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v SI A “MARBELLA RN GROUP” 
“Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un Vārves pagasta attīstības veicināšanā”
v Zemnieku saimniecībai “KRĀCIŅI”
“Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un Vārves pagasta attīstības veicināšanā”
v Piltenes pamatskolas pedagoģei SOLVITAI LIŽBOVSKAI
“Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa dažādošanā un attīstībā”
v Biedrībai “USMAS KRASTS”
“Par kvalitatīvu ieguldījumu pozitīva Usmas ezera tēla veidošanā un zivju resursu 
aizsardzības pasākumu īstenošanā” 

v Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ventspils biroja vadītājai
ĪRISAI ROZEI-POSUMAI
“Par kvalitatīvu, inovatīvu un radošu komandas darbu Ventspils novada tēla 
atpazīstamības pasākumu organizēšanā”
v Vārves pagasta kultūras darba organizatorei INGAI BERGAI, Užavas tautas nama 
vadītājai GITAI VILGUTEI, Jūrkalnes tautas nama vadītājai KRISTĪNEI SKRULLEI 
un Ziru tautas nama vadītājai BAIBAI GRĪNIŅAI 
“Par kvalitatīvu, inovatīvu un radošu komandas darbu Ventspils novada atpazīstamības 
pasākumu organizēšanā” 

Novembris ir laiks, kad atskatīties uz svarīgiem vēs-
tures notikumiem, kas ļāvuši izveidot mūsu Latviju un 
nosargāt tās brīvību. Jau otro gadu Latvijas dzimšanas 
dienas mēnesis pienācis savādāks, nekā mēs to atcera-
mies pēdējos gadu desmitos. Jau otro gadu nenotiks ko-
pējas svētku svinības un skaisti svētku koncerti, tomēr 
pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi mums nevar 

atņemt vēlmi priecāties par piederību savai ģimenei, no-
vadam un Latvijai. Arī šogad svētkus svinēsim katrs savā 
sirdī un tuvāko cilvēku lokā. Apstāsimies ikdienas skrē-
jienā, lai novērtētu šo brīdi un izbaudītu kopā būšanu ar 
ģimeni! Godāsim Latviju savā sirdī, piespraužot pie ap-
ģērba atloka sarkanbaltsarkano lentīti un svētku vakarā 
ģimenes lokā aizdedzot sarkanbaltsarkanu sveci.

Ticēsim sev, kā to darīja mūsu senči, cīnoties par brīvī-
bu. Sargāsim sevi, un Dievs mūs sargās. Sveicu visus nova-
da iedzīvotājus Latvijas valsts 103. dzimšanas dienā!

Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
AIVARS MUCENIEKS  

v Ilggadējam novada domes deputātam ANDRIM JAUNSLEINIM
“Par augstu profesionalitāti, iniciatīvu, atbildīgu darbu, veicot Ventspils novada domes deputāta pienākumus”

v Ilggadējam novada domes deputātam un pedagogam AIVARAM ČAKLIM
“P ar nozīmīgu ieguldījumu izglītības darbā, jauno sportistu motivēšanā 

un daudzveidīgu sporta sacensību rīkošanā” 

v Ērģeļmeistaram JĀNIM KALNIŅAM
“Par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras un sabiedriskās dzīves pilnveidošanā

 un arhitektūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā”

v SIA “JĀŅLEJAS”
“Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un Ances pagasta attīstības veicināšanā”

Ticēsim sev, kā to darīja mūsu senči

NOVEMBRĪ, SVINOT VALSTS DZIMŠANAS DIENU, VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
ALLAŽ PASNIEDZ APBALVOJUMUS – GODA, ATZINĪBAS UN PATEICĪBAS RAKSTUS –, 
TĀ PASAKOT PALDIES PAR DARBU, INICIATĪVU UN IESAISTĪŠANOS SABIEDRĪBAI 

BŪTISKOS PROCESOS. ŠOREIZ PIEŠĶIRTI ČETRI GODA RAKSTI, 
SEŠI ATZINĪBAS RAKSTI UN SEŠI PATEICĪBAS RAKSTI. PALDIES VISIEM, 

KURI PIETEICA KANDIDĀTUS APBALVOJUMIEM, JO IR JĀPROT PAMANĪT LĪDZĀS 
CILVĒKUS, KURI DARA VAIRĀK, NEKĀ PRASA PIENĀKUMS.    

Apbalvojums “Ventspils novada Goda raksts” 

Apbalvojums “Ventspils novada pašvaldības Atzinības raksts”

Apbalvojums “Ventspils novada pašvaldības Pateicības raksts”

PALDIES PAR JŪSU ENERĢIJU, SIRDSDEGSMI UN NESAVTĪBU – LAI SKAISTI VALSTS SVĒTKI KATRĀ ĢIMENĒ!   

v Pu zes pagasta iedzīvotājam ILMĀRAM KRAULIM
“Par aktīvu un atraktīvu iesaistīšanos Puzes pagasta senioru kluba “Vakarblāzma” darbībā”
v U žavas pamatskolas pavārei NATAĻJAI ZIEMELEI
“Par pašaizliedzīgu darbu un nesavtīgu atbalsta sniegšanu sabiedrībai”
v Zū ru pamatskolas dežurantei EVERIKAI KLOVĀNEI
 “Par pašaizliedzīgu un izcili veiktu darbu un nesavtīgu atbalsta sniegšanu sabiedrībai”

v Pi ltenes pamatskolas apkopējai GUNTAI RIMOVIČAI
“Par pašaizliedzīgi veiktu darbu un nesavtīgu atbalsta sniegšanu sabiedrībai”
v Zi ru pagasta iedzīvotājai DACEI PŪPOLIŅAI
“Par aktīvu atbalstu Vārves pagasta kultūrvides popularizēšanā un attīstībā”
v Zl  ēku pagasta iedzīvotājam un SIA “VNK serviss” darbiniekam ĒRIKAM KAĢIM
“Par atbildīgu pieeju darbam un ieguldījumu Zlēku pagasta teritorijas attīstībā”
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NO DOMES SĒDES

Domes oktobra sēdē
l Deputāti apstiprināja nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes ne-

apstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm maksāšanas termi-
ņus 2022. gadā, kurām 2021. gadā mainījušies īpašnieki: maksājams reizi 
gadā – ne vēlāk kā 31. martā, un zemēm, kam nav mainījušies īpašnieki, 
maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 16. maijā, 15. augustā 
un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa papildlikmes 
gada summas.

l Saskaņā ar deleģēšanas līgumu nodeva SIA “VNK serviss” kustamo 
mantu – 63  kubikmetrus šķeldas siltumapgādes organizēšanai Jūrkal-
nes pagastā un 867 kubikmetrus šķeldas Tārgales pagastā, kā arī 1242 
kilogramus kurināmo – gāzi siltumapgādes organizēšanai Piltenes pilsētā 
un pagastā. Uzdeva pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar 
SIA “VNK serviss” par pirkuma cenas samaksas kārtību, kur šķeldas kopējā 
vērtība bez ir PVN 8565,65 eiro un atsavināmās mantas – gāzes – vērtība 
bez PVN ir 856,98 eiro.

l Izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus un publiskās apspriešanas 
rezultātus, deputāti nolēma  pilnveidot Ventspils novada teritorijas plāno-
juma grozījumu 1. redakciju.

l Novada domes Apbalvošanas komisija ir izskatījusi iesniegumus 
un saskaņā ar nolikumu par novada pašvaldības apbalvojumiem noteikto 
kārtību ir pieņēmusi lēmumu par Ventspils novada pašvaldības apbalvoju-
ma “Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu, ko deputāti arī atbalstīja 
(skatīt 1. lpp.).

l No deinstitucionalizācijas vadības darba grupas locekļa pienākumu 
pildīšanas atbrīvoja Intu Rudbahu un viņas vietā iecēla novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja vietnieci Sandru Citoviču.

l Deputāti nolēma atzīt par neatbilstošu labai likumdošanas praksei 
pilsoniskā un demokrātiskā sabiedrībā, novada iedzīvotāju interesēm, 
Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas 
likumprojektu par grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumā un pielikumā, kur noteikta jaunas pašvaldības izveide, apvienojot 
Ventspils novada pašvaldību un Ventspils valstspilsētu, kas sagatavota, 
pārkāpjot Satversmes 1. panta un 101. panta, Eiropas Padomes 1985. 
gada 15. oktobra Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajā daļā 
un 5. pantā nostiprinātos tiesību pamatprincipus.

l Atbalstīja priekšlikumu, ka veicami grozījumi “Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likuma” pielikumā, saskaņā ar kuru Ventspils novads 
kā patstāvīga atvasināta publiska persona saglabā pašvaldības statusu un 
teritoriju ar tajā esošu attīstības centru un ietilpstošajām administratīvajām 
vienībām: Ances pagastu, Jūrkalnes pagastu, Piltenes pagastu, Piltenes pil-
sētu, Popes pagastu, Puzes pagastu, Tārgales pagastu, Ugāles pagastu, Us-
mas pagastu, Užavas pagastu, Vārves pagastu, Ziru pagastu, Zlēku pagastu.

l Nolēma atsavināt elektroniskā izsolē dzīvokļu īpašumus Ugālē 
Rūpnīcas ielā 5–60, Rūpnīcas ielā 5–44, Rūpnīcas ielā 4–30, Rūpnīcas ielā 
4–10, kā arī Usmas pagastā “Rubīni” – 24 un nekustamo īpašumu “Tīrumi” 
Jūrkalnes pagastā (skatīt 3.lpp.).

l Pamatojoties uz pašvaldībā saņemto lūgumu atļaut izvietot peldošo 
atpūtas namiņu Usmas ezera daļā, kas robežojas ar nekustamā īpašuma 
“Usmas jahtklubs” zemes vienību, deputāti apstiprināja Usmas ezera 
(daļas) nomas tiesību konkursa nolikumu par nekustamā īpašuma “Usmas 
ezers” daļu ar platību 121 m², izmantošanu peldošās atpūtas mājas novie-
tošanai un uzturēšanai (skatīt www.ventspilsnovads.lv).

l Apstiprināja novada domes noteikumus “Noteikumi, kādā piešķir 
fi nansiālu atbalstu sportistiem, sporta spēļu komandām un sporta pasā-
kumu organizēšanai Ventspils novadā”. Noteikumu ietvaros sniedzams 
iespējamais atbalsts amatieru un profesionālām sporta spēļu komandām 
un sportistiem dalībai vietējas, valsts un starptautiskas nozīmes sacen-
sībās, sporta pasākumu organizēšanai un citu fi zisko aktivitāšu norisēm, 
kuru mērķis ir gan iedzīvotāju veselības saglabāšana un uzlabošana, gan 
sasniegumu un panākumu gūšana sporta nozarē, veicinot ne vien iedzīvo-
tāju aktīvu dzīvesveidu Ventspils novadā, bet arī tā atpazīstamību.

l Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kritērijiem un kārtī-
bu, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazināšanai, un rīkojumu par atbalstītajiem pašval-
dību investīciju projektiem deputāti nolēma ņemt aizņēmumu 149 968,93 
eiro no Valsts kases pašvaldības autoceļa Va-45 “Skolas iela” brauktuves 
virsmas atjaunošanai un Va-80 “Skolas ēdnīcas ceļš” brauktuves pagarinā-
šanai Vārves pagasta Ventavā un piešķīra līdzfi nansējumu 26 465,10 eiro 
no pašvaldības budžeta autoceļa fonda līdzekļiem; nolēma ņemt aizņēmu-
mu 130 534,03 eiro no Valsts kases pašvaldības autoceļa Uz-30 “Alekši–
Silkrogs” posma no 0,87 km līdz 3,97 km brauktuves virsmas atjaunošanai 
Užavas pagastā un piešķīra līdzfi nansējumu 23 035,42 eiro no pašvaldības 
budžeta autoceļa fonda līdzekļiem.

l Noteica, ka attālinātā mācību procesa laikā no 2021. gada 1. no-
vembra līdz 2021. gada 14. novembrim valsts un pašvaldības fi nansējums 
tiek izlietots 4.–12. klašu izglītojamo ēdināšanai, kur valsts piešķirtie (0,71 
eiro) un pašvaldības budžeta līdzekļi izlietojami pārtikas paku piegādei, 
nosakot izsniedzamās vienas pārtikas pakas vērtību 15,00 eiro apmērā. 

l Vēl deputāti lēma par grozījumiem Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas nolikumā, par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē un Ziru, Zlēku, 
Užavas pagastā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis V eidemanis

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemša-
nas 11. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2021. gada 20. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim.
Sludinājuma kopsumma: 544 334,24 eiro.
Projektu darbības teritorija: Ventspils novads un Talsu novada Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Vald-

gales pagasts.
Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

Apbalsta lielums  544 334,24 eiro 
Atbilstošā MK Noteikumu 
Nr.590 5. punktā minētā 
darbība 

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšanai.
3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā 
produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo 
darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. 
Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu 
atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām 
attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifi kācijas paaugstināšanā. 
Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī 
republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 eiro, 100 000 eiro – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi 
būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbalsta intensitāte 70%, 80% – kopprojektiem.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020.gadam un projektu vērtēšanas kritērijiem 
var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā 
stāvā, pils administrācijas telpās), vai Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības noda-
ļā). Elektroniski SVVA stratēģija un vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv
un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas:

koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Ances pagastā sākušies Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
atbalstītā investīciju projekta “Pašvaldības 
autoceļa A–01 “Ance–Lazdaines” posma 
no 1,32 līdz 2,52 km brauktuves virsmas 
atjaunošana Ances pagastā, Ventspils 
novadā” atjaunošanas darbi. Būvuzņēmējs 
ir valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu 
uzturētājs”, būvuzraudzību veic SIA “BŪUZ” 
speciālisti.  

Autoceļam ir grants segums, tā ekspluatācijas 
gaitā radušies uzaugumi brauktuves malās, aizauguši 
sāngrāvji, bojātas caurtekas, cietusi meliorācijas ko-
lektora aka, līdz ar to pasliktinājusies ceļa konstruk-
cija un satiksmes kustības drošība. Kopā ar projek-
tētāju tika pieņemts lēmums ceļa atjaunošanas laikā 
novērst visas nepilnības, papildinot grants segumu 
ar jaunu materiālu un izmantojot jaunu virsmas at-
jaunošanas metodi, veicot dubulto virsmas apstrādi. 
Ceļa virsmas apstrādes tehnoloģija ietver bitumena 

vai tā emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu uz ceļa 
virsmas un tam sekojošu tūlītēju sīkšķembu uzbēr-
šanu un pieveltņošanu. Galīgā virsmas sablīvēšanās 
un noformēšanās notiek aptuveni nedēļas laikā, kad 
pieļaujama satiksme ar ierobežotu kustības ātrumu. 

Šoruden Ancē nomainīs četras caurtekas, izraks 
vai iztīrīs sāngrāvjus un iestrādās pamata nesošo kār-
tu. Savukārt divkārtu virsmas apstrādi, lai iegūtu kva-
litatīvu segumu, varēs veikt tikai vasaras sezonā, un 
tad ceļš vairs neputēs. Darbi objektā jāpabeidz līdz 
2022. gada 1. jūlijam.

Kopējās būvniecības izmaksas ir 78 751,07 eiro, 
būvuzraudzība izmaksā 3375,90 eiro. Projekta fi nan-
sējums – Valsts kasē saņemtais aizdevums – iegūts, 
ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 104 “No-
teikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti 
un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. 

Marlena Zvaigzne 

Ancē uzsākta ceļa atjaunošana
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UGĀLĒ
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 
38,8 m², Rūpnīcas ielā 5–60, Ugālē, Ugāles pagastā, Vents-
pils novadā, kadastra numurs 98709000405.

Izsoles sākumcena – 480 eiro, nodrošinājums – 48 eiro, 
izsoles solis – 40 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv  2021. gada 17. novembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 
2021. gada 17. decembrī plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. 
novembra plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 7. decembrī 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 
7. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 48 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpa-
šuma Rūpnīcas ielā 5–60, Ugāles pagastā, izsoles nodroši-
nājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta 
lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papil-
dus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro saskaņā ar elektro-
niskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā 
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par iz-
solē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas ap-
saimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948; 
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod 1-istabas dzīvokli ar kopē-
jo platību 31,7 m², Rūpnīcas ielā 5–44, Ugālē, Ugāles pa-
gastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000404. 
Izsoles sākumcena – 420 eiro, nodrošinājums – 42 eiro, iz-
soles solis – 40 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv  2021. gada 17. novembrī  plkst. 13.00 un noslēdzas 
2021. gada 17. decembrī plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. 
novembra plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 7. decembrī 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 
7. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 42 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, 
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā 
īpašuma Rūpnīcas ielā 5–44, Ugāles pagastā, izsoles no-
drošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, 
jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai iz-
solē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro saska-
ņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto 
rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā 
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par iz-
solē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas ap-
saimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948; 
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izso-
lē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo 
platību 46,5 m², Rūpnīcas ielā 4–30, Ugālē, Ugāles pa-
gastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000414. 
Izsoles sākumcena – 600 eiro, nodrošinājums – 60 eiro, iz-
soles solis – 50 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv  2021. gada 17. novembrī  plkst. 13.00 un noslēdzas 
2021. gada 17. decembrī plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. 
novembra plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 7. decembrī 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 
7. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 60 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, 
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā 
īpašuma Rūpnīcas ielā 4–30, Ugāles pagastā, izsoles no-
drošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, 
jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai iz-
solē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro saska-
ņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto 
rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā 
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par iz-
solē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  dzīvojamās mājas ap-
saimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948; 
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izso-
lē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo 
platību 38,6 m², Rūpnīcas ielā 4–10, Ugālē, Ugāles pa-
gastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000410. 
Izsoles sākumcena – 670 eiro, nodrošinājums – 67 eiro, iz-
soles solis – 50 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv  2021. gada 17. novembrī  plkst. 13.00 un noslēdzas 
2021. gada 17. decembrī plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. 
novembra plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 7. decembrī 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 
7. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 67 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, 
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā 
īpašuma Rūpnīcas ielā 4–10, Ugāles pagastā, izsoles no-
drošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, 
jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai iz-
solē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro saska-
ņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto 
rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā 
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par iz-
solē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas ap-
saimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948; 
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

USMĀ 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izso-

lē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu  “Ru-
bīni” – 24, Usmas pagastā, Ventspils novadā, kadastra 
numurs 98749000064, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 98500020373, platība 1,1807 ha. 
Izsoles sākumcena – 3500 eiro, nodrošinājums – 350 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv  2021. gada 17. novembrī  plkst. 13.00 un noslēdzas 
2021.gada 17. decembrī plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. 
novembra plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 7. decembrī 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. 
gada 7. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinā-
jums 350 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākum-
cenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HA-
BA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, 
norādot: “Nekustamā īpašuma “Rubīni” – 24, Usmas 
pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektro-
nisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam 
autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalī-
bas maksa 20 eiro saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē 
elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā 
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par iz-
solē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas ap-
saimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948; 
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

JŪRKALNĒ 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē 

ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Tīru-
mi”, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā, kadastra nu-
murs 98500020373, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 98500020373, platība 1,1807 ha. 
Izsoles sākumcena – 5900 eiro, nodrošinājums – 590 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2021. gada 17. novembrī  plkst. 13.00 un noslēdzas 
2021. gada 17. decembrī plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. 
novembra plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 7. decembrī 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. 
gada 7. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinā-
jums 590 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākum-
cenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HA-
BA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, 
norādot: “Nekustamā īpašuma “Tīrumi”, Jūrkalnes pa-
gastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektro-
nisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam 
autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības 
maksa 20 eiro saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē 
elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā 
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par iz-
solē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apska-
tes laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Jūrkalnes pa-
gasta pārvaldes vadītājam: tālrunis – 26384455; e-pasts: 
jurkalne@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis 
– 25749170.

Izsola nekustamo īpašumu
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Vārves pagastā atrodas 
uzņēmuma “OliRiki” 
ražotne. Tajā top lielākoties 
eksportam paredzētas no 
bērza izgatavotās saplākšņu 
mēbeles, tostarp modulārās. 
Ventspils novadā uzņēmuma 
dibinātāji Oļģerts Rudzroga 
un Rihards Špude nolēma 
strādāt tāpēc, ka tad varēja 
saņemt finanšu atbalstu. 

“OliRiki” runas vīrs ir tieši Ri-
hards, tāpēc viņš pastāsta, ka uz-
ņēmums izmēģinājis spēkus mazo 
ēku ražošanā un tas būs vēl viens 
virziens, ko attīstīt. Tas ir perspek-
tīvs, jo jaunajām ģimenēm un spe-
ciālistiem Ventspilī nav, kur dzīvot, 
– pieprasījums pārsniedz piedā-
vājumu. “Esam raduši inovatīvu 
risinājumu, kā ražot 60–70 kvad-
rātmetru lielas saplākšņu mājas, 
piedāvājot arī nelielu labiekārtotu 
zemes gabalu. Centīsimies konku-
rēt ar dzīvokļu, nevis privātmāju 
cenām. Ceram, ka vēlā pavasarī 
pirmais īpašums jau būs pārdo-
dams, jo namīpašumu pieejamība 
pašlaik ir ļoti maza,” uzsver Ri-
hards, piebilstot, ka uzņēmumam 
ir vajadzīgā kapacitāte, lai saražotu 
tik māju, cik būs nepieciešams.

Pirmā CNC iekārta pirms čet-
riem gadiem tapa Oļģerta garāžā, 
Rihards palīdzēja to pabeigt, un 
pavisam drīz draugi uzrakstīja 
projektu Eiropas Savienības līdz-
finansējuma saņemšanai. “Lauku 
atbalsta dienests bija pirmais, kas 
noticēja mūsu potenciālam, un 
mēs varējām iegādāties CNC frē-
zi un datoraprīkojumu, lai varētu 

strādāt. Pēc tam grantu veidā esam 
saņēmuši vairākus līdzfinansē-
jumus no Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras. Līdzdalība 
projektos ļāva nopirkt arī lielo 
CNC frēzi un kompresoru, tāpēc 
palielinājās ražošanas jaudas, bija 
iespēja strādāt precīzi un kvalita-
tīvi un domāt par saplākšņu ēku 
piedāvājumu tirgū.” 

Rihards uzslavē savu draugu 
Oļģertu, sakot, ka viņa prāts ir no-
darbināts ļoti inovatīvā virzienā, 
savukārt pašam Rihardam viegli 
vedas sarunas, tāpēc viņš nodar-
bojas ar mārketinga aktivitātēm. 
Tādā veidā uzņēmumam izdevās 
piesaistīt divus investorus – vienu 
pašmāju, otru no Londonas. “Pa-
tiesībā mums ir bijis daudz grūtu 
brīžu, visu laiku ir kāpumi un kri-
tumi. Kad ieguvām pirmo klientu 
no Vācijas, kurš pasūtīja saplākšņa 
dizaina plauktus, sapratām, cik tas 
ir fantastiski. Pasūtījuma apjoms 
bija ļoti liels, ražojām bez apstā-
jas. Trīs nedēļas ar Oļģertu gulē-
jām ofisā, beigās sapratām, ka šis 
projekts tiks pabeigts ar zaudēju-
miem, jo trūka pieredzes, bet mēs 
daudz iemācījāmies. Gribu teikt, 
ka četru gadu laikā, kopš darbo-
jamies kopā, mēs ar Oļģertu ātrā 
tempā esam ieguvuši trīs augstākās 
izglītības. Mūsu darbību ietekmēja 
arī kovids, jo trīs iespējamie klienti 
atteica pasūtījumus, tāpēc veicām 
restrukturizāciju, minimizējām 
visu, cik vien iespējams, bet tagad 
krīze tikpat kā ir pārvarēta.”

45% “OliRiki” saražoto mē-
beļu nonāk Anglijā, 55% – ASV. 

Vispopulārākie ir saplākšņu galdi, 
pieprasīti arī ķeblīši. Darbnīcā re-
dzams apaļš glempinga namiņš, 
kas domāts pašmāju tirgum. “Sap-
lāksnis ir izturīgs, stingrs un kva-
litatīvs materiāls, kas, protams, ir 
dārgāks, bet, piemēram, saplākšņa 
skapi var izjaukt un salikt desmit 
reizes – tas neizjuks. Saņemam 
labas atsauksmes par to, ka mūsu 
mēbeles salikt ir supervienkārši.”

Raksturojot situāciju uzņēmu-
mā šobrīd, Rihards teic, ka tā ir 
nedroša stabilitāte, tāpēc jāpiestrā-
dā pie mārketinga un jaunu pro-
duktu ieviešanas. “Grūtos brīžos 
man vienmēr spēku dod apziņa, 
ka mēs ar Oļģertu esam divi. Tā ir 
tāda zelta biļete. Ja man nolaižas 
rokas, Oļģerts saka, ka vēl ir vari-
anti, tikai jāpamēģina. Savukārt, ja 
sašļūk viņš, es uzmundrinu. Esam 
sapratuši, ka strādājot ir jāievēro 
darbalaiks, nevar pārforsēt, jo tad 
nedēļa ir daudz produktīvāka un 
nav rutīnas.”     

Marlena Zvaigzne

Izmēģina spēkus 
mazo ēku ražošanā

Klienti visbiežāk pasūta saplākšņu galdus, bet pieprasīti 
ir arī šādi ķeblīši.    RIHARDA ŠPUDES ARHĪVA FOTO

Mārketinga aktivitātes uzņēmumā 
organizē Rihards Špude, viņam patīk
komunicēt ar citiem.

Oļģerts 
Rudzroga SIA 

“OliRiki” izdomā 
inovatīvus 

risinājumus, 
ideju viņam 

netrūkst.        

Sadarbība ar uzņēmumu SIA “OliRiki” Ventspils biznesa inkubatoram ir 
jau kopš 2018. gada pavasara. Tolaik puiši bija uzsākuši darbību burtiski 
savas piemājas garāžā. Šo gadu laikā esam novērojuši Rihardā un Oļģertā 
tādu neatlaidību, strādājot pie saviem produktiem un to pārdošanas, kas 
ļāvusi viņiem realizēt pat ambiciozākās idejas. Uzņēmumam ir izdevies 
piesaistīt gan investorus, gan attīstīt produktu sēriju eksporta tirgiem. 
Uzņēmēji ir arī atsaucīgi inkubatoru kopienas dalībnieki – labprāt dalās 
gan ar savu pieredzi jau paveiktajā, gan neatsaka palīdzību tiem, kuriem 
nepieciešams padoms prototipu veidošanā no finiera.

Ventspils biznesa inkubatora vadītāja Liene Kataševska
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9. novembris– 
15. decembris
Pasākumi notiks  
atbilstoši valstī  

noteiktajām  
epidemioloģiskajām 

prasībām

11. novembrī plkst. 17.00 ai-
cinājums visiem iedegt sveces, gais-
mot logus. Kultūras un tautas namu 
logi tiks izgaismoti, lai gaisma šajā 
tumšajā laikā ir kā piemiņa, atgādi-
nājums, apliecinājums dzīvībai.

18. novembrī plkst. 17.00 vi-
sos pagastos vienlaicīgi kultūras 
darbinieki aizdegs latvju spēka zī-
mes, veidotas no svecēm, godinot 
mūsu Dzimteni svētku reizē, vēlot 
visiem spēku, izturību, siržu siltu-
mu.

16., 17. novembrī Zlēkās, Vār-
vē, Jūrkalnē, Ancē un Ugālē Vents-
pils novada pašvaldības apbalvoju-
mu pasniegšana (āra pasākums).

PILTENE
1.–18. novembrī fotoizstāde 

“Rudens lapu zelts Piltenē”.
18. novembrī pasākums “Par 

Tevi, par mani, par Latviju”, veltīts 
Latvijas Republikas  proklamēšanas 
dienai. 

21. novembrī muzikāli lirisks 
atpūtas pasākums “Kad ar dziesmu, 
mūziku un dzeju ir uz Tu”. 

28., 29. novembrī Adventes 
kompozīcija, vainags – individuālas 
nodarbības.

Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāde un planše-

te lasītavā par novembra ievēroja-
miem cilvēkiem – jubilāriem, at-
ceres dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem “Bibliotēkas kalendārs 
stāsta”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Rakstīt ar dvēseli” – rakst-
niecei Dainai Avotiņai 95.

l Literatūras izstāde lasītavā 
“Šeit pagātne ar tevi runā”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2020. gads”. 

l Daiļliteratūras grāmatu izstā-
de abonementā “Mūža rudens stās-
ti” ciklā “Mūža ritums un notikumi 
grāmatu lappusēs”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Latvijas dzimšanas dienā”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 69. kopa.

PASĀKUMI:
l 15.–17. novembrī jauno grā-

matu dienas.
l 15.–17. novembrī Ziemeļ-

valstu literatūras nedēļas “Sapņi un 
ilgas Ziemeļos” lasījumi un izstāde.

PUZE
18. novembrī no plkst. 17.00 

līdz 19.00 pie Puzes piemiņas vie-
tas tiks iedegtas sveces latvju zīmes 
formā par godu valsts svētkiem. Tiek 
veidots arī video par godu svētkiem. 
Tiks izgaismots arī gājēju tilts. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Lāčplēša dienai veltīta novad-

pētniecības materiālu izstāde “Puži-
ņi pasaules karos”.

l Literatūras izstāde Pasaules 
kosmosa dienai (4. oktobris) “Atce-
ries raudzīties augšup uz zvaigznēm”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Rūķītis Niķis un viņa draugi” – 
rakstniekam Ērikam Kūlim 80.

l Literatūras izstāde “Tā liela 
māka dot un neatprasīt” – rakstnie-
cei Dainai Avotiņai 95.

l Literatūras izstāde “Dzīvei ir 
tikai divi veidi: trūdēšana un degša-
na” – režisoram, aktierim Eduardam 
Smiļģim 135.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 64. kopa.

l Sadarbībā ar Puzes kultūras 
namu Jevgēņijas Tjuļeņovas izšuvu-
mu un biedrības “Pērļu pasaule” rotu 
izstāde.

l Puzes kultūras nama logos 
līdz 31. decembrim skatāms dze-
jas izstāžu cikls “Četri balti krekli” 
(ekspozīcijas maiņa – ik pēc divām 
nedēļām).

TĀRGALE
18. novembrī plkst. 15.00 

Tār gales pamatskolā Latvijas valsts 
svētki. Atzinības rakstu pasnieg-
šana Tārgales amatierteātra da-
lībniecēm Indrai Grauziņai un 
Gaidai Hamicēvičai – par ventiņ’ 
dialekta popularizēšanu, saglabā-
šanu Latvijas kultūras mantojumā. 
Grupas “Roja” koncerts.

Bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Latvijai”.

l Literatūras izstāde “Ciemos 
pie runča Franča” – dzejniekam Ul-
dim Auseklim 70.

l Literatūras izstāde “Rakstnie-
kam Ērikam Kūlim 80”.

l Literatūras izstāde “Rakstnie-
cei Dainai Avotiņai 95”.

PASĀKUMI:
l 21. novembrī tiešsaistes 

stunda 3. klasei “Iepazīsimies ar Bēr-
nu žūrijas grāmatām!”.

l 22. novembrī tiešsaistes 
stunda 1. klasei “Iepazīsimies ar Bēr-
nu žūrijas grāmatām!”. 

JŪRKALNE  
11. novembrī Jūrkalnes kapos 

tiks iedegtas sveces un nolikti zie-
di pie pieminekļa Latvijas brīvības 
cīnītājiem. Visas dienas garumā pie 
Jūrkalnes tautas nama skanēs audio 
ieraksts ar Latvijas brīvības cīnītāju 
atmiņu stāstiem.

16. novembrī pēc Ventspils no-
vada valsts svētku pasākuma Vējtu-
ru namā pagasta pārvaldes vadītājs 
sveiks Jūrkalnes iedzīvotājus ar Jūr-
kalnes pagasta pateicības rakstiem. 

18. novembrī iedzīvotāji tiks 
aicināti laukumā pie tautas nama 
iedegt svētku uguni Latvijai, no sve-
cēm izveidojot spēka zīmi.

20. novembrī no plkst. 13.00 
norisināsies auto piedzīvojums 

“No Usmas līdz Jūrkalnei”. Auto 
piedzīvojuma noslēguma pasā-
kums no plkst. 15.00 Jūrkalnē, Vēj-
turu namā. 

29. novembrī plkst. 13.00 Jūr-
kalnes tautas namā uz ikmēneša 
tikšanos tiek aicināti pagasta seniori.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

kam Ērikam Kūlim – 80”.
l Literatūras izstāde “Mistiski 

stāsti, biedējoši stāsti”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 65. kopa.
PASĀKUMI:
l Novembrī tiešsaistes lasījumi 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā.
 UŽAVA
18. novembrī plkst. 18.00 LR 

proklamēšanai veltīts koncerts “Es 
esmu mīlējis”, E.  Pujāts, K.  Pujāts, 
I. Bergmane.

20. novembrī no plkst. 13.00 
līdz 17.00 auto izaicinājums “No 
Usmas līdz Jūrkalnei”. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Bezgalī-

gas ir tikai debesis” – rakstniecei un 
dzejniecei Dainai Avotiņai 95.

l Literatūras izstāde “Nekas jau 
nebeidzas” – rakstniekam Ērikam 
Kūlim 80.

l Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienai veltīta literatūras iz-
stāde “Manai Latvijai – 103”. 

l Literatūras izstāde un tiešsais-
tes lasījums “Sapņi un ilgošanās Zie-
meļvalstīs” Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļā.

l Jauno grāmatu izstāde.
ANCE
Tiek saposta Latvija Ances par-

kā, tiks uzrunāti iedzīvotāji fotogra-
fēties parkā un iesūtīt fotogrāfijas 
Whatsapp. Bērnudārza audzēkņi 
ierunās apsveikumu. To visu samon-
tēsim kopīgā apsveikumā, kuru ie-
vietosim Facebook.

Bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Ai, tēvu zeme, tavu jauku-
miņu”.

PASĀKUMI:
l 10. novembrī viktorīna 

“Mārtiņi, Mārtiņi – ziemai vaļā vār-
tiņi” par Mārtiņdienas tradīcijām 
Facebook vietnē bibliotēkas profilā.

l 11. novembrī plkst.11.30 
tiešsaistes bibliotekārā stunda “Lat-
vijas svētumi”.

l 24. novembrī plkst.11.30 
bibliotekārā stunda skolēniem “Sap-
ņi un ilgošanās” Ziemeļvalstu litera-
tūras nedēļā.

l 27. novembrī plkst. 11.00 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas rīta 
stundas lasījums “Rīta stundai zelts 
mutē”.

UGĀLE
18. novembrī no plkst. 17.00 

līdz 19.00 spēka zīmes iededzinā-
šana. Pasākums norisināsies Ugāles 
tirgus laukumā. 

20. novembrī no plkst. 13.00 
līdz 17.00 auto izaicinājums “No 
Usmas līdz Jūrkalnei”. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mēne-

ša jubilāri – rakstnieki Roalds Do-
brovenskis, Daina Avotiņa, Mār-
tiņš Kalndruva, Ēriks Kūlis, Jurga 
Ivanauskaite”.

l Literatūras izstāde “Veļu laika 
mistērijas”.

l Skatu albumu izstāde Latvijai.
l Literatūras izstāde “Grāmatas 

no sērijas “Es esmu…” un ne tikai 
tās”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Mana Latvija”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Dzejniekam, izdevējam Uldim 
Auseklim 70”.

POPE
18. novembrī plkst. 17.00 spē-

ka zīmju degšana.
20. novembrī folkloras kopu sa-

dziedāšanās “Pilnāboļu ābelīte diža 
ceļa maliņā, pa vienami salasīju, līdz 
Popei atbraukdams’”. Tēma “Ābols” 
kā vienojošs elements folklorā un 
sadzīvē dzīves ritumā.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: no 15. 

līdz 30. novembrim – bibliotēka 
slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mani spē-

ka pīlāri” – rakstniecei Dainai Avo-
tiņai 95.

l Literatūras izstāde “Ja nebūtu 
Ziemassvētku, es tos izdomātu” – 
rakstniekam Uldim Auseklim 70.

l Literatūras izstāde “Kas vie-
no, kas šķir. Tā viš’ i” – rakstniekam 
Ērikam Kūlim 80”.

l Literatūras izstāde “Skatu al-
bumi Latvijai”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 68. kopa. 

ZIRAS
20. novembrī no plkst. 13.00 

līdz 17.00 auto izaicinājums “No 
Usmas līdz Jūrkalnei”. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Latvijai – 103”.

l Literatūras izstāde “Mēneša 
jubilāri – rakstnieki Daina Avotiņa, 
Ēriks Kūlis”. 

l Zirenieces L. Jēkas fotogrāfiju 
izstāde “Sēnes 2”. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 66. kopa.

PASĀKUMI:
l Novembrī Facebook vietnē 

bibliotēkas profilā Latvijas Valsts 
svēt kiem veltīta krustvārdu mīkla, 
tests.

l Novembrī kopīgi veidojam iz-
stādi bibliotēkas logos “Es un Latvi-
ja” – zīmējumus ievietot bibliotēkas 
pasta kastītē pie pagasta pārvaldes.

ZLĒKAS 
16. novembrī plkst. 10.00 

Vents pils novada apbalvošanas pa-
sākums.

18. novembrī iededzam spēka 
zīmi “Ozols” ar 80 svecēm. 

20. novembrī no plkst. 13.00 
līdz 17.00 auto izaicinājums “No 
Usmas līdz Jūrkalnei”. 

Bibliotēka
Izstādes: 
l Literatūras izstāde “Novad-

niekam Mārtiņam Kalndruvam – 
105”.

l Ļudas Šķēles “Vasaras tērpu 
kolekcija”. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 67. kopa.

PASĀKUMI:
l 25. novembrī plkst. 12.00 

Ventspils novada bibliotekāru pasā-
kums “Zlēku bibliotēkai – 100”.

USMA
11. novembrī visas dienas garu-

mā iedzīvotāji aicināti iedegt sveces 
brīvības cīnītāju piemiņai Usmas 
pagasta centrālajā laukumā un savu 
namu logos.

18. novembrī iedzīvotāji aicinā-
ti iedegt spēka zīmi Usmas pagasta 
centrālajā laukumā Latvijas 103. ga-
dadienai par godu.

20. novembrī no plkst. 13.00 
auto piedzīvojums “No Usmas līdz 
Jūrkalnei” (pasākums notiks, ja to 
ļaus epidemioloģiskā situācija).

Bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Manai Latvijai”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei Dainai Avotiņai 95”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niekam Ērikam Kūlim 80”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niekam, publicistam Arnoldam 
Auziņam 90”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 70. kopa.

VĀRVE
20. novembrī plkst. 19.00 

Ventavas sabiedriskajā centrā 
Andra Ērgļa koncerts “Sirdspuksti 
Latvijai”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstā de “Nāk rudens apgleznot Lat-
viju”.

l Literatūras izstāde “Viena no 
Latvijas vēstures simts vērtībām” – 
literātam Aleksandram Čakam 120.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Fotogrāfiju izstāde “Nāk ru-

dens apgleznot Latviju”.
l Literatūras izstāde “Ļoti lie-

la dzeja ir pati dzīve” – rakstniecei 
Dainai Avotiņai 95.

l Literatūras izstāde “Dzīve 
nav pasaka, kurai ikviens var sace-
rēt laimīgas beigas” – rakstniekam 
Ērikam Kūlim 80.

l Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Sārt-balt-sārts karogs Lat-
vijai par zīmi zelta brīvībai!”.

PASĀKUMI:
l 18. novembrī svecīšu aiz-

degšana Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 103. gadadienai “Ir atkal 
novembra vidus, kad Latvijai pie-
dzimt bij’ lemts”.

Ventspils novada pasākumu afiša
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Šoruden 122 Latvijas skolās, katrai saņemot līdz 
1000 eiro finansējumu, īstenos “Labbūtības ceļakarti” 
– psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu.

Līdzekļus saņēmušas arī trīs Ventspils novada 
mācību iestādes – Puzes pamatskola (999,85 eiro), 
Tārgales pamatskola (999,74 eiro) un Piltenes 
pamatskola (999,35 eiro). 

Lai iegūtu finansējumu, skolu pašpārvalžu pārstāvji, sa-
darbojoties ar saviem koordinatoriem, rakstīja projektus, ie-
sniedzot tos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
administrētā konkursā  “Atbalsts psihoemocionālās  veselības 
veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto 
seku mazināšanai”. Lai saprastu, kas no viņiem tiek prasīts, vasa-

rā skolēni Annahites pamatskolā piedalījās nometnē, apgūstot 
projektu izstrādāšanas iemaņas, diskutējot par savām idejām un 
prezentējot tās. Viņu padomdevēja bija pašvaldības jaunatnes 
lietu speciāliste Sibilla Veģe.  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir paziņojusi, 
ka apstiprināti 44 projekti, aptverot 122 izglītības iestādes. Ko-
pējais projektiem piešķirtais finansējums ir 121 665,44 eiro. Lai 
paaugstinātu skolas kopienas psihoemocionālo labbūtību, skolu 
pašpārvaldes organizēs tematiskās mācības par mentālo veselību 
un emocionālo labsajūtu, rīkos dažādas āra aktivitātes, organizēs 
spēles – kā sportiskas, tā arī izzinošas. Tāpat jaunieši veidos iz-
glītojošas infografikas un apgleznos skolas sienas ar pozitīviem 
vēstījumiem. Piltenes pamatskolā paredzēts iekārtot skolas paš-

pārvaldes telpas, izveidojot ideju un labo domu tāfeli, skolēni paši 
apgleznos sienas, iekārtos interjeru, lai pašpārvaldes telpas kļūtu 
par mājīgu vietu, kur satikties, stāstīt par idejām un īstenot tās. 
Paredzēts rīkot arī tematiskas nodarbības. Puzes pamatskolā or-
ganizēs kampaņu “Runā ar mani!” – rudens brīvlaikā psihologa 
vadībā notika skolēnu apmācības, lai viņi varētu atbalstīt un ie-
drošināt savus vienaudžus laikā, kad viņi jūtas nedroši vai ir norai-
zējušies. Mācību iestādē ierīkos labsajūtas stūrīti, kurā varēs ērti 
atpūsties un uzspēlēt galda spēles. Savukārt Tārgales pamatskolā 
paredzēts ieviest radio, kas skanētu gaiteņos un kurā tiktu vēstīts 
par mentālo veselību un emocionālo labsajūtu. Tekstu ierunās 
skolēni, kurus pirms tam konsultēs profesionāli radio žurnālisti.    

Marlena Zvaigzne

Trīs skolās īstenos pasākumus, vairojot emocionālo labsajūtu

Šis gads Puzes 808. 
mazpulkam ir zīmīgs. 16. 
martā palika 20 gadi, kopš 
tas ir dibināts, bet nupat 
Zemkopības ministrijas 
konkursā “Sējējs 2021”, 
nominācijā “Rītdienas 
sējējs – mazpulks”, kolektīvs 
pasludināts par laureātu. Tas 
ir liels gods, uzskata mazpulka 
vadītāja Māra Kraule.

Mazpulku ierosināja izveidot 
Puzes pamatskolas direktore Nelli-
ja Sileviča. Viņa nesen bija kļuvusi 
par mācību iestādes vadītāju un 
domāja, kādas aktivitātes ar pie-
vienoto vērtību vēl varētu piedāvāt 
skolēniem. Mazpulki bija pazīsta-
mi pirmās brīvvalsts laikā, tie sevi 
pierādīja kā nopietnu organizāciju, 
kas izzina dažādus lauku darbus un 
iesaistās patriotiskajā audzināšanā. 
“Sapratu, ka labprāt iesaistītu bēr-
nus tādā nodarbē, kas viņiem palī-
dzētu saprast, kā jākopj zeme, jo tas 
ir svarīgi. Neesmu ne mirkli nožē-
lojusi to, ka Puzē ir mazpulks! Do-
māju, esam tikai ieguvēji. Mums ir 
paveicies ar mērķtiecīgo mazpulka 
vadītāju Māru. Viņa ikvienu darbu 
iemāca no sākuma līdz galam. Māra 
ir stingra, bet prot mazpulcēniem 
parādīt, kā jāpriecājas par rezultā-
tu. Viņa iemāca darba tikumu, ir 
radoša, tāpēc mūsu mazpulcēniem 
ir vairāki darbības virzieni. Arī tas, 
kas saistīts ar tēvzemes mīlestību,” 
saka Nellija Sileviča. Tieši viņa ie-
sniedza pieteikumu Zemkopības 
ministrijas izsludinātajam konkur-
sam, uzskaitot Puzes mazpulka 
dalībnieku veikumu pēdējo piecu 
gadu laikā. Tā varam uzzināt, ka 
bērni iesaistījās biznesa projektā 
“Šalotes sīpoli”, Priekuļu Pētnie-
cības centra pētījumu projektā 
“Graudaugi Latvijai – mieži”, kopā 
ar Valdemārpils mazpulcēniem 
2019. gadā tapa kalendārs, un pu-
žiņi Latvijas Mazpulku padomes 
izsludinātajā iniciatīvu konkursā 
īstenoja projektu “Iepazīsti Anci 
un mācies”, piesaistot Valdemārpils 
un Upesgrīvas mazpulkus. Lūk, 
dažas no tradicionālajām Puzes 
808. mazpulka aktivitātēm: katru 
gadu janvārī, sadarbojoties ar Puzes 
kultūras nama vadītāju, viņi palīdz 
1991. gada barikāžu atceres pasā-
kuma organizēšanā, pagasta svēt-

Puzes mazpulkā apgūst darba tikumu un tēvzemes mīlestību

kos vada sportiskas vai izglītojošas 
aktivitātes senioriem, kopš 2008. 
gada rīko nakts pārgājienu, uzzina, 
kā notiek meža stādīšana, iesaistās 
ražas skatēs, decembrī katru gadu 
cep piparkūkas, gatavo dāvaniņas 
un Ziemassvētku apsveikumus pa-
gasta represētajiem iedzīvotājiem. 
Kad vēl nebija kovida izraisīto ie-
robežojumu, Māra katru nedēļu 
aicināja savus audzēkņus piedalīties 
klātienes nodarbībās, rosinot veidot 
cementa puķu podus, svečturus, 
apgleznot vāzes, šūt auduma mai-
siņus, izgatavot vaska lupatiņas un 
papīra puķes, glezniņas no dabas 
materiāliem un svētku piespraudes 
karoga krāsās. Tāpat runāts par 
lauksaimniecības kultūru audzē-
šanu un mežu, putniem, latviešu 
tradīcijām, Latvijas valsts svētkiem, 
Ventspils novadu un Puzes pagastu, 
organizēti fotokonkursi. Mazpulks 
iesaistījies arī starptautiskos pro-
jektos, līdzdarbojoties, piemēram, 
Ziemeļreinas–Vestfālenes federā-
lās zemes Izglītības ministrijas un 

Minsteres pašvaldības konkursā 
“Tikšanās ar Austrumeiropu” par 
tēmu “Dzintars – atradums Balti-
jas jūras krastā”, iegūstot atzinību, 
saņemti diplomi un naudas balva, 
par ko iegādāti zīmēšanai nepie-
ciešamie piederumi. Bet kurš gan 
izskaitīs, cik daudz pupiņu, sīpolu, 
saulespuķu, ķirbju, liliju izaudzēts 
20 gadu laikā? “Es pati mīlu zemi 
un ceru, ka varbūt daļa mazpulcē-
nu arī to sapratīs. Darbojoties ar vi-
ņiem, man visu laiku jāizdomā kaut 
kas interesants un atšķirīgs no tā, 
ko bērniem māca skolā. Mūsu no-
darbībās telefoni tiek nolikti malā, 
esmu stingra un prasīga,” neslēpj 
Māra. Pašlaik mazpulkā iesaistīju-
šies 18 bērni, un vadītājai ir prieks 
par katru no viņiem, jo meitenes 
un zēni gūst praktiskas iemaņas un 
zināšanas, kas noderēs turpmākajās 
dzīves gaitās. Māra uzsver to, cik 
būtiska ir vecāku loma mazpulcēnu 
ikdienas aktivitātēs. Tieši viņi ir tie, 
kas iedrošina, sniedz praktiskus pa-
domus un kopā ar saviem bērniem 

paveic dažādus uzdevumus. “Maz-
pulcēna veiksme un panākumi pro-
jektu realizēšanas laikā ir vecāku 
rokās, jo nelīdz nekāda teorija, ko 
varu sniegt es, ja bērns neprot rokā 
noturēt lāpstu, grābekli vai kapli, 
tas viņam ir jāparāda un, galvenais, 
jāuzticas. Reizēm ir sajūta, ka pā-
rāk ilgi bērniem neatļaujam ņemt 
rokās, piemēram, nazi vai gludekli, 
uzskatot, ka viņi vēl mazi. Diezgan 
bieži redzu, ka vecākiem ir vieglāk 
kaut ko izdarīt pašiem, nevis ie-
mācīt to darīt bērniem. Protams, 
iemācīšana prasa milzu pacietību, 
bet noteikti atmaksājas turpmākajā 
dzīvē, jo ikviena apgūta lieta rosina 
bērna interesi iegūt vēl jaunas darba 
iemaņas. Vecāku atbalstu šajos 20 
darba gados esmu jutusi bieži, bet 
no pašreizējiem mazpulcēnu vecā-
kiem daudz ir palīdzējuši Sanita un 
Normunds Bergi, Zane un Gints 
Apsīši, Baiba Anševica, Lauma 
Bērzniece un Madars Kraulis. Pa-
tiesībā zinu, ka savu iespēju robežās 
man neatteiktu neviens, ja vien es 

viņus uzrunātu, un ceru uz labu sa-
darbību arī turpmāk. Lai mazpulks 
gūtu panākumus, ir nepieciešama 
sadarbība ar daudziem cilvēkiem, 
dažādu nozaru speciālistiem, vi-
ņus nosaukt nav viegli, jo ir bailes, 
ka kādu varētu piemirst, bet esmu 
pateicīga Guntim Cīrulim, pagasta 
pārvaldes vadītājiem, bibliotekā-
riem un  kultūras nama vadītājiem, 
kas mainījušies mūsu pagastā šajos 
20 gados. Priecājos par sadarbību 
ar Andreju Ķeizaru, Agri Āboliņu, 
Sanitu Rozenbergu, ekoskolas vadī-
tāju Sarmu Veckāgani un par atbal-
stu, ko saņemu no skolas direktores 
Nellijas Silevičas un mazpulka lab-
vēles Ilgas Anderšmites.”

Mazpulka vadītāja aizvien ne-
spēj noticēt, ka tieši viņas kolek-
tīvs atzīts par labāko Latvijā, tā ir 
apjausma, ka vienmēr var izdarīt 
vēl vairāk. Mūsu novadā vienīgais 
mazpulks allaž bijis pamanāms – 
lai daudz jaunu ieceru un darbu, ko 
veikt ar prieku!   

Marlena Zvaigzne 

Puzes 808. mazpulka vadītāja Māra Kraule ar teju visiem mazpulcēniem, kopā priecājoties par saņemto balvu.
     MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO  
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l Iedzīvotājiem Tārgalē un 
Piltenē novembra sākumā tiks 
nosūtīti paziņojumi ar uzaicinā-
jumu no SIA “VNK serviss” pār-
slēgt sagatavotos pakalpojumu 
līgumus. Tarifi par ūdensapgādes, 
notekūdeņu un siltumapgādes 
pakalpojumiem līgumos paliek 
spēkā esošie, vienīgi rēķini par sil-
tumapgādi tiks izrakstīti atbilstoši 
patērētajām MWh tikai apkures 
sezonas laikā, nevis atbilstoši iz-
cenojumam par m2 katru mēnesi 
visu kalendāro gadu. Iedzīvotājus, 
kuri vēlas, lai viņiem tiek piemē-
rots izlīdzinātais maksājums kat-
ru mēnesi – arī vasaras sezonā, 
aicinām vērsties SIA “VNK ser-
viss” ar rakstisku iesniegumu ar 
lūgumu nākamos 12 mēnešus pie-
mērot izlīdzināto maksājumu, par 
ko SIA “VNK serviss” sagatavos 
atsevišķu vienošanos par norēķi-
nu kārtību. Iesniegumu brīvā for-
mā iespējams nosūtīt uz e-pastu: 
info@vnkserviss.lv vai arī ievietot 
kādā no SIA “VNK serviss” izvie-
totajām pasta kastītēm pagastu 
pārvaldēs. 

l Tārgales pagasta iedzīvo-
tājiem kopš 1. oktobra pieejami 
asenizācijas pakalpojumi. Maksa 
par vienu izsūkšanas reizi (līdz 5 
m3) – 42,35 eiro, t.sk. PVN 21%. 
Asenizācijas pakalpojumu snieg-
šanai ārpus Tārgales pagasta te-
ritorijas papildus tiek piemēroti 
transporta pakalpojumi – 0,48 
eiro apmērā par 1 km, t.sk. PVN 
21%. Pakalpojums jāpiesaka, raks-
tot uz e-pastu: info@vnkserviss.
lv vai zvanot pa tālruni: + 371 
20000209, norādot precīzu adresi 
un kontaktinformāciju. 

l Jūrkalnē, Tārgalē un Pil-
tenē skaitītāju rādījumus var no-
dot, ievietojot “VNK serviss” pas-
ta kastītēs, kas izvietotas pagastu 
pārvaldēs, vai arī sūtot uz e-pastu: 
piltene@vnkserviss.lv. 

l Ances iedzīvotājus infor-
mējam, ka saistībā ar reorgani-
zāciju turpmāk visus jautājumus, 
kas saistīti ar mājas apsaimnieko-
šanu Ancē, var uzdot, sazinoties 
pa tālruni: + 371 20000209, raks-
tot uz e-pastu: info@vnkserviss.lv 
vai arī ievietojot jebkāda veida ie-
sniegumus, ierosinājums un skai-
tītāju rādījumus Ances pagasta 
pārvaldē izvietotajā SIA “VNK 
serviss” pasta kastītē.

l Popes pagasta iedzīvotā-
ju zināšanai – drīz tiks uzsākta 
papildu ūdensvada izbūve privāt-
māju rajonā (projekts ir saskaņo-
šanas stadijā), lai nodrošinātu pie-
tiekamu ūdens spiedienu, un SIA 
“VNK serviss” līdz gada beigām 
aicina pieteikties tos ieinteresētos 
privātmāju īpašniekus no minē-
tā rajona, kuriem arī ir interese 
pieslēgties pie jaunās centrālās 
ūdensapgādes sistēmas. 

l SIA “VNK serviss” aicina 
arī citu pagastu iedzīvotājus būt 

devies atspēkot divus pastāvošos 
mītus – to, ka reģionos un gados 
vecāki iedzīvotāji kūtrāk izmanto 
digitālos kanālus. Gandrīz 40% no 
mūsu platformas lietotājiem Latvi-
jā ir cilvēki vecumā virs 55 gadiem.”

Kā kļūt par “Bill.me” lieto-
tāju?

Visi klienti, kuri jau izmanto 
savu e-pastu saziņai ar SIA “VNK 
serviss”, saņems reģistrācijas saiti. 
Pārējos klientus aicinām uz e-pas-
ta adresi info@vnkserviss.lv iesūtīt 
šādu informāciju: vārds, uzvārds, 
klienta numurs, īpašuma adrese. 
Vairāk informācijas par “Bill.me” 
iespējām un priekšrocībām var 
iegūt tīmekļa vietnē www.bill.me 
vai darba laikā zvanot pa tālruni: 
+371 66905690.

Diāna Skudra

SIA “VNK serviss” informē par aktualitātēm

aktīviem un vērsties ar iesniegu-
mu SIA “VNK serviss”, lai izvērtē-
tu iespējas pieslēgties gan pie cen-
trālās ūdensapgādes sistēmas, gan 
pie centralizētās kanalizācijas. 
Katru iesniegumu un SIA “VNK 
serviss” iespējas nodrošināt cen-
tralizēto pieslēgumu uzņēmuma 
speciālisti izvērtēs atsevišķi. 

l Visiem SIA “VNK serviss” 
klientiem līdz gada beigām jo-
projām ir iespēja rezervēt jauna 
skaitītāja uzstādīšanu vai vecā 
skaitītāja nomaiņu par ļoti izdevī-
gu cenu – 18 eiro par vienu skai-
tītāju (t. sk. PVN 21%) iepriekšē-
jo 40 eiro (t. sk. PVN 21%) vietā. 
Šādu cenu samazinājumu izdevies 
nodrošināt, vienojoties ar ūdens-
skaitītāju piegādātāju par skaitītā-
ju piegādes cenas samazinājumu. 
Skaitītāja uzstādīšanas pakalpo-
jums jāpiesaka līdz gada beigām, 
taču faktiski skaitītāju maiņas pa-
kalpojumi tiks realizēti tikai pēc 
Covid-19 ārkārtas situācijas bei-
gām. Lai pieteiktu skaitītāju uz-
stādīšanas vai nomaiņas pakalpo-
jumu par samazinātu maksu, līdz 
šī gada beigām ir jāvēršas ar ie-
sniegumu brīvā formā SIA “VNK 
serviss” kādā no šādiem veidiem:

– rakstot brīvā formā pietei-
kumu uz e-pastu info@vnkserviss.
lv (norādot klienta adresi, nepie-
ciešamo skaitītāju skaitu un klien-
ta kontaktinformāciju saziņai);

– aizpildot jau gatavu iesnie-
guma veidlapu papīra formātā uz 
vietas kādā no klientu centriem;

– ievietojot brīvā formā no-
formētu rakstisku iesniegumu 
kādā no iecirkņos izvietotajām 
SIA “VNK serviss” pasta kastītēm 
(norādot klienta adresi, nepiecie-

šamo skaitītāju skaitu un klienta 
kontaktinformāciju saziņai).

l Visiem SIA “VNK serviss” 
klientiem pagastu pārvaldēs iz-
vietotajās SIA “VNK serviss” pas-
ta kastītēs ir iespējams ievietot ne 
tikai skaitītāju rādījumus, bet arī 
jebkādus ierosinājumus vai iesnie-
gumus. 

l Sākot ar oktobri, gandrīz 
visiem SIA “VNK serviss” klien-
tiem ir pieejama jaunā norēķinu 
un saziņas vietne “Bill.me”. 

Reaģējot uz pašreizējās epide-
mioloģiskās situācijas ierobežo-
jumiem Covid-19 vīrusa dēļ, kas 
liedz iespēju gan klātienē komu-
nicēt ar klientiem, gan pieņemt 
norēķinus skaidrā naudā, SIA 
“VNK serviss” šobrīd aktīvi strā-
dā pie jauna norēķinu un skaitītā-
ju nodošanas veida integrēšanas 
esošajā sistēmā – tiešsaistes viet-
nes “Bill.me” ieviešanas. Reģistrā-
cija, rēķinu saņemšana, rādījumu 
nodošana “Bill.me” vietnē ir bez 
maksas.

“Bill.me” ir pārskatāma un 
mūsdienīga rēķinu pārvaldības un 
saziņas platforma ar SIA “VNK 
serviss”, kas nodrošina arī iespē-
ju nodot skaitītāju rādījumus. 
Iedzīvotāji vairākās citās Latvijas 
vietās jau vairākus gadus izmanto 
šo vietni ērtākai rēķinu apmaksai 
un skaitītāju rādītāju noziņoša-
nai. Arī no SIA “VNK serviss” 
klientiem jau vairāk nekā puse ir 
reģistrējušies šajā vietnē, un daļai 
jau ir iespēja noziņot skaitītāju rā-
dījumus, bet daļai klientu šī funk-
cionalitāte būs pieejama līdz gada 
beigām. Jebkādu jautājumu gadī-
jumā par to, kā pieslēgties “Bill.
me” vietnei jeb SIA “VNK serviss” 

klientu portālam, jāzvana pa tāl-
runi  +371 66905690. 

“Bill.me” vietnē ikvienam SIA 
“VNK serviss” klientam ir pieejams 
personīgais lietotāja profils, t.i., ērts 
vadības panelis ātrai rēķinu saņem-
šanai un apmaksai, skaitītāju rādīju-
mu noziņošanai un komunikācijai 
ar uzņēmumu. Vairs nebūs jāmeklē 
rēķins, nebūs jāaizpilda maksājuma 
uzdevums internetbankā. Ar “Bill.
me” viens klikšķis, un rēķins būs 
apmaksāts. Vietnē būs pieejams arī 
saziņas modulis, kurā SIA “VNK 
serviss” klienti varēs ērti komunicēt 
ar uzņēmumu.

Papildus tiešsaistes vietnei ir 
pieejama bezmaksas mobilā lietot-
ne “iOS”, “Android” un “Huawei” 
ierīcēm, kas nodrošina absolūto 
servisa lietošanas brīvību. Turklāt 
“Bill.me” pilnībā atbilst Eiropas Sa-
vienības Vispārīgajai datu aizsar-
dzības regulai un visaugstākajiem 
“Visa” un “MasterCard” maksāju-
mu drošības standartiem.

Vietnes “Bill.me” pārstāve  
A. Du dareva atklāj: “”Bill.me” pie-
redze liecina – liela nozīme ir ēr-
tam un saprotamam rīkam. Esam 
priecīgi, ka laika gaitā mums iz-

SIA “VNK serviss” klientiem līdz gada beigām joprojām ir iespēja rezervēt jauna 
skaitītāja uzstādīšanu vai vecā nomaiņu par ļoti izdevīgu cenu – 18 eiro par vienu 
skaitītāju.   DIĀNAS SKUDRAS ARHĪVA FOTO 

SIA “VNK serviss” 
informatīvais 
tālrunis darba laikā ir 
20000209, iedzīvotāji 
var zvanīt, lai: 

1) pieteiktu avāriju 
(jānospiež taustiņš “1”); 

2) noskaidrotu 
jautājumus par rēķiniem, 
tarifiem vai skaitītāju 
rādījumu nodošanu 
(jānospiež taustiņš “2”);

 3) pieteiktu 
pakalpojumu, piemēram, 
skaitītāju maiņu vai 
verifikāciju, u.c. (jānospiež 
taustiņš “3”);

 4) noskaidrotu citu 
interesējošo jautājumu 
(jāspiež taustiņš “4”).

Avārijas situāciju 
pieteikšana ārpus darba 
laika arī jāveic, zvanot 
pa tālruni 20000209 un 
gaidot savienojumu ar 
operatoru. 

Rekvizīti maksājumu veikšanai iedzīvotājiem: 
SIA “VNK serviss” 
Reģistrācijas numurs: 41203017566
AS “Swedbank” norēķinu konts maksājumiem Vārvē, 

Zūrās, Ventavā, Zirās, Užavā, Zlēkās, Jūrkalnē, Piltenē un 
Tārgalē: LV68HABA0551037708222.

AS “Swedbank” norēķinu konts maksājumiem Ugālē, 
Puzē, Usmā, Popē, Ancē: LV98HABA0551031893405. 

Maksājuma mērķī jānorāda: rēķina numurs.
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TĀRGALE

Tārgalē 11. oktobrī 
vienmēr godina mūsu 
novadnieces, pasaulslavenās 
operdziedātājas Alīdas 
Vānes, piemiņu. Tas 
notika arī šoruden, 
kad pie “Jaunalkšņu” 
mājas, kur māksliniece 
pavadīja pēdējos dzīves 
gadus, pulcējās Tārgales 
pamatskolas audzēkņi 
ar skolotāju Margitu 
Kronbergu un Tārgales 
pagasta kultūras darba 
organizatori Ilgu Pornieci, 
lai pēc tam dotos uz Doku 
kapiem, kas ir Alīdas Vānes 
pēdējās atdusas vieta. 

Pasaulē viņa nāca 1899. gada 
11. oktobrī Sarkanmuižas pagas-
tā, mūža miegā aizmiegot 1969. 
gada 27. februārī Rīgā. Jāņa Vānes 
un viņa sievas Teofilas meita pēc 
1905. gada revolūcijas kopā ar ve-
cākiem pārcēlās uz dzīvi Bostonā, 
kur sāka mācīties muzicēšanu. 
Amerikā Alīda pabeidza Tirdz-

niecības skolu. Skolā viņa bieži 
uzstājās dažādos koncertos, spē-
lēdama vijoli un dziedādama, lai 
gan to, kā pareizi dziedāt, viņai 
neviens vēl nebija mācījis. Dau-
dzi skolotāji teica vecākiem, lai 
sūta meitu skolot balsi. Un vēlāk 
vecāki tam piekrita. No 1922. līdz 
1931. gadam Alīda dzīvoja Itālijā 
un mācījās Milānā  pie dziedāša-
nas pedagoga Mario Vitorio Van-
co, apgūstot virtuozo belkanto 
dziedāšanu, bet no 1931. gada 
līdz 1937. gadam ar dažādām 
opertrupām uzstājās Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Argentīnā, 
Urugvajā, Čīlē un Holandē. Viņa 
ar ovācijām tika sagaidīta vairāk 
nekā 30 pasaules operteātros. 
Mākslinieces lielā slava sākās jau 
ar pašu pirmo uznācienu uz ska-
tuves Dezdemonas lomā Dž. Ver-
di operā “Otello”, bet savā skatuves 
mūžā viņa dziedājusi visdažādākā 
rakstura lomas, sākot ar visdra-
matiskākajām – Aīdu, Leonoru, 
Abigeilu, Tosku – un beidzot ar 

Tārgales pamatskolas audzēknes ar skolotāju Margitu Kronbergu pie “Jaunalkšņu” 
mājām.     ILGAS PORNIECES FOTO

Atceras novadnieci 
operdziedātāju Alīdu Vāni

liriski maigām – Grietiņu Guno 
“Faustā” un Bolto “Mefistofelī”, 
Elzu Vāgnera “Loengrīnā”. Pēc 
atgriešanās dzimtenē viņa bija 
Latvijas Nacionālās operas solis-
te, bet pēc Otrā pasaules kara līdz 
1952. gadam strādāja LPSR Valsts 
Filharmonijā un uzstājās koncer-
tos Rīgā un Jūrmalā, bet visbie-

žāk – nelielos lauku tautas na-
mos. Māksliniece cerēja, ka viņa 
būs vajadzīga latviešu tautai, bet 
diemžēl šīs cerības nepiepildījās. 
Operas durvis viņai bija slēgtas, 
tomēr Tārgalē Alīdu visi mīlēja, 
jo viņa nebija lepna un iedomīga. 
Dziedātāju raksturoja taisnīgums 
un prasīgums gan pret sevi, gan 

citiem. Mūža beigās Alīda Vāne 
jutās iekšēji dziļi dvēselē salauzta, 
bet ārēji viņa to centās neizrādīt. 
Mūsu novadniece ir vienīgā tāda 
mēroga māksliniece, kas nākusi 
no Tārgales, no Ventspils puses. 
Viņa bija spoža zvaigzne oper-
mākslas debesīs.

Marlena Zvaigzne

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā 
īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī 
uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt meža 
inventarizāciju vismaz reizi 20 gados. No derīgas 
inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki 
ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts 
iestādēm, piemēram, meža ugunsgrēku gadījumā, 
kā arī gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi un 
slimības.

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu 
un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objek-
tiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, pur-
viem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un 
iegūtās informācijas dokumentēšana. 

Inventarizācija jāveic  
vismaz reizi 20 gados

Datus par veiktajām meža inventarizācijām uzglabā 
Valsts meža dienests (VMD) informācijas sistēmā – Meža 
valsts reģistrā.

Ikvienam meža īpašniekam vismaz reizi 20 gados ir jāat-
jauno meža inventarizācija, to paredz “Meža likums”. Šogad 
meža inventarizācija beidzas tiem, kas to pēdējo reizi veica 
2001. gadā. 20 gadi ir ilgs laika posms, un tajā mežā var būt 
notikušas būtiskas izmaiņas, piemēram, šo gadu laikā mežu 
var būt skārušas vētras, lūzuši koki, mežu postījis uguns-
grēks, stādīts jauns mežs vai ir veikta cirte. Veicot inventa-
rizāciju, varēs uzzināt aktuālo situāciju mežā un tā vērtību.

Ja derīga inventarizācija, var saņemt 
atbalstu un nodokļu atlaides

Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka saimniecisko dar-
bību var veikt tikai tad, ja ir derīga meža inventarizāci-

ja. Bez tās nevarēs saņemt apliecinājumu koku ciršanai 
mežā. Izņēmums ir sauso, bojāto un vēja gāzto koku cir-
šana.

Inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu 
– pārveidotu mežu citā zemes lietošanas veidā, piemēram, 
pārveidotu par lauksaimniecības zemi. Tāpat inventarizāci-
ja nepieciešama, lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 
pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai 
līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizā-
cijā.

Meža inventarizācijas datus ņem vērā, aprēķinot ne-
kustamā īpašuma nodokli. Ja inventarizācija ir spēkā, meža 
īpašnieks saņem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par 
īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības 
aprobežojumiem.

Nodokļu atlaides attiecas uz mežaudzēm, kuras VMD 
atzinis par atjaunotām meža zemē vai ieaudzētām lauk-
saimniecības zemē un kurās valdošās koku sugas koku ve-
cums pārbaudes gadā nepārsniedz:

l skuju un cietajiem lapu kokiem – 40 gadu;
l mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) – 20 

gadu;
l baltalksnim – 10 gadu.

Kas jādara, lai veiktu meža 
inventarizāciju?

VMD aicina meža īpašniekus pārliecināties par in-
ventarizācijas derīguma termiņu, ja tas beidzies vai tuvo-
jas beigām, veikt inventarizāciju un jaunos datus iesniegt 
VMD. Meža inventarizācijas veikšana jāplāno laikus, jo to 
nav iespējams veikt dažās dienās, tas var prasīt pat vairākus 
mēnešus.

Par derīguma termiņu meža īpašnieks primāri var pār-
liecināties inventarizācijas izdrukā, kuru viņam izsniedzis 
inventarizācijas veicējs. Jāņem vērā, ka atsevišķos gadīju-
mos inventarizācijas izdruka var pievilt, piemēram, ja meža 
īpašnieks inventarizāciju nav iesniedzis VMD, ja pēc meža 
inventarizācijas izgatavošanas ir veikta īpašuma sadalīšana, 
kurā tiek sadalīta arī meža zeme, šādā situācijā pastāv prasī-
ba izgatavot jaunu meža inventarizāciju.

Īpašnieki, kas ir noslēguši vienošanos ar VMD par Meža 
valsts reģistra lietošanu, attiecīgo informāciju var iegūt paši 
no Meža valsts reģistra. Noskaidrot sava meža inventarizā-
cijas statusu var arī, attālināti vēršoties jebkurā VMD mež-
niecībā neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas.

Lai veiktu meža inventarizāciju, brīvi jāizvēlas kāds no 
sertificētiem meža inventarizācijas veicējiem. Inventari-
zācijas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas. 
Meža inventarizācijas veicēju saraksts pieejams ej.uz/in-
ventarizacijasveiceji. Jānoslēdz līgums ar sertificēto meža 
inventarizācijas veicēju par meža inventarizācijas veikša-
nu. Sertificētajam meža inventarizācijas veicējam jānodod 
zemes robežu plāna kopija un aktualizētie meža inventa-
rizācijas dati, ja īpašumā jau ir bijusi veikta meža inventa-
rizācija. Sagatavotās meža inventarizācijas dati jāiesniedz 
VMD lēmuma pieņemšanai par meža inventarizācijas pie-
vienošanu Meža valsts reģistram.

VMD aicina meža īpašniekus būt atbildīgiem un veikt 
uzliktos pienākumus – aktualizēt sava meža inventarizāci-
jas datus.

Vairāk informācijas par meža inventarizāciju var iegūt 
www.vmd.gov.lv.

Valsts meža dienesta sabiedrisko attiecību
 speciāliste Vineta Vilcāne

Meža īpašnieka ieguvumi 
no derīgas inventarizācijas

INFORMĀCIJA
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ZLĒKAS

Šāgada pavasarī Zlēku 
evaņģēliski luteriskā 
draudze ar priekšnieci 
Gunitu Zernevicu iesniedza 
pieteikumu Ventspils 
novada pašvaldības projektu 
konkursā “Mēs savā novadā 
2021” un ieguva finansējumu 
aktivitātei “Labiekārtojums 
ar ilgtermiņa ieguldījumu 
Zlēku pagastā”.

Šī projekta mērķis bija uzstādīt 
Zlēku pagasta Centra kapos netālu 
no baznīcas divus parka soliņus un 
puķu podu. Līdz šim kapu teritori-
jā un pie baznīcas cilvēkiem, kuri 
atnāca sakopt piederīgo atdusas 
vietas vai apmeklēt baznīcu, ne-
bija, kur apsēsties. Konsultācijas 
draudzei sniedza un nepieciešamos 
priekšmetus izgatavoja SIA “RGR 
PLUSS” speciālisti, kuri nodarbo-
jas ar precīzu formu un salizturīgu 
betona izstrādājumu ražošanu. So-
liem sēdvirsma un atzveltne ir no 
koka, kas nokrāsots ar aizsargkrāsu, 
solu kājas izgatavotas no betona un 
apstrādātas ar epoksīda apdari. Arī 
puķu pods, kurš vizuāli pieskaņots 
soliem, ir apstrādāts ar epoksīdu. 
Zlēku evaņģēliski luteriskās drau-
dzes priekšniece Gunita Zernevica 
ir gandarīta ar projekta rezultātu 
– Centra kapu labiekārtošanu: “Sa-
ņemam daudz pozitīvu atsauksmju 

Bibliotēka Zlēkās ir 
atvērta jau gadsimtu, 
pēdējos 43 gadus to vada 
Pārsla Bože, kurai vienmēr 
ir daudz ideju, kā piesaistīt 
lasītājus un noturēt viņu 
uzmanību. Lai skaisti 
sagaidītu svētkus, Pārsla 
izdomāja, ka grāmatu 
krātuvei vajadzīgs logo un 
stends, kurā atspoguļot 
bibliotēkas vēsturi. 

Lai tiktu pie logo, Zlēku biblio-
tēka pavasarī pašvaldības kultūras 
projektu finansēšanas konkursā 
iesniedza pieteikumu “Zlēku bib-
liotēkai – 100” un saņēma 100 eiro. 
Pēc tam tika izsludināts zīmējumu 
konkurss lieliem un maziem zlē-
ceniekiem un pagasta viesiem. Zī-
mējumā bija jābūt bibliotēku rak-
sturojošiem elementiem. “Darbus,” 
stāsta Pārsla Bože, “iesniedza 14 
konkursa dalībnieki, tajos dominē-
ja pūce kā gudrības un konkrētās 
vietas simbols, jo bibliotēkas adre-
se ir Zlēku pagasta “Pūcītes”. Iesū-
tītie zīmējumi tika nodoti projekta 
ekspertes, dizaineres Ingas Ķim-

ses-Fabricius pārziņā. Apkopojot 
skices, tapa četri logo varianti, par 
kuriem bibliotēkas apmeklētāji va-
rēja balsot mēneša laikā. Tā no čet-
riem tika izvēlēti divi, savukārt no 
tiem vēlreiz atlasīts zlēceniekiem 
tīkamākais variants.” Nākamais 
posms logo tapšanā bija maketēša-
na, lai jaunizveidotais bibliotēkas 
logo būtu lietojams uz veidlapām, 
suvenīriem, lielformāta plakātiem 
utt. Šo darbu veica SIA “RCehs”. 
Pārsla bija iecerējusi izveidot arī 
stendu, atspoguļojot tajā vēstures 
faktus par bibliotēku, sākot ar pir-
mo grāmatu krātuvi Zlēkās. Sten-
dā ir fotogrāfijas no visām četrām 
vietām, kur 100 gadu laikā atradu-
sies bibliotēka, ir izlasāmas lasītāja 
Kristapa Dorbes atmiņas, uzskai-
tīti visi darbinieki, kas strādājuši 
bibliotēkā, un publicēti fragmenti 
no dažādos laikos iznākušajiem 
avīžrakstiem, kuros pieminēta 
Zlēku bibliotēka. Stends ir Pārslas 
dāvinājums savai darbavietai, uz 
kuru viņa aizvien dodas ar prie-
ku. To pamanījuši arī pagasta ie-
dzīvotāji, pagājušajā gadā izvirzot 

no cilvēkiem un novēlējumu arī 
turpmāk projektos apgūt Ventspils 
novada pašvaldības finansējumu.”

Jāpiebilst, ka šī nav pirmā rei-
ze, kad Zlēku evaņģēliski luteriskā 
draudze saņēma novada pašvaldības 
finansējumu. Pagājušajā gadā tā īste-
noja projektu “Baznīcas pieejamības 
veicinātājs – tūrisma stends”. Diev-
nama tuvumā uzstādītais stends ļauj 
ikvienam uzzināt par valsts nozīmes 
kultūras pieminekli Zlēku baznīcu, 
kas ir fon Bēru atstātais mantojums. 
Draudzes solus aizvien klāj alegori-
ju un emblēmu sižetu gleznojumi, 
kuru loma bija ne tikai izglītot drau-
dzes locekļus un mācīt viņiem Bībe-

les sižetus, bet arī uzrunāt klātesošos 
renesanses intelektuāļu valodā. Zlē-
ku kancele, kuras korpusu uz savas 
galvas tur spārnots eņģelis, ir grez-
nākais un iespaidīgākais šāda veida 
priekšmets Baltijas valstu protestan-
tiskās baznīcas kultūrtelpā. 

Uzlūkojot Zlēku baznīcas zel-
tīto altāri, aizraujas elpa – tas ir 
grezns mākslas darbs, kuru var 
uzlūkot kopainā, bet var iedziļinā-
ties katrā detaļā, piemēram, cilnī 
“Lūgšana Ģetzemanes dārzā” vai 
“Svētais vakarēdiens”. No kanceles 
uz dievlūdzējiem nolūkojas Marija, 
Kristus, Jānis, Pēteris…

Marlena Zvaigzne

viņu pašvaldības apbalvojumam. 
Pārslai piešķirts Atzinības raksts. 
Zlēcenieki, kuri izvirzīja Pārslu 
apbalvošanai, dēvē viņu par Zlēku 
gaismas nesēju: “Viņa ir daudzpu-
sīga un darbīga bibliotekāre, kura 
katru dienu laipni sagaida lasītājus, 
iesakot piemērotāko lasāmvielu, 
jaunākos žurnālus un laikrakstus. 
Vairumam apmeklētāju bibliotēka 
ir komunikācijas centrs, kur var ne 
tikai uzzināt par jaunāko literatū-
ru, bet arī vienkārši aprunāties.”

Marlena Zvaigzne           

Zlēku bibliotēka sagaidījusi simtgadi

Zlēkās uzstāda soliņus 
un novieto puķu podu  

Centra kapos netālu no baznīcas novietoti divi parka 
soliņi un puķu pods.     GUNITAS ZERNEVICAS ARHĪVA FOTO

2019. gadā vienojāmies, 
ka nākamais senioru saiets, 
kas parasti notiek oktobra 
sākumā, būs Tārgalē. Pagāju
šais gads liedza mums iespēju 
satikties, bet šogad seniori, 
kam bija Covid19 sertifikāti, 
varēja pulcēties Tārgalē.

Varu atzīties, ka tas notika, pa-
teicoties Viktorijas Rebukas aktivitā-
tei. Tieši viņas pamudinājums iekus-
tināja mani, lai es kaut ko paveiktu šī 
pasākuma sagatavošanā. Pavisam īsā 
laika sprīdī sasparojās Senioru pado-
mes dalībnieces un aicināja braucē-
jus uz šo pasākumu. Protams, ka lie-
lākais atbildības un darba smagums 
gūlās uz Tārgales kultūras darba or-
ganizatores Ilgas Pornieces pleciem. 
Kopā ar Ilgu izlēmām, ka sarīkojums 
notiks 10. oktobrī, un galu galā iz-
rādījās, ka mūsu izvēle bija laba. Kā 
atzina mūziķis Mārtiņš Kanters, tas 
viņam bija vienīgais brīvais datums 
nedēļas nogalēs oktobrī. Mārtiņa 
labestīgais humors, skanīgās dzies-
mas mums patika, lieliski, ka viņš 
varēja pie mums ierasties. Paguvām 
satikties pirms visiem valstī noteik-
tajiem nopietnajiem aizliegumiem, 
ievērojot tā brīža epidemioloģiskās 
prasības. Esam pateicīgi Ventspils 
novada pašvaldībai par atbalstu se-
nioru saieta organizēšanai, bet īpašā 
pateicība Guntim Mačtamam un 
Zanei Pamšei par klātbūtni un laba-
jiem vēlējumiem. Tas tiešām priecē, 
jo jūtamies pamanīti.

Paldies Tārgales māksliniekiem! 
Huberta Ignata un Margitas Kron-

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pieminekļu 
konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gada 
otrajā projektu konkursā atbalstīts arī Ventspils novada 
pašvaldības iesniegtais Popes muižas pārvaldnieka mājas 
arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes projekts. 

Pārvaldes piešķirtais finansējums ir 4700 eiro, darbus objektā veiks SIA 
“Arhitektoniskās izpētes grupas” speciālisti. Projekta sagatavošanā iesaistī-
jās arī biedrības “Popes muiža” pārstāvis Roberts Grinbergs. Pēc viņa teiktā, 
Popes muižas pārvaldnieka māja ir viena no centrālajām muižas apbūves 
ēkām, kas aptver muižas parādes puses priekšdārzu. Pārvaldnieka mājas 
vēsture līdz šim nav pētīta, zināms vien tas, ka tā gadsimtu laikā piedzīvoju-
si vairākas pārbūves un tikusi pie jaunām piebūvēm. Ēka līdz pat 2018. gada 
ugunsgrēkam bija saglabājusies bez būtiskiem pārveidojumiem, taču pēc 
ugunsgrēka ir zaudējusi vēsturiskās jumta konstrukcijas, būtiski cietusi arī 
jaunāko laiku piebūves daļa, kur dzīvojuši kalpi. Tagad būve ir tukša un ie-
konservēta, izveidots pagaidu jumts, kas pasargā to no nokrišņiem, tādēļ šis 
ir piemērotākais laiks, lai veiktu pilnvērtīgu ēkas arhitektonisko un māksli-
niecisko izpēti, – bez tās nākotnē nevarēs uzsākt ēkas atjaunošanas darbus. 

Vēsturiski ar Popes muižas saimniecības darbu organizēšanu un pārrau-
dzīšanu, kā arī muižas īpašnieku aizvietošanu viņu prombūtnes gadījumos 
nodarbojās muižas pārvaldnieki jeb amtmaņi. Jau 1700. gada Popes muižas 
inventārijā ir minēts ērberģis, kurā dzīvo amtmanis, tajā uzskaitīti divi soli, 
galds un četras senas gultas. Minēts arī stallis un klēts pie amtmaņa ērber-
ģa. Amtmaņi Popes muižā mainījušies samērā bieži. Tā 1764. gada oktob-
rī kristīts pārvaldnieka Aušicka dēls Ulrihs Niklāss Johans Frīdrihs, bet jau 
1767. gada decembrī – cita pārvaldnieka – Bekmaņa – meita Agata Gotlība. 

Marlena Zvaigzne 
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bergas muzicēšana zālē ievadīja vi-
sus klātesošos svētku noskaņā. Sirdi 
veldzēja Tārgales ansambļa “Ziedu 
laiks” priekšnesums. Jauks pārstei-
gums bija tikšanās ar ancenieci Aivu 
Bergsoni, izbaudījām viņas dzejas 
lasījumus, klausījāmies dziesmas ar 
Aivas tekstiem. Kārtējo reizi pār-
liecinājos, ka tepat mūsu novadā ir 
daudz radošu, talantīgu cilvēku.

Paldies saimniecēm no inter-
grācijas centra “Atvērtās durvis” par 
garšīgo putru – ja bija interese par 
tās gatavošanas recepti, tad skaidrs 
– ēdiens labs! Katra pasākuma sa-
gatavošana prasa pietiekami daudz 
rūpju, paldies Ilgai Porniecei un vi-
ņas atbalsta grupai, kolēģēm Ivetai 
Petei un Ingai Bergai!

Vienmēr jādzīvo ar kādu opti-
misma devu – ļoti ceram, ka nāka-
majā gadā tiksimies senioru saietā 
Užavā.

Māra Kraule

Piešķirts finansējums Popes muižas 
pārvaldnieka mājas izpētei

Savu dzeju pasākumā 
lasīja anceniece 
Aiva Bergsone. 

MĀRAS KRAULES FOTO

Tārgalē notika senioru saiets 
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PILTENE

Skolotāja Dita Lagzdiņa 
Piltenes pamatskolā  
1.–7. klašu skolēniem  māca 

angļu valodu, viņa ir  
4. klases audzinātāja un 
vides pētnieku pulciņa 

Piltenes pamatskolas 
krievu un angļu valodas 
skolotāja Solvita Ližbovska 
skolēnu pašpārvaldes 
darbu koordinē pirmo 
gadu, tāpēc visu jauno 
apgūst kopā ar skolēniem, 
lai mācību iestādes vide 
būtu iedrošinoša ikvienam 
audzēknim un katrs te justos 
gaidīts un saprasts. 

Solvita ar prieku atzīmē, ka 
Piltenes skola ir to mācību iestāžu 
vidū, kas saņēmušas finansējumu, 
lai īstenotu psihoemocionālās lab-
sajūtas paaugstināšanas plānu. Lai 
iegūtu līdzekļus, piltenieki piedalī-
jās projektu konkursā un saņēma 
999,35 eiro. Pieteikumu sagatavo-
ja 8. klases skolnieces Anna Krū-
miņa, Justīne Ozoliņa, Līva Auce 
Dzirniece un viņu klasesbiedrs Ar-
mands Zāle. Solvita uzslavē šos au-
dzēkņus, jo viņi vasarā trīs dienas 
piedalījās nometnē Annahites pa-
matskolā, kur tapa projekta uzme-
tums, kas bija jāaizstāv, pamatojot 
savas idejas un izvirzītos mērķus. 
“Līdz šim pašpārvaldei skolā ne-
bija savas telpas, bet parunājām 
ar direktori un sapratām, kur tās 
varētu būt. Skolēni paši veidos di-
zainu, krāsos sienas, atstājot vietu 
arī simboliskai tāfelei, kur varēs 
uzrakstīt ieteikumus un labās do-
mas. Iegādāsimies pufus, būs pie-
ejamas spēles, kas mācīs komu-

vadītāja, turklāt saziņa tajā 
lielākoties notiek angliski. 

Pedagoģe ir absolvējusi Pil-
tenes vidusskolu – viņai patika 
tajā mācīties, bet tagad Dita ar 
prieku skolo citus. Viņa aizvien 
atceras savu enerģisko klases au-
dzinātāju Ritu Briedi un sporta 
skolotāju Arno Kiršteinu, ar kuru 
kopā devās uz sacensībām. Jau 
meitenes gados piltenieci pie-
saistīja angļu valoda, to mācīja 
Ineta Reķe. Skolas gados Ditai 
iepatikās mājturība, un nu viņa 
labprāt tamborē, dzimšanas die-
nās pasniedzot skaistas somiņas 
savas audzināmās klases meite-
nēm – puišu 4. klasē nav, tikai 11 
meitenes, kuras ļoti priecājas par 
šādām veltēm. Vasarā Dita atce-
rējās jaunības dienas un trenējās 
skriešanā, lai varētu piedalīties 
Piltenes skrējienā. 

Vaicāta par audzēkņu angļu 
valodas zināšanām, skolotāja stās-
ta, ka netrūkst bērnu, kuri to sāka 
apgūt pirmsskolas vecumā un 
pilnveido savas prasmes, izman-
tojot dažādas tehnoloģijas. Viņi 

valodu prot un labprāt izmanto to, 
bet ir arī tādi skolēni, kuriem sveš-
valoda nepatīk. Šādos gadījumos 
Dita motivē un iedrošina audzēk-
ņus, pastāstot, ka arī viņiem ir pa 
spēkam iemācīties angļu valodu. 
Pedagoģe neskopojas ar uzsla-
vām, ja bērnam ir izdevies paveikt 
to, kas līdz šim licies sarežģīts un 
grūts. Sarunvaloda daudziem au-
dzēkņiem ir labā un pat ļoti labā 
līmenī, bet gramatikas zināšanas 
nav tik spožas, tāpēc tām tiek 
pievērsta īpaša uzmanība. Dita ar 
prieku gatavojas ne tikai mācību 
stundām, bet arī vides pētnieku 
pulciņa nodarbībām, ļaujot tā 
apmeklētājiem, 1.–3. klašu skolē-
niem, iepazīt gida profesiju. Šāda 
aktivitāte Piltenes pamatskolā ir 
jaunums, un tā ieinteresējusi 14 
bērnus. Pulciņa vadītāja ar au-
dzēkņiem sazinās gan latviski, gan 
angliski, mudinot biežāk izmantot 
tieši svešvalodu. “Mācu bērniem 
angliski stāstīt par Pilteni, šeit re-
dzamo un vērtīgo. Lai nodarbības 
būtu saistošas, dodamies arī ne-
lielos pārgājienos un iepazīstam 

apkārtni,” saka pulciņa vadītāja. 
Viņa ir paguvusi audzēkņus iepa-
zīstināt ar gida profesijas pamat-
likumiem un izstāstījusi, kādām 
rakstura īpašībām jābūt, lai varētu 
vest ekskursijās svešus cilvēkus. 
Iesaistīšanās pulciņā, paredz Dita, 
veicinās skolēnu interesi par vietu, 
kurā viņi dzīvo, attīstīs uzstāšanās 
prasmes un ļaus apzināt Piltenes 
kultūrvēsturiskās vērtības. Do-
doties iepazīt pilsētu, mazie vides 
pētnieki ņem līdzi karodziņus, jo 
gidi, veicot savus pienākumus, arī 
izmanto šādus atribūtus. 

Paaugstinot savu profesiona-
litāti, Dita studē Liepājas Univer-
sitātē, lai varētu strādāt sākum-
skolā, mācot arī vienu priekšmetu 
pamatskolā. Viņa, protams, izvē-
lējās angļu valodu. “Esmu skolo-
tāja vairāk nekā desmit gadus un 
nenožēloju to, ka strādāju skolā. 
Te vienmēr var radoši izpausties 
un iegūt jaunas zināšanas. Rītos 
mani sagaida priecīgi bērni, un tas 
ir mīļi,” secina Dita.

Marlena Zvaigzne 

nicēt citam ar citu. Pašpārvaldei 
tiešām vajag savu telpu, kurā var 
ģenerēt idejas, rīkot nelielas akti-
vitātes, kurās būs aicināti piedalī-
ties arī citi skolēni,” stāsta Solvita, 
piebilstot, ka pašpārvalde ir kā 
tilts starp jebkuru skolēnu un sko-
lotāju, tā ir domāta tam, lai reali-
zētu dažādas pusaudžiem nozīmī-
gas ieceres un rīkotu pasākumus. 
Arī tādus, kuru laikā tiktu sniegts 
emocionāls atbalsts – pandēmijas 

apstākļos tas ir īpaši svarīgi!
Anna, vasarā piedaloties no-

metnē, uzzināja, kā var palīdzēt 
atgūt garīgo līdzsvaru gan sev, gan 
vienaudžiem. Šādā situācijā ir bū-
tiski saprast, kuriem cilvēkiem var 
uzticēties, ja vajadzīgs padoms. 
Anna secina, ka viņas gadījumā 
tie ir tuvākie draugi, vecāki un 
vecvecāki. Kad pagājušajā gadā 
sākās attālinātais mācību process, 
sākumā meitene apjuka, bet ar 

laiku pielāgojās jaunajiem apstāk-
ļiem. Ziņu, ka 1. septembrī atkal 
var nākt uz skolu, Anna uztvēra ar 
lielu prieku, jo varēja satikt sko-
lasbiedrus un skolotājus. Pašpār-
valdē viņa darbojas kopš 5. klases, 
tādēļ ir rīkoti vairāki pasākumi: 
“Man gribas, lai skola ir jauka 
un mājīga vide katram, kurš šeit 
mācās.” Arī Justīne jau iepriekš ir 
darbojusies pašpārvaldē – viņai 
bieži uzticēts dekorēt telpas. Pa-

gaidām pasākumu rīkošana ir at-
likta un 4.–12. klašu audzēkņiem 
atkal ir jāmācās mājās. Justīne 
daudz labprātāk to dara skolā, 
kur skan vienaudžu un pedagogu 
balsis – tas uzmundrina un sniedz 
lielāku prieku. Arī Līva gaida, kad 
atsāksies mācības klātienē, jo vē-
las sevi pierādīt arī pašpārvaldē. 
Viņai jau ir padomā vairākas spē-
les, kas varētu noderēt pasākumu 
laikā. Kad būs atļauts pulcēties, 
meitenes gribētu sarīkot skolēnu 
saliedēšanas aktivitāti. Jaunie pil-
tenieki, piebilst skolotāja Solvita, 
ļoti ir noilgojušies pēc ballītēm. 

Pašlaik pašpārvaldē ir pietei-
kušies 22 skolēni, bet viņu skaits 
nav limitēts, var būt arī vairāk vai 
mazāk, galvenais, lai būtu intere-
se darīt ko lietderīgu arī citu labā. 
Ir spriests arī par to, kā pašpār-
valdes pārstāvji varētu palīdzēt 
tiem vienaudžiem, kuriem ir mā-
cīšanās grūtības. Būtu svarīgi, lai 
viņi noticētu saviem spēkiem un 
dotos uz skolu ar prieku. Līvai, 
Justīnei un Annai tas ir izdevies, 
turklāt viņām ir savi vaļasprieki. 
Anna un Līva Ventspilī apmeklē 
deju kolektīvu “Liedags”, savukārt 
Justīne ir Piltenes mūzikas skolas 
audzēkne un apgūst dziedāšanu, 
tāpat viņa trenējas vieglatlētikā 
un ir novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas audzēkne.       

Marlena Zvaigzne

Rosina iepazīt Piltenes 
kultūrvēsturiskās vērtības

“Esmu skolotāja vairāk nekā desmit gadus un 
nenožēloju to, ka strādāju skolā,” saka Dita Lagzdiņa. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Katram ir svarīgi noticēt saviem spēkiem  

Pašpārvaldes pārstāves Līva, Anna un Justīne kopā ar savu koordinatori Solvitu. 
Viņām ir daudz labu ideju, kā iepriecināt Piltenes pamatskolas audzēkņus. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 
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Vairākkārt esmu 
rakstījusi par 808. Puzes 
mazpulka biznesa projekta 
“Ķirbis” dalībniekiem. 
Tagad projekts ir noslēdzies 
un varu informēt par tā 
rezultātiem. 

Pavasarī četri mazpulcēni 
no z/s “Ezerkauliņi” saņēma 100 
‘Hokaido’ šķirnes ķirbju sēkliņu. 
Rudens raža ir atšķirīga, bet tik 
un tā kopā esam nodevuši 749,3 
kg ķirbju. Nu tie visi gozējas kaut 
kur lielāko “Maxima” tīkla veikalu 
plauktos. Tā kā visiem ķirbīšiem 
ir uzlīmes ar audzētāja vārdu un 
mazpulka nosaukumu, tad ik pa 
brīdim saņemu ziņas no cilvē-
kiem, kas tos iegādājušies un saka 
paldies par šiem garšīgajiem ķirb-
jiem.

Gunārs Adriāns Bērznieks 
izaudzēja 76,82 kg ķirbju, Dārtas 
Apsītes dārzā izauga 100,3 kg ķir-
bīšu, Rūda Rūdolfa Upenieka raža 
bija 107,48 kg. Mūsu rekordiste ir 
Natālija Žubure, viņas raža ir 465 
kg ‘Hokaido’ šķirnes garšīgo ķir-
bīšu. Ķirbju projektā piedalījās 76 
mazpulcēni no 26 mazpulkiem. 
Natālija ir ierindojusies topa pie-
ciniekā, iegūstot ceturto vietu. 
Esam lepni par šo lielisko rezultā-
tu. Natālija saņēma uzaicinājumu 

piedalīties ķirbju svēršanas pasā-
kumā, kas bija paredzēts 21.  ok-
tobrī Rīgas Zooloģiskajā dārzā, 
– ļoti žēl, bet šo pasākumu atcēla. 
Sagaidot to, Latvijas mazpulku 
padome aicināja katru ķirbju au-
dzētāju aizsūtīt skaistākā ķirbja 
fotogrāfiju. Puzes ķirbju audzētāji 
savus lielākos ķirbjus parādīja iz-
stādē skolā, šo ķirbju fotogrāfijas 
aizsūtīju konkursam, un balsoju-
mā 2. vietu ieguva Dārtas Apsītes 
ķirbītis “Spicumiņš”. 

Čaklā Bergu ģimene, tātad 
arī Natālija, šogad pabija ķirb-
ju svētkos Popē un arī Ventspilī 
ar saviem dižākajiem citu šķirņu 
ķirbjiem. Ventspils svētkos Na-
tālija saņēma balvu nominācijā 
“Misters Ķirbis” – šogad viņai bija 
izaudzis interesants, spilgti zaļš 
ķirbis. Lielākais šī projekta iegu-
vums, manuprāt, ir tas, ka gan 
Dārta, gan Natālija arī nākamajā 
gadā vēlas audzēt ķirbjus. Novēlu 
mazpulcēniem izaudzēt kādu ķir-
bi rekordistu vai skaistuli, ar kuru 
nākamajā gadā mēs varētu dižo-
ties Ventspilī, jo Ventspils tirgus 
direktors Armīns Kleinbergs jau 
uzaicināja mūs piedalīties šajos 
svētkos pēc gada.

Māra Kraule

Ir noslēdzies jau piektais projekts “Puzes 
pagasta vēsturisko vietu sakopšana, vēstures 
materiālu apkopošana un digitalizācija”, 
kas tapis sadarbībā ar Puzes attīstības 
veicināšanas biedrību “Niedre”.

Visu projektu mērķis ir, sadarbojoties dažādām 
paaudzēm, sakopt kādu vietu Puzes pagastā, apkopot 
šīs vietas vēstures materiālus un tos digitalizēt, turpi-
nāt Puzes pagasta vēsturiskā mantojuma mūsdienī-
gas ekspozīcijas izveidi.

Projekti ietver četrus uzdevumus: paaudžu sav-
starpējā sadarbība kopēja mērķa sasniegšanai, gan 
talkojot, gan meklējot un apkopojot vēsturiskos 
materiālus; sakopt vēsturiskās vietas Puzes pagastā; 
izvietot informatīvās plāksnes ar ziņām par vietas 
nozīmīgumu vēsturiskajā aspektā; sadarbojoties jau-
niešiem un vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, padzi-
ļināti izpētīt vēsturiskos faktus par konkrēto vietu.

Šī gada projekts bija “Mazie solīši Puzes pagasta 
vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apko-
pošanā un digitalizācijā”. Pavasarī tika lemts spert vēl 
dažus soļus Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā 
un piedalīties Ventspils novada pašvaldības rīkotajā 
projektu konkursā “Mēs savā novadā 2021”, kurā sa-
ņēmām 800 eiro. Šī projekta soļi vairs nebija plānoti 
tik vērienīgi kā iepriekšējos četros gados paveiktais, 
bet nozīmīgi vēstures saglabāšanā gan. Tā tapa pieci 
A3 baneri – Puzes pilskalnā, Āķu kraujā, pie Puzes 
ezera, Puzes augstākajā vietā Grūžciemā un pie Puze-
nieku skolas –, divi A2 baneri par skolām un muižām, 
pusmuižām un citām ievērojamām ēkām Puzes pa-
gastā un viens lielais baneris par Puzes pagastā eso-
šajiem dabas objektiem, lai jebkurš ceļotājs zinātu, ka 
atrodas kādā no Puzes pagasta vēsturiskām vietām. 

Četros stendos informācija lasāma pužiņu izloksnē.
Ir svarīgi apzināt un apkopot dzimtā pagasta vēs-

turi, lai tā saglabātos nākamajām paaudzēm. Mēs, 
pužiņi, gribam dzīvot pa īstam – gan sakopjot īpašas 
vietas pagastā, gan apzinot dažādus faktus par tām, 
gan apkopotos materiālus digitalizējot, lai jebkurš 
interesents var iepazīties ar Puzes pagasta vēsturi. Ir 
patiess prieks par paveikto!

Puzes bibliotēkas un projekta vadītāja
 Anda Lejniece

Ikviena jauna pieredze 
sniedz interesantus 
mirkļus. To varam teikt 
arī par pēcpusdienu, 
kuru pavadījām kopā ar 
televīzijas filmēšanas grupu 
un ansambļa “Dzeguzīte” 
dalībniekiem. 

To, ka mēs, Puzes mazpulks, 
būsim “Sējēja” laureāti, uzzinājām 
jau septembrī, drīz sekoja infor-
mācija, ka 24. septembrī pie mums 
ieradīsies filmēšanas grupa un 
viesi – kāds bērnu kolektīvs. Pro-
tams, ka bijām patīkami pārsteigti, 
kad pie mums atbrauca ansam-
bļa “Dzeguzīte” dalībnieki kopā 
ar māksliniecisko vadītāju Zigdu 

Martinsoni. Filmēšanas uzdevums 
bija sagatavot sižetu televīzijas 
pārraidei par konkursa “Sējējs” 
laureātiem un noskaidrot, kas vie-
no bērnus no pilsētas ar bērniem 
no laukiem. Šķiet, ka šo atbildi 
atradām, jo kopā ar dzeguzēniem 
mācījāmies dziedāt un pēc tam 
kopā novācām ķirbjus Natālijas 
ķirbju laukā. Draugi nedaudz palī-
dzēja Natālijai uz ķirbjiem uzlīmēt 
uzlīmes, lai veikalu tīkla “Maxima” 
pircēji zinātu, ka viņa ir audzējusi 
šos gardos ķirbjus.

Filmēšanas gaitā varējām 
iepazīties ar niansēm, kas rak-
sturīgas režisora un operatoru 
darba specifikai, nācās atkārtot 

atsevišķas epizodes, lai šī darba 
rezultāts būtu kvalitatīvs. Viesus 
pacienājām, liels paldies par cie-
nastu, ko sarūpēja mazpulcēnu 
vecāki. Prieks par atzinību, ko sa-
ņēmām par mūsu piedāvātajiem 
gardumiem, īpaši uzslavēti tika 
sklandrauši.

Filmēšanas materiālu redzē-
sim TV3 programmā, priecāja-
mies, ka esam ieguvuši jaunus 
draugus. Ansambļa vadītāja Zigda 
Martinsone ierosināja organizēt 
Puzē koncertu, kurā piedalītos 
gan rīdzinieki, gan pužiņi. Tas ir 
apliecinājums tam, ka viesiem pie 
mums patika.

Māra Kraule

Mazpulcēni un ansambļa “Dzeguzīte” dziedātāji novāca ķirbjus.   MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO  

Izskanējis ierosinājums Puzē rīkot koncertu

Pagastā ir cieņā vēsture, 
senos materiālus digitalizē  

Mazpulcēni izaudzējuši 
749,3 kg ķirbju

Rekordiste ir Natālija Žubure, viņas raža ir 465 kg 
‘Hokaido’ šķirnes garšīgo ķirbīšu.     MĀRAS KRAULES FOTO

Viens no stendiem uzstādīts Puzes 
pamatskolas apkārtnē.  ANDAS LEJNIECES FOTO
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

NOVADA IEDZĪVOTĀJU
IEVĒRĪBAI!
Novada domes informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
netiek publicēti privātpersonu un 
novada domei nesaistītu institūciju 
sludinājumi vai reklāma.

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 1. decembrī. 
Nākamais numurs iznāks 
14. decembrī.

Ir pagājuši 20 gadi, 
kopš Zirās spēlē teātri. To 
izveidoja režisore Inese 
Legzdiņa, bet pirms 16 
gadiem kolektīvu sāka vadīt 
Anita Pāvelsone. Īstā svētku 
diena bija 1. novembris, bet 
zirenieki svinēs tad, kad 
to atļaus epidemioloģiskie 
noteikumi.

Anita atceras, ka Inesei ne-
maz nebija viegli pierunāt pagas-
ta ļaudis iesaistīties teātra spēlē, 
bet pamazām atnāca viens, otrs, 
un izveidojās pirmā trupa. Anita 
amatierteātrim pievienojās divus 
gadus pēc tā dibināšanas, bet vēl 
pēc diviem, kad pirmā režisore 
mainīja dzīvesvietu, piekrita jau-
nam izaicinājumam, kas ir sais-
tošs arī šodien. “Reizēm ir gaišā, 
reizēm melnā strīpa, bet aktieri 
grib darboties, turklāt režisores 
darbā visu laiku mācos. Tas moti-
vē neapstāties un turpināt iesāk-
to, kas šajā pandēmijas laikā nav 
nemaz tik viegli. Kopā ar mani 
kolektīvā esam desmit cilvēki, kā 

es smejos, visi drusku pusdulli, 
jo ir gatavi darīt dažādas lietas. 
Piemēram, septembrī Ziru parkā 
lielā vējā viņi lasīja manu dzeju,” 
atceras Anita. Viņa iestudē ne 
tikai citu autoru, bet arī pašas 
sarakstītas lugas – tādas bijušas 
septiņas. Tās tiek rakstītas, do-
mājot par aktieru ansambli, jo re-
žisore vislabāk zina, kas kuram ir 
pa spēkam. Anita teātri iemīlēja 
jau bērnībā. Toreiz viņa dzīvoja 
Ventspilī un kopā ar vecākiem 
bieži apmeklēja dažādas izrādes. 
Savukārt tagad ir pieejami da-
žādi kursi, kurus apmeklējot var 
paaugstināt kvalifi kāciju, turklāt 
gan režisore, gan aktieri, kad no-
tiek skates, ieklausās žūrijas vēr-
tējumā. “Reizēm kādam aktierim 
tas nepatīk, un viņš ceļ spuras 
gaisā, bet jāatzīst, ka skats no 
malas palīdz saprast, ko darām 
pareizi, kas jāuzlabo. Mācāmies 
arī paši no savām kļūdām,” saka 
Anita. Mājsēdes laikā zirenieki 
savu veikumu citiem rāda so-
ciālajos tīklos – tas ir kopdarbs, 

norāda režisore. Viņa ievērojusi, 
ka skatītājiem labāk patīk komē-
dijas, viņi ar prieku pasmaida, 
vērojot uz skatuves notiekošo, 
jo ikdienas dzīve dažkārt nomāc, 
tāpēc, apmeklējot kultūras pa-
sākumus, gribas baudīt kaut ko 
vieglu. Zirenieki labprāt dodas 
viesizrādēs visur, kur viņus aici-
na, turklāt teātris vairākkārt spē-
lēts pansionātā “Selga” Ventspilī, 
būts arī sociālās aprūpes centrā 
“Veģi”, secinot, ka arī personas ar 
garīgās attīstības traucējumiem 
uztver uz skatuves notiekošo 
un pasmaida, ja patīk kāda aina. 
Anita teic, ka varētu amatierteāt-
ra vadīšanas grožus uzticēt arī 
kādam citam, kurš darbotos jau-
dīgāk, bet pagaidām Zirās neredz 
nevienu citu cilvēku, kurš varētu 
veikt šādu darbu.     

Vita Dāve teātri sāka spēlēt, 
kad viņai bija 14: “Toreiz Inese ai-
cināja kopā aktierus un aizgājām 
arī mēs ar draudzeni. Viņa vairs 
nav kolektīvā, bet es ar pārtrau-
kumiem piedalos visus 20 gadus. 

Patīk tas, ka uz skatuves varu jus-
ties savādāk, nekā tas ir ikdienā, 
esmu sadraudzējusies ar pārējiem 
aktieriem, un mums kopā ir inte-
resanti. Labi pavadām laiku gan 
mēģinājumos, gan izrādēs. Kad 
tās sākas, protams, ir uztraukums, 
bet pavisam drīz tas pazūd, un 
es esmu savā tēlā. Man visvairāk 
patīk komēdijas, esmu ievēroju-
si, ka arī skatītāji tās novērtē itin 
labi.” Vita stāsta, ka teātra ļaudis 
ir draudzīgi un labprāt pasmejas 
cits par cita jokiem, uztverot tos 
labestīgi. Teātri spēlē arī Vitas 
vecmāmiņa Ligita, un viņa to dara 
ļoti atbildīgi – sākot ar teksta ap-
guvi un beidzot ar iejušanos lomā. 
Ligita ir no tām aktrisēm kura lab-
prāt iesaistās skatuves iekārtošanā 
un dekorāciju piemeklēšanā.

Pirms desmit gadiem pārē-
jiem teātrmīļiem pievienojās Nora 
Brauča. Viņa ieminējās režisorei, 
ka varbūt varētu uzņemties vīrie-
šu lomas, bet tā arī neviens kungs 
uz skatuves pagaidām nav atvei-
dots. Tās bijušas dažādas dāmas 
– katrreiz ar savu raksturu. Norai 
patīk tas, ka, spēlējot teātri, viņa 
nejūt savus gadus un visi aktieri ir 
uz viena viļņa. Tas vieno un mudi-
na arī nemīlīgos vakaros steigties 
uz mēģinājumiem. Ziru amatier-
teātrī, teic Nora, kā veiksmes, tā 
neveiksmes tiek pārrunātas kopā, 
protams, visvairāk ieklausoties 
režisores sacītajā. Tas, ka Anita 

nenolaiž rokas, ir dzinulis arī pā-
rējiem iet un darīt. 

Savulaik pagastos iznāca avī-
zītes, un Daiga Salmiņa Ziru iz-
devumā izlasīja, ka tiek dibināts 
teātris. Šāda ziņa ieinteresēja, 
turklāt tolaik Daigai nebija darba, 
un viņa nolēma pamēģināt spēlēt 
teātri, atceroties skolas laikus, kad 
tas Zūrās darīts pedagoģes Astras 
Kristovskas vadībā. Pirmā režiso-
re brīdinājusi, ka teātris ievilks un 
būs grūti nespēlēt – nu arī Daiga 
piekrīt šādam apgalvojumam. Te-
ātra kolektīvs Zirās ir labs, kopā ar 
pārējiem aktieriem var interesan-
ti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
turklāt ir iespēja doties viesizrā-
dēs un apskatīt dažādas Latvijas 
vietas.

Gints Ruzga atceras, ka tad, 
kad viņš mācījies Ziru pamat-
skolā, skolotāja Inga Šefele, iemi-
nējusies, ka skolēns varētu spēlēt 
teātri. Nu zireniekam ir 31 gads, 
un viņš joprojām bieži redzams uz 
skatuves. Teātris patīk dažādības 
dēļ, mēģinājums no mēģinājuma 
atšķiras, turklāt Gintam patīk tieši 
nopietnās izrādes, tajās viņš jū-
tas vislabāk. Uz skatuves aktieris 
neuztraucas, teksta apguve lielu 
laiku neprasa – atliek vien iet un 
spēlēt! Savam kolektīvam Gints 
novēl pastāvēt vēl vismaz 20 gadu, 
viņš pats ir gatavs ilgi būt uz ska-
tuves.

Marlena Zvaigzne 

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2021. gada oktobrī reģistrēts 
viens jaundzimušais –  
Vārves pagastā.   

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

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 2021. gada 
oktobrī reģistrēts viens mirušais:  

UŽAVAS PAGASTĀ
  Ilmars Zveja (14.10.1946.–01.10.2021.) 

Ziru amatierteātris sagaidījis 
divdesmito jubileju  

Daļa Ziru amatierteātra aktieru kopā ar režisori Anitu (pirmā no kreisās).       
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