labi tika ar visu galā.
Daudzās valstīs sacensības notiek
ļoti karstā laikā, tādēļ treneri ska
tās, kā pareizi iesildīt zirgus.”
Trīs dienu turnīrā Lietuvā
“Audruvis Champions Tour 2021,
II stage” biedrību “Jātnieku sporta
klubs “Demora”” pārstāvēja četri
sportisti ar trīs zirgiem un vienu
poniju, izcīnot uzvaras gan at
vērtajos maršrutos, gan bērnu un
junioru konkurencē. Atšķirībā no
sacensībām Latvijā, šeit dalībnie
ku skaits bija pat līdz 120 sportis
kajiem pāriem vienā maršrutā.
Pārstāvētās valstis bija Lietuva,
Latvija, Igaunija un Somija.
Šoreiz atvesti pieci kausi un
desmit rozetes. Augstākie sa

Latvijas U14 čempionāts vieglatlētikā
Tukumā notika Latvijas
čempionāts U14 grupas
zēniem un meitenēm.
Svelmainajā karstumā
jaunie čempioni tika
noskaidroti 26 disciplīnās.
Ventspils novada
BJSS godam pārstāvēja
10 vieglatlēti, kuriem
bija jāizpilda
kvalifikācijas normatīvi,
lai viņus varētu pielaist
startiem Latvijas
čempionātā.
Visvairāk lepojamies ar Ral
fu Dukātu, kurš izcīnīja Latvijas
čempiona titulu 80 m sprintā un
mājās pārveda zelta medaļu. 32
sprinteru konkurencē ar rezultātu
10,32 sek. izcīnīta 1. vieta. Pavi
sam nedaudz līdz bronzai Ralfam
pietrūka 300 m (starp 22 dalībnie
kiem), līdz ar to 4. vieta (rez. 42,87
sek.).

Jaunās sportistes un viņu atbalstītājas pēc sacensībām Lietuvā.
sniegumi Alisei Lūsei ar poniju
Džoana. Alise izcīnīja 1. vietu at
vērtajā ātruma maršrutā ar 80 cm
augstiem šķēršļiem pēdējā dienā
un 2. vietu piektdienas maršru
tā. Augstākais rezultāts Alisei ar
Džoanu – 5. vieta atvērtajā ātru
ma maršrutā ar 100 cm augstiem
šķēršļiem starp 110 jātniekiem.
Annai Čakstiņai ar zirgu Chikita
uzvara 110 cm maršrutā junioru
konkurencē un 2. vieta šajā marš
rutā piektdien. Anna ar Chikitu
pamazām sāk “ielēkties” maršru
tos ar 120 cm augstiem šķēršļiem
– sestdien tīri izlēkts maršruts
un 4. vieta junioru grupā. Undai
Egendorfai ar Rolsroisu un Martai
Jansonei ar Red Grace bez soda
punktiem godam veikti seši marš
ruti, stipri pietuvojoties godalgo

tajam piecniekam.
“Atrauties no zemes… Es laikam
tā varētu nosaukt šīs trīs sacensī
bu dienas, ko pavadījām “Audruvis
Champions Tour 2021, II stage”.
Man tas ir kā mirklis citā pasaulē,
citā realitātē, protams, tiek node
dzināts arī kāds ducis nervu šūnu,
bet Martai tā ir tik ļoti nepieciešamā
pieredze, tas ir maksimāls spēku un
domu koncentrācijas un saspringu
ma mirklis īstā lidojumā. Nav viegli
nedz morāli, nedz fiziski, bet visu
atsver gandarījums par paveikto,
par vēl vienu soli uz priekšu. Cienu
un apbrīnoju gan tos jauniešus, kas
faktiski katru dienu pavada kopā ar
zirgu, to kopjot, lolojot un aprūpē
jot, treniņos neatlaidīgi mācās kopā
ar savu uzticamo cīņu biedru, gan
trenerus par viņu dzelžaino nervu

Gelintas Apses arhīva foto

sistēmu un vecākus, kas nesavtīgi
upurē sevi, savu laiku un resursus,
lai bērnam būtu šī iespēja. Tie dau
dzie vecāku un treneru skatieni,
cerību pilnās acis laukuma malā un
pārdzīvojums par nogāzto šķērsli,
sajaukto maršrutu vai neizdevušos
pagriezienu, kritienu vai zirga ie
tiepību un nepaklausību un saldie
mirkļi, kas pierāda, ka viss tiek da
rīts pareizi un esam uz pareizā ceļa!
Bet visam pamatā ir mīlestība pret
zirgiem! Tikai un vienīgi – bez tās
nav šīs jātnieku pasaules. Novēlu
mācīties un pilnveidoties. Būt neat
laidīgiem, lai sasniegtu mērķi. Gūt
pieredzi, lai uzvarētu,” saka jātnieku
sporta kluba “Demora” sportistes
mamma Agnese Jansone.
Gelinta Apse

Starts Baltijas U16 čempionātā

Spītējot saulei un karstumam,
savus personīgos rezultātus uzla
boja Kārlis Lagzdiņš 1000 m – 7.
vieta, rez. 3:24,90 (25 dalībnieki),
Unda Berga 80 m/b, rez. 16,08
sek., Sabīne Ozoliņa 300 m, rez.
49,04 sek. un Roberta Rozentāle
1000 m, rez. 3:47,17. Malači! Ne
raugoties uz neveiksmīgu trau
mu, 80 m sprintā godam startēja
Kaspars Asaris.
Labāko sešniekā iekļuva Jere
mijs Rjabovs – viņam lodes grūša
nā 5. vieta (rez. 10,38 m) un diska
mešanā 6. vieta (rez. 25,42 m).
Latvijas U14 čempionātā startēja
arī Olafs Rungevics, Kaspars Bab
ris un Markuss Grauds!
Paldies treneriem Kasparam
Gulbim, Reinim Ziemelim, Agrim
Paipalam un Aivaram Čaklim, kas
sagatavoja centīgos vieglatlētus
nozīmīgajām sacensībām!

27. jūlijā Viļņā
tika aizvadīts Baltijas
čempionāts jauniešiem U16
vecuma grupā.
Latvija kopvērtējumā
izcīnīja 2. vietu.
Latvijas izlasi pārstāvēja arī
trīs Ventspils novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkņi.
Armandam Lagzdiņam 2. vieta
1500 m kavēkļu skrējienā, uzrādot
sezonas labāko rezultātu 4:46.90,
Markusam Meiļunam 2. vieta
augstlēkšanā, rezultāts – 1,78
m, Naurim Alenam Jaškovičam
3. vieta šķēpa mešanā, rezultāts
– 50,20 m. Jaunos sportistus sa
gatavoja treneri Dainis Lodiņš,
Aivars Čaklis un Reinis Ziemelis.
Lepojamies ar audzēkņu augsta
jiem sasniegumiem viņu pirmajās
starptautiskajās sacensībās!

Jolanta Ziemele

Jolanta Ziemele

Mūsu jaunie sportisti kopā ar pieredzējušo vieglatlētikas
treneri Daini Lodiņu. Jolantas Ziemeles arhīva foto

| 13

2021. gada 10. augusts

sports

seniori

Latvijas U16 čempionātā Ogrē

Novada senioru spēles būs!

Ventspils novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
audzēkņi 15. un 16. jūlijā
piedalījās Latvijas U16
čempionātā Ogrē.
Ventspils novadu pārstāvēja 10
jaunie sportisti, kas, par spīti kar
stumam, izcīnīja godalgotas vietas
un, pārspējot paši sevi, laboja per
soniskos rekordus.
U16 čempions šķēpa mešanā,
sasniedzot savu personisko rekor
du, ir Nauris Alens Jaškovičs, re
zultāts – 54,54 m. Lodes grūšanā
Naurim pietrūka 1 cm, lai iekļūtu
finālā, rezultātā izcīnīta 9. vieta. 110
m barjerskrējienā bronzas medaļu
godam izcīnīja Eduards Strelkovs.
Fināla skrējienā sīvā konkurencē
Eduards uzstādīja savu personisko
rekordu – 15,72 sek. Karolīna Karla
Matisone 400 m distancē uzstādīja
savu personisko rekordu, iegūstot
14. vietu 36 dalībnieku konkuren
cē, rezultāts – 1:03,64. Arī Nellija

Plānot šī gada Ventspils novada senioru sporta spēles ierosināja Jūrkalnes tautas nama vadītāja Kristīne Skrulle. Prieks, ka visu
sagatavošanas darbu un norises nodrošināšanu uzņēmušās novada
kultūras darbinieces.
Lai pārliecinātos, ka pasākumam būs atsaucība, piezvanīju visiem
Ventspils novada Senioru padomes pārstāvjiem un guvu apstiprināju
mu, ka seniori ir gatavi piedalīties pasākumā. Atteikumu saņēmu tikai
no viena pagasta, kura pārstāvji arī līdz šim nav bijuši aktīvi sporta spēļu
dalībnieki.
Ņemot vērā valstī noteikto epidemioloģisko kārtību, sporta spēlēs
drīkstēs piedalīties dalībnieki, kuri uzrādīs Covit-19 sertifikātu par pilnu
vakcinācijas kursa pabeigšanu vai infekcijas izslimošanu pēdējā pusgada
laikā un personu apliecinošu dokumentu.
Senioru sporta spēles “Ar smaidu pa dzīvi!” 25. augustā notiks Zūrās.
No plkst. 14.30 – ierašanās, komandu reģistrēšanās, iekārtošanās
pie galdiņa, fotografēšanās.
Plkst. 15 – spēļu atklāšana ar jautru katras komandas pieteikumu.
Plkst. 15.30 – individuālie starti trīs vecuma grupās sievietēm un
vīriešiem.
Plkst. 17 – komandu stafetes.
Plkst. 17.30 – Ainara Bumbiera koncerts.
Plkst.18.30 – uzvarētāju apbalvošana.
Interesentiem līdz 20. augustam jāpiesakās pie sava pagasta Senioru
padomes pārstāvja.
Uz tikšanos spēlēs!
Viktorija Rebuka

Rungevica 2000 m distancē uzstā
dīja savu personisko rekordu, ie
gūstot 6. vietu, rezultāts – 7:57,43.
Roberts Ļubeļskis 100 m distancē
uzstādīja savu personisko rekordu,
izcīnot 10. vietu, rezultāts – 12,77
sek. Markusam Meiļunam 110 m
barjerskrējienā 13. vieta, rezultāts
– 18,16 sek. Nikolai Katei Punkai
100 m distancē 20. vieta, rezul
tāts – 13,68 sek. U16 čempions
1500 m kavēkļu skrējienā, arī sa
sniedzot savu personisko rekordu,
ir Armands Lagzdiņš, rezultāts
– 5:00,60. Augstlēkšanā sudraba
medaļu izcīnīja Markuss Meiļuns
ar personisko rekordu 1,82 m. Tāl
lēkšanā bronzas medaļa Eduardam
Strelkovam ar personisko rekordu
6,05 m, tā viņam ir otrā godalga
šajās sacensībās. Karolīna Karla
Matisone 800 m distancē uzstādīja
savu personisko rekordu, iegūstot
13. vietu, rezultāts – 2:42,43. Ni
kolai Katei Punkai 200 m distancē

16. vieta 48 dalībnieču konkurencē,
personiskais rekords ar rezultātu
– 28,53 sek. Roberts Ļubeļskis tāl
lēkšanā uzstādīja savu personisko
rekordu, izcīnot 10. vietu, rezultāts
– 5.24. Viesturam Gerkem 1500
m kavēkļu skrējienā 4. vieta, rezul
tāts – 5:22,99 sek. Nellijai Runge
vicai 1500 m kavēkļu skrējienā 7.
vieta, rezultāts – 6:10,18 sek. Šajā
čempionātā izcīnītas divas zelta
medaļas, tās saņēma Nauris Alens
Jaškovičs un Armands Lagzdiņš,
sudraba medaļu ieguva Markuss
Meiļuns, bet Eduards Strelkovs
tika pie divām bronzas godalgām.
Lepojamies ar audzēkņiem un prie
cājamies par viņu neatlaidību, cī
ņassparu un sasniegumiem. Paldies
treneriem Dainim Lodiņam, Aiva
ram Čaklim, Reinim Ziemelim, kā
arī vecākiem un līdzjutējiem par
atbalstu. Vēlam veiksmīgus startus
nākamajās sacensībās!
Jolanta Ziemele

Ugālē notiks sacensības
14. un 15. augustā Ugālē notiks triāla
sacensības ““Kartera” kauss 2021”

14. augustā – individuāli brau
cieni parastiem velosipēdiem uz
laiku un velotriāls. No plkst. 10.00
līdz 10.30 – reģistrācija, plkst. 10.45
– informācija, plkst. 11.00 – starts.
Kontroles laiks – 3 stundas. Būs 5–6
kontroles posmi un trīs apļi. Paras
tajiem velosipēdiem grupu sadalī
jums atkarīgs no dalībnieku skaita.
Grupas velotriālā: “Elite”, “Eksperti”,
“Inter”, “Iesācēji” un “Seniori” (ja ir
vismaz trīs dalībnieki).
15. augustā – minimoto in
dividuālie braucieni un komandu
vērtējums velotriālā. No plkst. 9.30
līdz 10.00 – reģistrācija, plkst. 10.15
– informācija, plkst. 10.30 – starts.
Kontroles laiks – 3 stundas. Būs 5–6
kontroles posmi un trīs apļi. Grupas
minimoto: 1. vieglā – mini B/C bez
vecuma un moto tehnikas ierobe
žojumiem, 2. mazāk vieglā – mini
A bez vecuma un moto tehnikas
ierobežojumiem. Tiek vākti bonusa
punkti par vārtiem, kas veikti bez
kļūdām. Uzvar braucējs, kurš iegu
vis lielāko punktu skaitu. Velotriālā
– komanda no diviem vai trim da
lībniekiem. Uzvar komanda, kura
iegūst lielāko punktu summu.
Plašāka informācija vietnē www.
karters.lv. Pasākuma laikā jāievēro
valstī noteiktie epidemioloģiskie no
teikumi. ““Kartera” kausu 2021” or
ganizē triāla klubs “Karters” un spor
ta organizators Arvis Anderšmits.
Marlena Zvaigzne

pope

Ar dziesmu ugunskuriem
vērsies sestie “VĀRTI”
No 13. līdz 14. augustam jau sesto reizi Popē skanēs
festivāls “VĀRTI”, šogad atkal atgriežoties pie pirmsākumiem
– zvaigžņota debesjuma, ugunskuriem un dziesmām Latvijas
dziesminieku izpildījumā.
“VĀRTI” vērsies ar Latvijas dziesminieku dziesmu ugunskuru
13. augustā pulksten 20. Ar klausītājiem dabas koncertzālē satiksies Arnis
Miltiņš, Laine Ligere-Stengrevica, Reinis Jaunais, Elīza Znotiņa, Nora Ķi
bilda-Kinna, grupa “Jumis” un Austrasbērni, kuru izpildījumā skanēs gan
dziesminieku pašu radītās dziesmas, gan Imanta Kalniņa mūzika. Savu
kārt 14. augustā pie Mārtiņa Freimaņa dziesmu ugunskura no pulksten 20
muzicēs Maija Kalniņa, Zanda Štrausa un Kārlis Būmeisters.
“Lai arī Mārtiņa dziesmas visbiežāk dzirdamas dažādos radio, tiek
spēlētas pārpildītos lielkoncertos un kļuvušas par Latvijas populārās
mūzikas pasaules neatņemamu kontinentu, pats Mārtiņš mīlēja tās iz
pildīt tieši tā – ar savu ģitāru, draugu lokā, bez skaņas pastiprinātājiem
un citiem tehniskiem starpniekiem. Ne velti savas karjeras pirmsāku
mos viņa vārds visupirms tika pieskaitīts dziesminieku saimei. Esmu
pārliecināta, ka, neraugoties uz to, ka viņš kļuva par žilbinošu lielās ska
tuves zvaigzni, arī šī piederība nekad nav tikusi dzēsta,” ir pārliecināta
viena no festivāla rīkotājām, Mārtiņa draudzene Maija Kalniņa. Šis noti
kums ir daļa no Mārtiņa Freimaņa pirmo dziesmu atdzimšanas projekta,
jo rudens pusē gaidāms albums, kura ierakstā piedalīsies vēl citi mūziķi.
Savukārt Austrasbērnu saimei “VĀRTU” dziesmu ugunskurs iezī
mēs ceļu uz Arņa Miltiņa dziesmu grāmatas tapšanu un koncertprog
rammas izveidi, kas klausītājiem tiks atskaņota Liepājā novembra bei
gās, atzīmējot Austras Pumpures 93. dzimšanas dienu.
Ieeja šī gada festivāla teritorijā būs par ziedojumiem rīkotāju ideju
turpināšanai. Notikumu atbalsta Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais
kultūras centrs, Liepājas pilsētas pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds,
Kurzemes plānošanas reģions, “Latvijas Valsts meži”, Popes pamatskola.
Notikumu veido Maija Kalniņa, Inese Muižniece, Dace Vašuka, Ilze Meie
re, “Austras biedrība”, biedrība “Siets” un biedrība “Popes muiža”.
Marlena Zvaigzne
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informācija

No 1. jūlija izmaiņas mājokļa
pabalsta saņemšanas kārtībā

LAD apstiprināti divi pašvaldības projektu pieteikumi
Lauku atbalsta dienestā apstiprināti divi
Ventspils novada pašvaldības sagatavotie
projektu pieteikumi.
Pirmais no tiem ir “Pašvaldības autoceļa pārbū
ve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā”
(Nr.21-08-FL04-F043.0205-000001). Projekta mērķis
ir Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pieeja
mības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai
krasta kāpu aizsargjoslā, dabas mantojuma saglabā
šana, kā arī tūrisma nozares aktivizēšana, radot lab
vēlīgus apstākļus apmeklētāju skaita pieaugumam
pie Centra pludmales un dabas un atpūtas parka
“Ugunspļava”, kas ir Jūrkalnes pagasta populārākās
tūristu apmeklējuma vietas un prioritāri attīstāmās
teritorijas tūrisma nozares veicināšanai, veicot pie
braucamā ceļa J-31 “Centra pludmale” (160 m) un
auto stāvlaukuma izbūvi un ūdens kanalizācijas tīk
lu izbūvi, stacionāru tualešu izbūvi dabas un atpūtas
parkā “Ugunspļava”, kā arī meteostacijas un videono
vērošanas punkta uzstādīšanu Jūrkalnes pagastā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir

248 545,53 eiro, publiskais finansējums no Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda – 223 690,98 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums – 24 854,55 eiro.
Otrs Lauku atbalsta dienestā apstiprinātais pro
jekts ir “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagas
tā” (Nr.21-08-FL04-F043.0205-000002). Tā mērķis ir
Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pieeja
mības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināša
nai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī tūrisma nozares
aktivizēšana, radot labvēlīgus apstākļus apmeklētāju
skaita pieaugumam pie Užavas upes ietekas Baltijas
jūrā, kas ir Užavas pagasta populārākā tūristu ap
meklējuma vieta, veicot pašvaldības autoceļa Uz–28
“Lejiņas–pludmale” no 2.32 līdz 3.20 km un pašval
dības autoceļa Uz–35 “Lībciems–Vārnas– pludma
le” no 0.00 līdz 0.41 km brauktuves pārbūvi Užavas
pagastā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
141 125,02 eiro, publiskais finansējums no Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda – 127 012,52 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums – 14 112,50 eiro.
Marlena Zvaigzne

zlēkas

Bibliotēkā
aplūkojama
pildspalvu
kolekcija

“Tik daudz pildspalvu!”
atskan kādas mazas
meitenītes sajūsmas
sauciens. Viņa ienākusi
Zlēku bibliotēkā, kur līdz
augusta beigām apskatāma
kuldīdznieces Ilzes Jansones
pildspalvu kolekcija.
Vairāk nekā 600 dažādu raks
tāmrīku sakrāts desmit gadu laikā.
Pirmās pildspalvas Ilze atvedu

si no frizieru semināriem, vēlāk
tās viņai veduši arī radi, draugi
un frizētavas klientes. Pildspalvu
vienojošais elements ir dažādu
nozaru un firmu logo. Kolekcijā
interesantākās un Ilzei mīļākās ir
no ceļojumiem atvestās dažādu
zemju krāšņās pildspalvas. Tema
tiski pašlaik aktuālākās varētu būt
pildspalvas šļirces, kolekcijā tādas
ir vairākas.

Kuldīdzniece
Ilze Jansone
atvedusi uz
Zlēkām savu
pildspalvu
kolekciju.
Pārslas Božes foto

Kopš pagājušā gada rudens
Ilze Jansone sākusi kolekcionēt
porcelāna traukus. Kolekcijā ir
četras servīzes un ar rokām ap
gleznoti šķīvji. “Man vislabāk pa
tīk 50. gados ražoti trauki, bet ir
arī krūzes, sākot no 1930. gada,”
stāsta Ilze. Viņa vēlas saglabāt
Rīgas porcelāna fabrikas skaistos
izstrādājumus.
Pārsla Bože

No šā gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta sa
ņemšanas un aprēķināšanas kārtība. Izmaiņas būtiski skars arī Vents
pils novada iedzīvotājus. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt atbalstu
zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai segtu ar mājokļa lietošanu
saistītos izdevumus. Mājokļa pabalstu varēs saņemt mājsaimniecība,
kura dzīvo savā īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi
savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgu
mam par nekustamā īpašuma lietošanu.
Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķirsies, jo tiks
aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājok
li, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumu Nr.809 3. pielikumā
noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus, un mājsaimniecības kopē
jiem ienākumiem.
Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, iedzīvotājiem no
1. jūlija, dodoties pie sociālā darbinieka, līdzi jāņem un jāuzrāda do
kumenti par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un pēdējā mēneša ar mā
jokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti – rēķini,
kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie resursu patēriņa rādīju
mi un maksājumi:
l par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa),
l par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(apkure un karstais ūdens, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kana
lizācija vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaim
niekošana),
l par pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikācijām un in
ternetu,
l par ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.
Pabalsts cietā kurināmā (malkas) iegādei vairs netiks izmaksāts
iepriekšējā kārtībā – konkrēta summa gadā, bet iekļauts viena mē
neša mājokļa pabalsta aprēķinā. Līdz ar to, jo lielāki mājsaimniecības
ienākumi, jo attiecīgi pabalsta apmērs būs mazāks. Jau iepriekš pare
dzam, ka būs arī gadījumi, kad šo pabalstu izmaksāt nevarēs.
Iepriekš bija ierasts, ka mājokļa pabalstu saņem visas trūcīgas un
maznodrošinātas mājsaimniecības, turpmāk kārtība mainīsies un pa
balsts tiks piešķirts, izvērtējot trūcīgu un maznodrošinātu mājsaim
niecību kopējos ienākumus. Ja rodas jautājumi, lūgums sazināties ar
sava pagasta sociālo darbinieku (pieņemšanas laikus skatīt Ventspils
novada mājaslapā, sadaļā “Sociālais dienests/Kontakti”).
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Sandra Citoviča

Diskutē par jauniešiem
svarīgiem jautājumiem
23. jūlijā Izglītības un zināt
nes ministrijas (IZM) un Latvijas
Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji
mēroja ceļu uz Kurzemi, lai Tārga
les pamatskolā tiktos ar Ventspils
novada pašvaldības pārstāvjiem un
pārrunātu, kā novadā norit darbs
ar jaunatni. Ventspils novada paš
valdības jaunatnes lietu speciāliste
Sibilla Veģe klātesošos iepazīstinā
ja ar pēdējos divos gados paveikto,
kas galvenokārt rezultējies ar plā
nošanas dokumenta darbam ar jau
natni izstrādi 2021.–2023. gadam
un veiksmīgu startēšanu dažādos
projektu konkursos, tostarp starp
tautiskos. IZM un LJP pārstāvji ie
skicēja būtiskākos elementus darbā
ar jaunatni, izteica priekšlikumus
pašvaldības darba plānošanai šajā
jomā, minēja sadarbības iespējas ar
jaunatnes organizācijām.
Pēc aktīvām diskusijām un iz
teikto prioritāšu apkopošanas no
lemts Ventspils novadā turpmāk
stiprināt starpnozaru un starpin
stitūciju sadarbību jaunatnes jomā,
apzināt novadā pieejamos cilvēku
un materiāltehniskos resursus efek

tīvai jaunatnes darba organizēšanai,
izpētīt, kādas ir iespējas realizēt
mobilo darbu ar jaunatni, un pār
domāt, kāds varētu būt piedāvā
jums vecāku jauniešu iesaistei utt.
Ar IZM un LJP pārstāvjiem klā
tienē tikās Ventspils novada domes
priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Guntis Mačtams, Ventspils nova
da domes deputāts Māris Dadzis,
Izglītības pārvaldes vadītāja Aina
Klimoviča, Tārgales pamatskolas
direktore Ilze Judzika, Sociālā die
nesta vadītāja Inta Rudbaha, Zlēku
Dienas centra vadītāja Inita Vekma
ne, Jaunatnes lietu komisijas pār
stāve, Jūrkalnes bibliotekāre Ligita
Kalniņa, Bērnu un jauniešu centra
“Ligzda” vadītāja Marija Jaroslav
ska, jauniešu biedrības “MUMS”
valdes locekle Arta Roderte un jau
natnes lietu speciāliste Sibilla Veģe.
Pasākums notika jaunatnes
politikas valsts programmā 2021.–
2023. gadam ar mērķi veicināt kva
litatīvas un ilgtspējīgas sistēmas
izveidi darbam ar jaunatni, kā arī
stiprināt jauniešu līdzdalības mehā
nismus.
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ugāle

Ugāles pareizticīgo baznīcai svētki
17. jūlijā Ugālē atzīmēja
Sergija Rodoņežas
pareizticīgo baznīcas
pastāvēšanas dienu. Kopā
ar ugālniekiem to svinēja
arī ventspilnieki. Svētku
liturģiju vadīja tēvs Igors,
pēc tam notika svinīgais
mielasts.
Pasaule turas uz cilvēces gud
rību, nevis uz agresiju un naidu. Ja
gudrības nebūs, uz zemes nebūs
dzīvības. Un mēs ticam, ka saule
zemei dod dzīvi. Mēs esam pie
dzīvojuši, kā koronavīruss savāca
“armiju” un gāja uzbrukumā pret
cilvēci. Infekcija ātri izplatījās pa
visu zemi, un planēta nodrebēja.
Mazs vīruss būtiski ietekmēja sa
biedrības dzīvi. “Kara apvērsums”
nepagāja bez traģēdijām. Cilvē
kiem nomainījās prioritātes, citus
cienām par viņu uzticību savam
darbam, citus nosodām par vak
cinēšanos. Man ir ģimene – baz
nīca, tēvs un draudze –, ar kuru

INFORMĒ
UGĀLES
MŪZIKAS
UN MĀKSLAS
SKOLA
Uzņemam jaunus
audzēkņus!
Īpašas priekšrocības tiem,
kuri izvēlēsies spēlēt
metāla pūšaminstrumentus!
Piedāvājam apgūt:

l klavierspēli,
l vijoles spēli,
l pūšaminstrumentu spēli,
l vizuāli plastisko mākslu.

Gaidām 7–9 gadus vecus bērnus. Audzēkņu ieteicamais
vecums atkarīgs no izvēlētās specialitātes.

kopā lūdzu palīdzību arī Sergija
Rodoņežas pareizticīgo baznīcas
pastāvēšanas dienā.
Aleksandrs Hmeļņickis

užava

Užavnieki
prot svinēt

Svētkos daudz ko interesantu varēja darīt arī jaunākie
užavnieki. Gitas Vilgutes arhīva foto

Svētku dienā pareizticīgo
baznīcu rotāja ziedi,
dega sveces.
Aleksandra Hmeļņicka foto

Saule, jūra, vējš – laiks,
kad cilvēks ir ar abām
kājām vasarā. Užava svin
savus svētkus! Mēs noliekam
ikdienas darbus un baudām.
Svētku diena tika atklāta ar
Užavas karoga pacelšanu – karogu
uzvilka iepriekšējā gada makšķerē
šanas sacensību uzvarētājs A. Mer
tens. Makšķerēšanas sacensību
uzvarētāji: 1. vieta Jānim Veisam,
2. vieta Andrim Krūmiņam, 3. vie
ta Ģirtam Magonītem. Vēl bija
iespēja piedalīties orientēšanās sa
censībās, ejot kājām vai braucot ar
velosipēdu. Kājāmgājēju disciplīnā
pa Užavas centru 1. vieta komandai
“Žipčiki”, 2. vieta – “Dzintariņiem”,
3. vieta – “Pikačū”. Braucot ar velo
sipēdu, 1. vietu ieguva “Vālodzes”,
2. vietā – “Zemdegas”. Volejbola
turnīrā 1. vieta “Ventavai”, 2. vieta
“Vālodzēm”, 3. vieta “Dzinčam”.
Vakarā baudījām koncertu
Kaspara Markševica izpildījumā,
godinājām savus vecākos užavnie
kus, šūpinājām jaundzimušos un
sveicām 2020. gada Latvijas Repub
likas proklamēšanas svētkos godinā
šanai izvirzītos užavniekus: Guntu
Gūtmani, Aivu Celu un Pēteri Land
mani. Svētku vakaru noslēdzām ar
jaudīgu gaismas un mūzikas šovu.
Paldies R. Juzupam un viņa ģimenei
par neaizmirstamo priekšnesumu.
Liels paldies tiesnešiem, kas
ziedoja savu brīvo laiku un pieda
lījās svētku organizēšanā, paldies
Ilgai un Edvīnam par dalībnieku
uzņemšanu savās sētās. Paldies arī
tiem, kas palīdzēja tehniskajos dar
biņos, lai viss būtu savās vietās.
Uz tikšanos citos svētkos!
Gita Vilgute

Uzņemšana Ugāles Mūzikas un mākslas skolā
25. augustā no plkst. 15 līdz 18.
Gaidām bērnus kopā ar kādu no vecākiem!
Nepieciešamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija
(varēsit nokopēt uz vietas) un izziņa no ģimenes ārsta.
Tālruņi uzziņām:
29456236 (mūzika, Rasma Petmane),
26115064 (māksla, Larisa Zariņa).

informācija
Aicinājums vēstures
izzinātājiem un fotogrāfiem
Ventspils Vācu kultūras
biedrība fotokonkursā
“Pa vācu vēstures pēdām
Kurzemē” aicina piedalīties
ikvienu interesentu, kurš
apceļo Kurzemi un iepazīst
vācu vēsturi šajā novadā.
Dažādu profesiju pārstāv
ji Latvijā bija vācieši, vēl tagad ir
saglabājušās celtnes, kas vēsta par
viņu darbu, – dzirnavas, aptiekas,
doktorāti, klētis, kūtis, fabrikas,
ķieģeļu cepļi, brūži u.c. Šajā rei
zē nefotografēsim kungu namus,
pilis, jo šīm ēkām jau parasti ir

veltīta lielāka uzmanība. Projekta
dalībnieku uzdevums ir fotografēt
pieminētos vēsturiskos objektus,
sagatavot nelielu informāciju par
tiem, pastāstot, kas tur atradās
kādreiz, kas atrodas pašreiz. Fo
togrāfijas un informāciju lūgums
līdz 10. septembrim sūtīt uz
e-pastu kraule7@inbox.lv.
Labākās 16 fotogrāfijas iz
mantosim pasta kartīšu izgatavo
šanai, lai popularizētu vāciešu vei
kumu Kurzemē. Projektu atbalsta
Vācijas Iekšlietu ministrija.
Māra Kraule

Jūrkalnē skanēs burdons
Biedrība “Etniskais kultūras centrs “Suiti”” 14. augustā,
kad notiks Zāļu dienas, rīko Burdona dziedāšanas svētkus.
Centra vadītāja Dace Martinova informē, ka pasākums sāksies Jūr
kalnes dabas un atpūtas parkā pēc kapusvētkiem ap plkst. 13. Dažādās
norises vietās suitu etnogrāfiskie ansambļi “Suitu sievas”, “Gudenieku
suiti”, “Maģie suiti” un folkloras kopas “Basu suiti”, “Suitu vīri” un “Suitu
dūdenieki” izdziedās un izrādīs Māras klātbūtni dažādos cilvēka mūža
ritējuma notikumos un dabas norisēs. Māru uzskata par pasaules Māti.
Tā simbolizē materiālo pasauli, zemi. Māra ir auglības dieviete. Māras
krusts sargā materiālo labklājību – mājas, maizi, uguni. Zīme piešķir
pamatīgumu, drošību, saistību ar dabas un zemes spēkiem. Palīdz kristī
bās, kāzās, ir auglības devēja un veselības sargātāja.
Burdona dziedāšanas svētkus finansē Kurzemes plānošanas reģions,
sadarbības partneri – Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības.
Marlena Zvaigzne
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puze

Mazpulcēni dodas nakts pārgājienā
Māras Kraules arhīva foto

Ja kāds pasākums notiek
jau 12 reizi, tad taču ar
pilnām tiesībām to var saukt
par tradicionālu. Šoreiz ir
runa par vienu no 808. Puzes
mazpulka tradīcijām, un tas
ir nakts pārgājiens.
Arī šī gada vasara nebija izņē
mums, un mazpulcēni kopā ar ve
cākiem, brāļiem un māsām devās
kopīgā pasākumā, kurā braukša
na ar mašīnām mijās ar dažādām
aktivitātēm un pārvietošanos pa
meža ceļiem. Pužiņi pārgājienos
ir apmeklējuši dažādas vietas Pu
zes pagastā, jau nedaudz pabūts
Ugāles un Popes pagastos, šogad
iepazīts arī neliels stūrītis Ances
pagastā.
Visi dalībnieki pulcējās “Cēr
pos”, kur iepazinās ar Zaķa Zināt
kārā atsūtītajā vēstulē dotajiem
norādījumiem un tad mēroja ceļu
uz Anci.
Vispirms apmeklējām uz
ņēmuma “Latvijas Valsts meži”
labiekārtoto atpūtas vietu, sagru
pējāmies četrās komandās, orga
nizējām iepazīšanos un piedalījā
mies virves vilkšanas sacensībās.
Pēc tam devāmies uz “Smilkšiem”,
kur pārgājiena dalībniekus uzņē
ma darbīgā Grīnvaldu ģimene,
kura Stendes upes ielokā iekopu
si skaistu sētu. Te padomāts par
visu, lai ģimenei būtu vieta gan
darbam, gan patīkamai atpūtai.
Sēta iekārtota ļoti gaumīgi, sakop
ta un ir īsts brīnums meža vidū, tā
uzreiz vēsta par saimnieku čak
lumu un izdomu. Saimniece Ilze
Grīnvalde pastāstīja par paveikto
mājas atjaunošanā un sētas iekār
tošanā, parādīja savu saimniecību,
dalījās pieredzē par tomātu un
ķiploku audzēšanu. Mazpulcēni
ļoti priecājās par iespēja braukt pa
gaisa trošu ceļu. Tālāk gar Stendes
krastu devāmies uz Ierkalnu, kur
izbaudījām to, ko sniedz baltie
smilšu kalni. Puzē taču tādu nav!
Pārvietošanās pa smilšu kalniem,

Pārgājiena dalībnieki atpūtas brīdī.

Spraigi ritēja virves vilkšanas sacensības.
skriešanas sacensības raisīja pa
tiesu jautrību. Pārgājiena laikā
mazpulcēni iepazina dabu, vēroja

mežus un pamanīja arī jāņtārpi
ņus, kas patiesībā ir spīdvaboles.
Viņi veica dažādus uzdevumus,

spēlēja spēles, piemēram, čiekuru
golfu, piedalījās sportiskās aktivi
tātēs, gatavoja apsveikumus citām

komandām, dejoja un vienkārši
izbaudīja satikšanās prieku.
Māra Kraule

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada jūlijā reģistrēti četri jaundzimušie,
pa vienam Ancē un Puzē, divi – Užavā.
Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada jūlijā noslēgtas trīs laulības,
viena – Ugāles evaņģēliski luteriskajā draudzē.
Informācija par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētajiem miršanas gadījumiem 2021. gada jūlijā
Popes pagastā 	Dzidra Fridrihsone (22.05.1931.–02.07.2021.)
Ugāles pagastā 	Daina Alīda Borherte (09.09.1944.–08.07.2021.)
Puzes pagastā		
Vija Libreiha (04.01.1960.–17.07.2021.)
Tārgales pagastā
Arvīns Kažoks (19.09.1942.–18.07.2021.)
			
Vija Cimermane (10.04.1942.–25.07.2021.)
Ances pagastā		
Aivars Kuģenieks (15.10.1961.–29.07.2021.)

Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
E-pasts:
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv
Tirāža: 5000 eks.
Tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”
Bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Ventspils Novadnieks”
publicētie materiāli ne vienmēr
atspoguļo Ventspils novada domes
viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu
precizitāti atbild autors.

Novada iedzīvotāju
ievērībai!

Novada domes informatīvajā
izdevumā “Ventspils Novadnieks”
netiek publicēti privātpersonu un
novada domei nesaistītu institūciju
sludinājumi vai reklāma.
Domes informatīvais izdevums
iznāk vienu reizi mēnesī.
Materiālu pēdējais iesniegšanas
termiņš “Ventspils Novadnieka”
nākamajam numuram –
trešdien, 1. septembrī.
Nākamais numurs iznāks
14. septembrī.

