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Pasniegtie apbalvojumi radīja prieku un lepnumu
Pirms Latvijas
Republikas Proklamēšanas
dienas domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks ar
vietniekiem Andi Zariņu
un Gunti Mačtamu
apmeklēja piecus pagastus,
lai pasniegtu pašvaldības
Pateicības, Atzinības un
Goda rakstus. Tos saņēma
gan tie, kurus apbalvoja
2020. gadā, gan tie, kuru
darbs atzinīgi novērtēts
šogad.
Latvijas valsts dzimšanu dienu
vēl nevarējām atzīmēt tik krāšņi,
kā tas bija ierasts, bet tas neliedza
pulcēties kopā ar savu ģimeni, sa
cīja domes priekšsēdētājs, novēlot
ikvienam ticību un cerību mūsu
valstij. Tāpat Aivars Mucenieks
izteica prieku par to, ka valsts
svētkus varam svinēt savā novadā,
atgādinot, ka divus pēdējos gadus
pašvaldība aktīvi iestājusies, lai
tas netiktu apvienots ar Ventspili.
Ir svarīgi saglabāt savu identitāti
un katru gadu pateikt paldies cil
vēkiem, kuri dara vairāk, nekā no
viņiem tiek prasīts.
Atzinības rakstu pasniedza arī

Jūrkalnes audēju pulciņa “Kodes” aktīvistes. Viņas prot darināt gan mūsdienīgas tekstilijas, gan tādas, kuru raksti
mantoti no senčiem.
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
Jūrkalnes audēju pulciņa “Kodes”
aktīvistēm. Viņas uzteiktas par
aktīvu darbību seno prasmju sa
glabāšanā un jaunās paaudzes ie
interesēšanu. Pulciņa vadītāja Li
gita Kalniņa atzina, ka visas piecas

audējas, saņēmušas apbalvojumu,
bijušas gandarītas un motivētas
arī turpmāk nest tautās senču
mantojumu, jo tas ir ļoti svarīgi –
ne tikai aust mūsdienīgus priekš
metus, bet arī ielūkoties senajos

rakstos un, pētot paraugus, dari
nāt, piemēram, segas un lakatus:
“Mūsu audējas ir sapratušas, ka
var uzaust sev dažādus apģērba
gabalus, turklāt strādājot domā
jam par to, kā ieinteresēt jauno

paaudzi. Arī man ir svarīgi, lai
meita Anete un dēls Jānis lepojas
ar savu pagastu un piederību tam,
un viena no lietām, kas šajā jautā
jumā var palīdzēt, ir tautastērps.”
NOBEIGUMS 9. lpp.

“Cīrulīšos” ceptā maize garšo arī rīdziniekiem
Telpā, kurā kādreiz bija šķūnis,
tagad smaržo maizīte. To ar savām
rokām apmīļo Egons Gūtmanis. Lai
varētu strādāt vēl ražīgāk, viņš šogad
piedalījās pašvaldības izsludinātajā
projektu konkursā “Solis” un ieguva
finansējumu elektriskās krāsns iegādei.
Par saviem līdzekļiem nopirktas citas
ikdienā noderīgas lietas.
Egona ģimene dzīvo Ventspilī, bet viņš
praktiski katru dienu dodas uz Gārzdi, kur
“Cīrulīšos” iekārtota neliela ceptuve un krāsnī
gozējas prāvi rupjmaizes un saldskābmaizes
kukuļi. Beķeris atceras, ka pēc armijas dažus
gadus nostrādājis maizes kombinātā, pēc tam
šāds darbs veikts Piltenē: “Visas receptes, ko
izmantoju, aizguvu no vecā Blumberga. No
Alberta. Kad strādāju Piltenes ceptuvē, mēs
braukājām pa Latviju un skatījāmies, kā no
tiek darbs citviet. Man jau tolaik patika cept
maizīti.” Egons ir veicis arī santehniķa pienā
kumus, bijis brigadieris katlumājā, bet zem
apziņā visu laiku bija sapnis par savas ceptu

ves ierīkošanu. Kad radās tāda iespēja, pirms
septiņiem gadiem tika iegādāts īpašums “Cī
rulīšos”, jo “es gribēju būt pats sev saimnieks”.
Draugs Edmunds Paparde pēc Ulmaņlaika
parauga uzmūrēja krāsni, kurā vienlaikus var
cept četrus lielus kukuļus, kuri sver no se
šiem līdz desmit kilogramiem katrs. Pieprasī
tāka esot saldskābmaizīte, bet pircēji labprāt
iegādājas arī rupjmaizi. To var nopirkt ne ti
kai Ventspils tirgū, bet arī Rīgas Centrāltirgū.
Katram tiek nogriezts tāds gabals, kādu ne
dēļas laikā var apēst. Ilgāk Egons paša cepto
maizīti neiesaka uzglabāt. Septiņas dienas ir
optimālais variants. Protams, ja produkts pa
liek pāri, var pagatavot gardus maizes salātus
vai uzcept grauzdiņus, pievienojot tiem sieru
un ķiplokus. Galvaspilsētā kurzemniekam
jau izveidojies savs klientu loks, tāpēc maizī
te nav jāslavē – cilvēki jau zina, ko pērk. Tie
sa, kovida laikā pieprasījums ir samazinājies,
tomēr maize ir tāds produkts, kuru ēd visos
laikos, tāpēc tukšiniekos Egons nepaliek.

NOBEIGUMS 7. lpp.

Mazos kukulīšus
Egons cep, izmantojot
par pašvaldības
piešķirtajiem līdzekļiem
iegādāto elektrisko
krāsni.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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NO DOMES SĒDES

Novembra domes sēdē
l Pamatojoties uz atklāta projektu iesniegumu konkursa 11. kārtu
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumam, kur projekta
mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antro
pogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes
dabas mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība un droša piekļuve atpū
tas objektiem, deputāti nolēma ņemt aizņēmumu 187 877,66 eiro būv
darbu veikšanai, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksu segšanai
projektam Nr.2108FL04F043.0205000001 “Pašvaldības autoceļa pār
būve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā”.
Izmaksu pozīcija
Pašvaldības autoceļa J-31
“Centra pludmale” pārbūve
Būvuzraudzība
Autoruzraudzība
Ūdensvada, kanalizācijas tīklu
izbūve un sanitārā mezgla
uzstādīšana Jūrkalnē
Būvuzraudzība
Autoruzraudzība

Pretendents/
darbu veicējs
SIA “VENTA 1”

Līguma summa ar
PVN, EUR
76 382,81

SIA “SNB projekti”
SIA “PBT”
SIA “TALSU
SPRIEGUMS”

1 793,22
726,00
143 065,83

SIA “BŪVIECERE”
SIA “PBT”
Kopā:

9 922,00
726,00
232 615,86

l Nolūkā aktualizēt un papildināt atbilstoši esošajai situācijai nova
da pašvaldības maksas pakalpojumu cenas, sniedzot fiziskām un juridis
kām personām Ances muižas apskates un telpu nomas pakalpojumus,
un saskaņā ar maksas pakalpojumu pārrēķinu apstiprināja novada paš
valdības Ances muižas apskates pakalpojuma cenrādi:
Nr.

Ekskursantu kategorija

1.1.
1.2.

Skolēniem, pensionāriem
Pārējām kategorijām

Ekskursiju biļetes cenas, t.sk.
PVN, eiro
0,80
1,50

l Veica papildinājumu telpu nomas un naktsmītņu maksas pakal
pojumu tarifos:
Nr.

Objekta nosaukums

2.3.

Ances muiža

Telpu noma par 1 stundu (bez PVN), eiro
vairāk par 200 m2
līdz 200 m2
7,21
11,48

l Atbalstīja nodot publiskajai
apspriešanai un institūciju atzi
numu saņemšanai piecu lokālplā
nojumu 1. redakciju un vides pār
skata projektus vēja elektrostaciju
izbūvei nekustamos īpašumos
Tārgales un Popes pagastā, kas
groza Ventspils novada teritorijas
plānojumu.
l Noteica lokālplānojumu 1.
redakcijas un vides pārskata projek
tu publiskās apspriešanas termiņu
ne īsāku par 30 dienām no paziņo
juma publicēšanas dienas, sākot no
7. decembra līdz 2022. gada 7. jan
vārim (skatīt 10., 11. lpp.).
l Apstiprināja elektroniskās
izsoles noteikumus un nolēma
atsavināt novada pašvaldības ne
kustamos īpašumus “Ezerlīči” un
“Puzenieku skola” Puzes pagastā
(skatīt 5. lpp.).
l Ņemot vērā 2021. gada bu
džeta izpildi, Centrālās vēlēšanu
komisijas, Izglītības un zinātnes
ministrijas piešķirtās mērķdotā
cijas, ES fondu piešķirto finansē
jumu projektu realizēšanai, kā arī
pašvaldības iestāžu plānoto un
īstenoto darbu vērtējumu, pārska
tot veicamo darbu prioritātes, un
iesniegtos budžeta grozījumus gan
ieņēmumos, gan izdevumos, de

putāti apstiprināja grozījumus no
vada pašvaldības 2021. gada kon
solidētajā budžetā (skatīt 7. lpp.).
l Atbalstīja nodot bez atlīdzī
bas Latvijas valstij Zemkopības
ministrijas personā novada pašval
dības nekustamo īpašumu “Jūras
ceļš”, kadastra Nr. 98780020117,
sastāvošu no zemes vienības ar ka
dastra apzīmējumu 9878 002 0117,
platība 1,18 ha, un inženierbūves
– ceļa, ar kadastra apzīmējumu
9878 002 0117 001, lai nodrošinā
tu Meža likumā noteiktās valsts
funkcijas īstenošanu – valsts mežu
apsaimniekošanu un aizsardzību.
l Apstiprināja noteikt, ka
sekojošas rezerves zemes fondā
ieskaitītās zemes vienības Popes,
Puzes, Tārgales un Ugāles pagastā
piekrīt pašvaldībai, un ir ierakstā
mas zemesgrāmatā uz Ventspils
novada pašvaldības vārda ar ka
dastra Nr. 9856 003 0450, platība
0,05 ha, 9860 005 0386, platība
0,0064 ha, 9860 005 0387, platība
0,027 ha, 9866 010 0117, platība
0,38 ha, 9870 010 0143, platība
0,22 ha, 9870 014 0076, platība
0,12 ha.
l Ņemot vērā to, ka ir veikti
grozījumi jaunatnes darbības re
gulējošos normatīvajos aktos, ap

stiprināja jaunā redakcijā novada
domes nolikumu “Bērnu un jau
natnes lietu komisijas nolikums”.
l Pamatojoties uz novada
Sociālā dienesta pieteikumiem
administratīvā procesa lietās par
pabalsta piešķiršanu mājokļa ap
kures izdevumu segšanai laika
posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz
31. decembrim, deputāti pieņēma
lēmumu “Par vienreizēja pabal
sta 175 eiro apmērā piešķiršanu
trūcīgām/maznodrošinātām māj
saimniecībām mājokļa apkures
izdevumu segšanai”.
l Novada pašvaldībā saņemts
Latvijas Reģionu apvienības de
putātu iesniegums, kurā norādīts,
ka pašvaldībā tiks vērtēti svarīgi
pašvaldības attīstības dokumenti
– Ventspils valstspilsētas pašval
dības un Ventspils novada pašval
dības kopīgās ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030. gadam, Vents
pils valstspilsētas pašvaldības un
Ventspils novada pašvaldības ko
pīgas attīstības programma 2021.–
2027. gadam, Ventspils novada
teritorijas plānojuma grozījumi,
Ventspils novada attīstības prog
rammas Rīcības plāna un Investīci
ju plāna aktualizācija, kuru publis
kās apspriešanas procesā nozīmīga
loma ir kvalitatīvam dialogam ar
sabiedrību. Tā kā sākotnēji šo jau
tājumu izskatīšana notiek domes
Teritorijas un ekonomikas attīstī
bas komitejā, ierosina atcelt komi
tejas locekli Intu Apsīti no komite
jas locekļu pienākumu pildīšanas
un ievēlēt deputāti Daci Vašuku
Teritorijas un ekonomikas attīstī
bas komitejas sastāvā, ņemot vērā
viņas izglītību politoloģijā, kā arī
līdzšinējo pieredzi darbībā sabied
riskajā sektorā un dažādu projektu
īstenošanā. Deputātiem balsojot,
neatcēla Intu Apsīti no komitejas
locekļa amata pienākumu pildīša
nas, neievēlēja komitejas sastāvā
deputāti Daci Vašuku.
l Novada pašvaldībā saņemts
Latvijas Reģionu apvienības depu
tātu iesniegums, kurā norādīts, ka
tiek uzsākts darbs pie pašvaldības
2022. gada budžeta projekta vēr
tēšanas, tādējādi nepieciešama Fi
nanšu komitejas skaitliskā sastāva
nodrošināšana atbilstoši novada
domes saistošajiem noteikumiem.
Ierosina deputāta Inta Apsīša ie
kļaušanu Finanšu komitejas sastāvā,
ņemot vērā viņa ilggadējo pieredzi
saimniecisko jautājumu risināšanā
uzņēmējdarbības jomā, kā arī četru
gadu pieredzi pašvaldības deputāta
darbā. Deputāti balsojot, apstipri
nāja darbam Finanšu komitejas sa
stāvā deputātu Intu Apsīti.
l Vēl deputāti lēma par dzī
vokļu īpašumu atsavināšanu Pil
tenē un Užavas, Ances, Ugāles,
Ziru, Tārgales, Vārves, Puzes pa
gastā, kā arī par nekustamā īpašu
ma atsavināšanu Tārgales pagastā.
Detalizēta informācija
www.ventspilsnovads.lv
Publicēšanai sagatavojis
Dainis Veidemanis

Paziņojums par sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu
Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 30. septembrī
ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/25 par ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai
– vēja elektrostaciju parka “TVE” būvniecībai.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “TVE” (reģ. Nr. 421031024751,
juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28–8, Rīga, LV-1011).
SIA “TVE” Ventspils novada Piltenes pagastā ir iecerējusi izveidot
vēja elektrostaciju parku “TVE”. Šobrīd SIA “TVE” ir identificējusi teri
toriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots, paredzot, ka vēja elektrosta
cijas varētu tikt izbūvētas zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem Nr.
98330020111, 98330020069, 98330020095, 98330020092, 98330020093,
98330020004, 98330010089 un 98330010110. Plānoto vēja elektrostaci
ju precīzs novietojums un kopējais skaits tiks noteikts ietekmes uz vidi
novērtējuma procesa laikā, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par pa
redzētās darbības ietekmi uz vidi.
Saskaņā ar Covid19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā
no 2020. gada 10. jūnija) sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes for
mā (attālināti) no 3. līdz 29. decembrim.
Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti
ZOOM platformā 14. decembrī plkst. 17.00. Sanāksmei varēs pieslēg
ties, izmantojot tīmekļa saiti https://zoom.us/j/92979265640. Tīmekļa
saite un pievienošanās instrukcija tiks publicētas ietekmes uz vidi no
vērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.
Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, jums
būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks pub
licēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā. Ja,
noskatoties ierakstu, jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku
vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz elek
troniskā pasta adresi tveparks@environment.lv. Uz visiem jautājumiem,
kas tiks saņemti līdz 2021. gada 21. decembrim, sniegsim rakstiskas at
bildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepa
zīties ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā
www.environment.lv un Ventspils novada Piltenes pilsētas pagasta pār
valdē (darba laikā).
Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo
ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecī
bas ielā 23, Rīga, LV1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, epasts:
pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 29. decembrim.
Iveta Straume
Jau sācies priekpilnais Ziemassvētku
gaidīšanas laiks. Kādam mājās jau jūtama
piparkūku smarža, kāds raksta vēstuli
Ziemassvētku vecītim, kāds jau izdekorējis
māju un sētu, kāds jau laikus sagādājis svētku
eglīti, lai ātrāk notvertu burvīgo svētku sajūtu.
Šis ir īpašs laiks – neskatoties uz visu
notiekošo. Jau otro gadu esam nedaudz
nobremzējuši straujo dzīves skrējienu,
taču esam arī iemācījušies būt elastīgi un
pielāgoties esošajai situācijai. Šajā laikā ir
svarīgi saglabāt dzīvesprieku, likt pasmaidīt
un spēt uzmundrināt.
Ziemassvētku noskaņas mēs radām paši.
Un tikai no mums pašiem būs atkarīgs, vai
spēsim atrast savu Ziemassvētku brīnumu.
Novēlu ikvienam domāt gaišas domas,
sapņot lielus sapņus un tiekties pēc augstiem
mērķiem! Ticēsim, ka domām ir liels spēks, ja
vien tās nāk no visas sirds. Jaukus, priecīgus
un mīļus Ziemassvētkus! Lai jaunais gads nes
mieru, drošības sajūtu un cerību piepildījumu!
Novada domes priekšsēdētājs
AIVARS MUCENIEKS
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AUTOPIEDZĪVOJUMĀ PIEDALĪJĀS
30 komandas

Ko darīt ar maisu, ko iesākt ar lākturi, prāto pasākuma dalībnieks.

PASĀKUMA RĪKOTĀJU ARHĪVA FOTO

Zlēkās vajadzēja nozāģēt tieši kilogramu pagalīšu.
20. novembrī ikviens
interesents varēja
iesaistīties
autopiedzīvojumā “No
Usmas līdz Jūrkalnei”,
ceļā pavadot vismaz trīs
stundas un apmeklējot
kontrolpunktus, kuros
bija jāveic dažādi uzdevumi.
Starts tika dots Usmā, pēc tam
komandas devās uz Ugāli, Zlē
kām, Zirām, Užavu un Jūrkalni,
kur finišēja. Pasākumu rīkoja šo
pagastu tautas un kultūras namu
vadītājas, bet viņām bija daudz
brīvprātīgo palīgu, kuri sagaidī
ja dalībniekus un izstāstīja, kas
jādara konkrētajā vietā. Bija arī
tādi kontrolpunkti, kuros nebija
cilvēku, bet bija norādes par vei
camo uzdevumu. Tā komandu
kapteiņi ar saviem līdzbraucējiem
noteica, kuras desmit upes ietek
Usmas ezerā, mēģināja uzminēt,
kādas darbavietas agrāk atradās
Ugāles dzirnavās, pēc taustes lū
koja noteikt, kādi produkti pa
slēpti maisiņos, centās nozāģēt
tieši kilogramu malkas, meta mai
sus utt.
Viena no pasākuma rīkotājām
Usmas tautas nama vadītāja Elana
Jurgena lēš, ka aktivitātē piedalī
jās ap 100 cilvēku, jo ceļā devās 30
komandas, un katrā no tām bija
atšķirīgs dalībnieku skaits – dažās
automašīnās bija trīs, bet citās pat
pieci vai seši pasažieri.
Viņus pārvietošanās laikā uz
raudzīja Minn Slieciņ un Griet
Jāņtarpiņ no Usmas, bet Usmas
dejotāji finišā gādāja par to, lai

autopiedzīvojuma dalībnieki va
rētu izdancoties un sasildīties,
Jūrkalnē skanēja Sandras Sproģes
vadītās grupas “Windy Temper”
muzikālie priekšnesumi.
Pirmo vietu ieguva komanda
“Labas šprotmaizītes”, kurā ap
vienojās Leigutu ģimenes locekļi
no Rīgas, Ugāles un Madonas,
otrajā vietā – “Leiši” no Puzes, bet
trešajā – “Family Karņicki”, arī no
Puzes. Pēc Elanas teiktā, pasāku
ma organizatores bija padomāju
šas, lai piemiņas veltes tiktu katrai
komandai, jo visas darbojās aiz
rautīgi, turklāt brīvprātīgie, kuri
palīdzēja kontrolpunktos, pasnie
dza savas simpātiju balvas.
“Leišu” pārstāve Guna An
deršmite teica, ka viņu komandā
apvienojās arī māsa Zane Mač
tama, brālis Edgars Mačtams un
viņa sieva Lolita: “Mēs agrāk brau
cām un leišiem iepirkties “Lidlā”,
tāpēc arī izvēlējāmies komandai
tādu nosaukumu. Mums šādi pa
sākumi ir iepatikušies, pavasarī,
kad kultūras darbinieces aicināja
apgūt Ventas labo krastu, iesā
kām, un tad jau bija āķis lūpā. Kad
padzirdējām par šo autopiedzī
vojumu, bija skaidrs, ka dosimies
ceļā. Dienu pavadījām interesanti,
ja kaut ko nezinājām, glāba zvans
draugam. Ir labi, ka novadā notiek
šādi pasākumi.”
Gunas teiktajam pievienojas
arī Elana: “Autopiedzīvojums at
kal apliecināja, ka kultūras dar
binieces ir apguvušas komandas
darbu, ko vienmēr, protams, var
pilnveidot. Ar kolēģēm izrunāsim,

kas bija labs, ko varētu uzlabot.
Mums jau ir ieceres jauniem ko
pīgiem pasākumiem,” atklāj Elana.
Jūrkalnes tautas nama vadītāja
Kristīne Skrulle arī uzsver, cik
svarīgi ir darboties kopā: “Mēs vēl
to mācāmies un zinām, ka ir kļū
das, bet tās mūs neapturēs rīkot
citus pasākumus. Izanalizēsim, ko
varam paveikt vēl labāk, un iesim
uz priekšu!”
Marlena Zvaigzne

Minn Slieciņ un Griet
Jāņtarpiņ Usmā
uzraudzīja, lai visas
komandas būtu
reģistrētas un dotos ceļā
ar labu omu.
Tuvojas Ziemassvētku vakars, mūsu mājās tiks
rotāta eglīte un iedegtas svecītes. Pie svētku galda
visi būsim kopā ar savām ģimenēm, saviem tuvā
kajiem. Ar kādu varbūt klātienē neizdosies satik
ties, bet vismaz domās būsim kopā.
Labākās dāvanas Ziemassvētkos nekad netiks
atrastas zem eglītes, tās ir cilvēki, ko mīlat un kas
ir ar jums kopā šajos svētkos!
Ziemassvētki – tas ir mīlestības, cerības un
prieka laiks. Dāvājiet to visu cilvēkiem, kas ikdie
nā ir ap jums. Paši veidojiet Ziemassvētku sajūtu
ar saviem darbiem un vārdiem un, paejot svēt

kiem, saglabājiet to pēc iespējas ilgāk.
Lai Ziemassvētki nes prieku, saticību un mī
lestību jūsu ģimenēs! Lai piepildās visas vēlmes
un sapņi! Lai visas raizes un neizdošanās paliek
vecajā gadā, lai jaunais gads nāk ar stipru veselību,
radošām domām, lielu enerģiju un panākumiem
bagāts.
Novēlu jums visiem priecīgus Ziemassvētkus
un veiksmes pilnu Jauno gadu!
Novada domes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks
GUNTIS MAČTAMS
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Pastniece darbā minūtes neskaita

Pastniece Gunta Gūtmane, Jūrkalnē saņemot pašvaldības piešķirto Pateicības rakstu,
nedaudz samulsa, jo nav pieradusi pie uzslavām. DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
Klienti savu pastnieci
Guntu Gūtmani raksturo kā
laipnu, atsaucīgu, priecīgu,
arī aizrautīgu cilvēku,
viņa nekad nesūdzas un ir
saprotoša. Gunta ir gaidīta
daudzās mājās ne tikai
Užavā, kur dzīvo pati, bet arī
Vārves pagastā un Jūrkalnē.
Izrādās, bērnībā tagad daudzu
cilvēku uzteiktā pastniece bijusi
īsta blēņdare. Piemēram, viņa kopā
ar suņuku staigājusi pa jumtiem,
labprāt spēlējusies ar automašīnām
un kāpelējusi pa kokiem. Dzīvojot
lauku viensētā meža ielokā, mei
tenītei bija jāiztiek bez rotaļbied
riem, jo vecākā māsiņa gāja bojā
ugunsnelaimē. Kad Gunta izauga,
viņa kļuva par šoferi un vadīja ne
tikai smagās automašīnas, bet arī
traktorus. Šāds darbs esot paticis,
arī tagad varētu braukāt, un Gunta
to arī dara, tikai strādājot pastā.
Par pastnieci viņa kļuva pirms

15 gadiem, sākumā apkalpojot
klientus Užavā un Jūrkalnē, bet ta
gad arī Vārvē, dienā ar automašīnu
mērojot ap 70 kilometriem. Darbā
užavniece ierodas ap septiņiem
rītā, mājās parasti atgriežoties se
šos vakarā. Tik ilgi viņa strādā arī
tāpēc, ka pa grambainajiem ceļiem
ātri pabraukt nevar, ja steigsies, au
tiņš drīz vien atteiksies darboties.
Nu jau kādu laiku Gunta brauc ar
savu mašīnu, tādēļ saudzē to – ne
jau skopuma, bet apdomības dēļ,
jo zina, ka viņu savās mājās gaida
pasta klienti, un daudzi no viņiem
ir seniori. Šie cilvēki labprāt apru
nājas ar pastniecīti un izstāsta, kas
uz sirds. Kāds pavēsta par attiecī
bām ar bērniem, kāds izstāsta par
veselību. Par valdību gan tiekot
spriests retāk, tagad topa tēma ir
kovids, jo katram par to ir savs vie
doklis. Gunta izprot gan tos, kas ir
vakcinējušies, gan tos, kas nevēlas
potēties, bet savu viedokli neuz

tiepj, ļaujot katram pašam turēties
pie savas taisnības. Pastniece ne
kad neatsaka, ja vecākā gadagāju
ma cilvēki vai vientuļie klienti pie
zvana un palūdz atvest pārtiku vai
zāles. Veikala un aptiekas apmek
lējums gan prasa laiku, bet minūtes
Gunta neskaita. Viņai ir svarīgi, lai
cilvēki nebūtu izsalkuši un nepa
liktu bez medikamentiem. Kādā
dzīves posmā užavniece pat dēvēta
par Māti Terēzi, jo viņa vienmēr
steigusies palīgā, ja radusies tāda
vajadzība, turklāt darot to klusi un
nemanāmi, neprasot par paveikto
uzslavas. Tas bija viens no iemes
liem, kādēļ Užavas pagasta pārval
des vadītāja Laima ErlihaŠtranka
lūdza pašvaldību piešķirt pastnie
cei Pateicības rakstu, jo viņa dara
daudz vairāk, nekā to prasa darbs.
Preses izdevumi, spriež Gun
ta, ir diezgan dārgi, tāpēc cilvēki
tos tagad abonē retāk. Piemēram,
agrāk viņa izvadāja 35 “Latvijas

Mīļie novada iedzīvotāji, Ziemassvētki ir laiks, kad
dvēsele tiecas pēc miera, mīlestības, siltuma un prie
ka. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sirsnīgākais un
piepildītākais laiks, jo šajā laikā spējam saredzēt labo
visapkārt. Saule ziemas saulgriežos uzsāk savu ceļu
pretī pavasarim. Arī mums, cilvēkiem, šis ir laiks, kad
mēs tiecamies uz gaismu un spēku mums dod mīles
tība. Tādēļ Ziemassvētki aizkustina cilvēku vissmal
kākās dvēseles stīgas. Šie gada svētki liek iemirdzēties
labākajam, kas ikvienā no mums mīt.
Es novēlu ikvienam no jums piedzīvot Ziemas
svētku prieku, ticību, mīlestību un nebeidzamu ticību
labajam! Lai svētku prieks jums dod spēku un degsmi
jaunajā gadā īstenot visas labās ieceres!
Ventspils novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
ANDIS ZARIŅŠ

Avīzes”, nu vien četras. Vislielākā
cieņā ir laikraksts “Ventas Balss”,
žurnāli “Ieva”, “Privātā Dzīve”, “Kas
Jauns”, “Ievas Veselība”, “Ievas Stās
ti”… “Es pati arī lasu presi, pasūtu
“Ventu”, ieskatos kādā žurnālā, pa
tīk lasīt grāmatas, turklāt tās es ne
reti nopērku. Mājās ir gan dators,
gan planšete, bet biežāk izmantoju
planšeti – tad izlasu jaunākās zi
ņas, un ir skaidrs, kas notiek pa
saulē.” Pastniece pārsteidz ar novē
rojumu, ka vēstules mūsdienās nav
retums, turklāt tās labprāt saņem
un raksta arī gados jauni cilvēki.
Guntas dēls Inārs mīt Skotijā, ar
viņu māmiņa sazinās, izmantojot
sociālos tīklus, meita Antra kopā
ar Guntu dzīvo Užavā, bet dēls
Aigars – Ventspilī. Vecmāmiņai ir
seši mazbērni, kuri ir gan auklēti,
gan loloti. Pie Guntas jaciņas ir
piesprausta Latvijas kontūras no
zīmīte, viņai ir būtiska piederība
tieši šai valstij un dzimtajai vietai,
tomēr, ja kundze būtu jaunāka,
viņa labprāt kādu laiku padzīvotu
citviet, piemēram, Skotijā pie dēla.
“Tur varētu arī pastrādāt, lai gan
man patīk arī tas, ko daru tagad.
Pastnieces darbā labais ir tas, ka
notiek komunikācija ar cilvēkiem.
Tā man ir vajadzīga. Savu reizi ap
runājos ar Dievu, jo Viņš sniedz
apgaismību un tik vajadzīgo mieru.
To novēlu visiem novada iedzīvo
tājiem Ziemsvētkos – tāpat kā ve
selību, saticību un prieku.”
Marlena Zvaigzne
Caur mūsu sirdīm
Ziemassvētki rit,
Pavisam tuvu
jaungads mīt.
Un tieši šajā laikā
Par labo vajag paldies
pasacīt
Un vēl daudz laba izdarīt.
Lai Ziemassvētku miers,
gaisma un mīlestība mājo jūsu
sirdīs un dod jums spēku ik
dienas gaitās. Novēlu visiem
priecīgus, gaišus Ziemassvēt
kus un laimīgu Jauno 2022.
gadu!
Ziru pagasta
pārvaldes vadītāja
DZIDRA CERIŅA
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Sociālo
dienestu vada
Anda Vītola

Iepriekš Anda Vītola
bija Skrundas novada
pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests”
direktore, bet tagad vada
Ventspils novada Sociālo
dienestu.
ANDAS VĪTOLAS ARHĪVA FOTO

Ventspils novada
pašvaldībā 22. novembrī
sāka strādāt jaunā Sociālā
dienesta vadītāja Anda
Vītola. Ar iepriekšējo dienesta
vadītāju Intu Rudbahu darba
tiesiskās attiecības izbeigtas
30. septembrī, saņemot viņas
uzteikumu.
Pašvaldība izsludināja konkur
su Sociālā dienesta vadītāja ama
tam ar pretendentu pieteikšanās
termiņu līdz 26. oktobrim, saņe
mot četrus pieteikumus. Konkursa
dalībnieku vērtēšana notika divās
kārtās: iesniegto dokumentu izvēr
tēšana un darba intervijas ar amata
pretendentiem. Darba intervijām
izvirzīja un tiešsaistē uzklausīja trīs
amata kandidātus.
Pēc darba pārrunu rezultātu no
vērtēšanas amata konkursa atlases
komisija par Sociālā dienesta vadī
tāja amata konkursa uzvarētāju atzi
na Andu Vītolu. Viņa kā piemērota
kandidatūra amatam tika izraudzīta
ievērojamās pieredzes dēļ: nepilnus
14 gadus Anda Vītola ir strādājusi
par Skrundas novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” direk
tori, viņa darbojas nevalstisko or
ganizāciju sektorā, rakstot projektu
pieteikumus un īstenojot daudzvei
dīgu projektu vadību. Anda Vītola ir
Latvijas pašvaldību Sociālo dienestu
vadītāju apvienības biedre, darbo
jas veselības un sociālo jautājumu
komitejā, piedalās normatīvo aktu
izstrādāšanas un saskaņošanas pro
cesos. Anda Vītola ir saņēmusi pa
teicību par sadarbību no Ārlietu mi
nistrijas, Skrundas novada Atzinību
par ieguldīto darbu 2015. gadā, kā
arī nominēta Labklājības ministrijas
balvai “Gada labākais sociālā dienes
ta vadītājs 2019”.
Novada domes deputāti sēdē
nobalsoja par Andas Vītolas apstip
rināšanu Sociālā dienesta vadītājas
amatā. Apsveicam un vēlam veiksmi!
Marlena Zvaigzne
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Izsola nekustamo īpašumu
Piltenē
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3
Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
98330070209, platība 0,9404 ha.
Izsoles sākumcena – 9200 eiro, nodrošinājums – 920
eiro, izsoles solis – 300 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.
gov.lv 2021. gada 17. decembrī plkst. 13 un noslēdzas 2022.
gada 17. janvārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17.
decembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 6. janvārī plkst.
23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
6. janvāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums – 920 eiro
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) – Ventspils novada
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swed
bank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma
Parka iela 3, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elek
tronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam
autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības
maksas – 20 eiro – apmaksa elektroniskās izsoļu vietnes
administratoram, saskaņā ar 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 nova
da 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 darbdienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta
pārvaldes vadītājam: tālr. 26820888; epasts: piltene@
ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

Tārgalē
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar aug
šupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Talce” Tārgales
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660140032,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
98660140032, platība 1,05 ha.
Izsoles sākumcena – 6857 eiro, nodrošinājums – 685,70
eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.
gov.lv 2021. gada 17. decembrī plkst. 13 un noslēdzas 2022.
gada 17. janvārī plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17.
decembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 6. janvārī plkst.
23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
6. janvāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums – 685,70
eiro (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) – Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma “Talce”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”,
un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums
izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic
izsoles dalības maksa – 20 eiro – apmaksa elektroniskās
izsoļu vietnes administratoram saskaņā ar elektroniski iz
rakstīto 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 nova
da 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 Tārgales pagasta
pārvaldes vadītājam (tālr. 26491057; epasts: targale@
ventspilsnd.lv). Izsoles komisijas kontakttālrunis –
25749170.

Puzē
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ezer
līči” Puzes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98600110065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 98600110058, platība 0,2094 ha, dzīvojamās
mājas un palīgēkas.
Izsoles sākumcena – 22 000 eiro, nodrošinājums – 2200
eiro, izsoles solis – 500 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.
gov.lv 2021. gada 17. decembrī plkst. 13 un noslēdzas 2022.
gada 17. janvārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17.
decembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 6. janvārī plkst.
23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
6. janvāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums – 2200
eiro (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) – Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS
“Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpa

šuma “Ezerlīči”, Puzes pagastā, izsoles nodrošinājums”, un,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums iz
soles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic
izsoles dalības maksa – 20 eiro – apmaksa, saskaņā ar elek
troniskajā 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 nova
da 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, tālr. 29463773;
25749249, epasts: puze@ventspilsnd.lv). Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzenieku
skola”, Puzes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98600130041, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap
zīmējumu 98600130041, platība 1,8 ha, skolas ēkas un palī
gēkas (kūts – šķūnis).
Izsoles sākumcena – 24 200 eiro, nodrošinājums – 2420
eiro, izsoles solis – 300 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.
gov.lv 2021. gada 17. decembrī plkst. 13 un noslēdzas 2022.
gada 17. janvārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17.
decembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 6. janvārī plkst.
23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6.
janvāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums – 2420 eiro
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) – Ventspils novada
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swed
bank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma
“Puzenieku skola”, Puzes pagastā, izsoles nodrošinājums”,
un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums
izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic
izsoles dalības maksa – 20 eiro – apmaksa, saskaņā ar elek
troniskajā 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 nova
da 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, tālr. 29463773;
25749249, epasts: puze@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.

Mīļie novadnieki, aiziet vēsturē 2021. gads, kas daudziem no mums pie sevis liek nodomāt – beidzot šis
gads ir beidzies! Visticamāk, ka lielai daļai no mums šis gads ilgi paliks atmiņā ar visdažādākajiem valstī
noteiktiem pandēmijas ierobežojumiem, kuri ar lielākiem vai mazākiem intervāliem nemitīgi tika mainīti,
papildināti un atkal mainīti. Mēs ticējām, ka mums kopā izdosies pārvarēt pandēmiju un atsākt jau ierasto
pirmspandēmijas dzīves gaitu. Cerējām, ka, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, varēsim apturēt
vīrusa izplatību, tomēr, kā izrādās, pie vārtiem jau jauns vīrusa paveids! Kādā brīdī var šķist, ka šai sērgai
nepietiks tikai ar grieķu alfabētu un nākamgad zinātniekiem nāksies izdomāt arvien jaunus šīs sērgas nosaukumus. Tātad ar ticību un cerību vien ir par maz, ir nepieciešams kaut kas vairāk, lai šo vārdu jēga un būtība
spētu savstarpēji mijiedarboties… Manuprāt, lielākā no visām sērgām ir mūsu pašu bailes, egoisms un neiecietība vienam pret otru, kas rezultējas ar to, ko mēs šodien redzam sev apkārt, proti, naida runu, sabiedrības
sašķeltību, vardarbību visdažādākajās tās izpausmēs. Skaidrs ir viens, ka ar šo sērgu tuvāko gadu laikā mums
nāksies tā vai citādi sadzīvot, bet vai mēs tuvāko gadu laikā pratīsim sadzīvot viens ar otru, vai mums izdosies
saglabāt cilvēcību, vai mēs spēsim cits citam sniegt atbalstu grūtajā brīdī? Šie jautājumi lai paliek mūsu pašu
ziņā, jo tas, ko mēs varam vai nevaram, ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem.
Man gribētos novēlēt, lai ticība, cerība un mīlestība palīdzētu mums jebkuros laikos saglabāt pozitīvas
domas, palīdzētu darīt labus darbus un lai mēs atrastu laiku un iespēju pateikt cits citam paldies par labo.
Labais vairo labo! Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2022. gadu!
Ventspils novada domes izpilddirektors
JURIS KRILOVSKIS
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Ventspils novada pasākumu afiša
14. decembris –
10. janvāris
Visi pasākumi notiek
pēc valstī noteiktajiem
epidemioloģiskajiem
drošības noteikumiem
“zaļajā režīmā”.
17. decembrī plkst. 16 kultū
ras un tautas namu vadītāju Zie
massvētku pasākums Zlēkās.
21. decembrī no plkst. 18
Jūrkalnē novada ziemas saulgriežu
svētki.
PILTENE
19. decembrī plkst. 14 Zie
massvētku koncerts “Lai snieg”. Eli
zabete Zagorska, Jānis Lemežis un
Ainis Rudzītis. Ieeja bez maksas.
20. decembrī plkst. 19.30 Blu
ķa vakars.
No 27. līdz 29. decembrim
Ziemassvētku vecītis ciemojas pie
bērniem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāde un planšete
lasītavā par decembra ievērojamiem
cilvēkiem – jubilāriem, atceres die
nām, svētkiem, aktuāliem notiku
miem “Bibliotēkas kalendārs stāsta”.
l Literatūras izstāde lasītavā
“Ziemassvētkus gaidot”.
l Daiļliteratūras grāmatu iz
stāde abonementā “Stāsti dvēselei”
ciklā “Mūža ritums un notikumi
grāmatu lappusēs”.
l Rokdarbu izstāde lasītavā
“Gada ceļojums zeķēs” – bibliotē
kas darbinieču rokdarbi interneta
adāmspēlē “Ceļojums zeķēs”.
l Kultūras ministrijas atbals
tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Piltenes bibliotēkā” (no 14. decem
bra).
PASĀKUMI:
l Decembrī bibliotēkas abo
nementa telpās notiek remonts –
bibliotēkas pakalpojumi pieejami
ierobežotā apmērā – tikai jaunākās
grāmatas, preses izdevumi. Sestdie
nās bibliotēka slēgta. Apmeklējumu
vēlams pieteikt pa tālr. 25423839.
l 20.–23. decembrī jauno grā
matu dienas.
PUZE
Līdz 31. decembrim kultūras
nama logos dzejas cikla “Četri balti
krekli” ietvaros ekspozīcijas maiņa
(tēmas – Ārija Elksne, Ojārs Vācie
tis, viss par Ziemassvētkiem).
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības fotogrāfiju
izstāde “Neatpazītie” – aicināti visi
pagasta iedzīvotāji apskatīt un atpa
zīt fotogrāfijās esošās personas.
l Literatūras izstāde “Sa
prāts… Man nāk smiekli” – rakst
niekam Zigmundam Skujiņam 95.
l Grāmatu izstāde bērniem
“Bērnišķīgi brīnīties un priecāties”
– mākslinieces Agijas Stakas ilus
trācijas.

l Literatūras izstāde “Pārlaist
ziemu” – rokdarbu grāmatas par
silto apģērbu darināšanu.
l Kultūras ministrijas atbals
tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Puzes bibliotēkā” (no 14. decem
bra).
l Dzejas grāmatu izstāde ar vē
lējumu dzejoļiem “Labi vārdi”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 70. kopa.
TĀRGALE
Tārgales kultūras darba orga
nizatores kabineta logā skatāma
Sergeja Abramova gleznu izstāde
fotogrāfijās.
19. decembrī plkst. 13 Tārgales
pagasta spēkvietā “Čīkstele” ziemas
saulgrieži.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Garīdz
niekam, sabiedriskajam darbinie
kam Jurim Rubenim 60”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niekam Zigmundam Skujiņam 95”.
l Kultūras ministrijas atbalstī
tais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Tārgales bibliotēkā” (no 14. decem
bra).
l Literatūras izstāde “Nāk Zie
massvētku miers”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 64. kopa.
JŪRKALNE
26. decembrī no plkst. 11 pie
tautas nama Ziemassvētku pasā
kums pagasta bērniem.
26. decembrī plkst. 16 tautas
namā Ziemassvētku koncerts.
29. decembrī plkst. 13 tautas
namā Ziemassvētku pasākums pa
gasta senioriem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Kultūras ministrijas atbals
tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Jūrkalnes bibliotēkā” (no 14. de
cembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 65. kopa.
PASĀKUMI:
l Decembrī “Ziemassvētku
eglīte bibliotēkā” – tematisks pa
sākums bērniem un jauniešiem
ar pārsteigumiem no bibliotēkas
Rūķa.
l Decembrī konkursa “Mēs
savam novadam” projekta “Mana
gaisma” noslēguma pasākums.
UŽAVA
17. decembrī no plkst. 10 līdz
12 Ziemassvētku dāvaniņas no
jautrajiem rūķiem saņems paši ma
zākie užavnieki.
19. decembrī plkst. 16 Zie
massvētku koncerts Užavas tautas
namā. Ar programmu “Ar svētku
prieku sirdī” uzstāsies sieviešu vo
kālais ansamblis “Saiva”. Ieeja ar
sadarbspējīgu sertifikātu. Pieteikša
nās uz koncertu līdz 25. decembrim
pie Gitas, tālr. 28672616.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst

niekam Zigmundam Skujiņam 95”.
l Kultūras ministrijas atbalstī
tais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Užavas bibliotēkā” (no 14. decem
bra).
l Literatūras izstāde “Lai sirdīs
un mājās ielīst gaišums”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 66. kopa.
ANCE
15. decembrī plkst. 11 pie kul
tūras nama lielās egles Ziemsvētku
vecītis kopā ar zaķi un vilku palī
dzēs atrast dāvanas mazajiem An
ces iedzīvotājiem, kuri neapmeklē
bērnudārzu.
23. decembrī plkst. 17 kultū
ras namā atpūtas vakars “Ziemas
svētku brīnums” Ances amatier
kolektīviem un visiem, kuri aktīvi
piedalījušies kultūras dzīves veido
šanā Ancē. Ar koncertu iepriecinās
grupa “Roja”. Pārējiem interesen
tiem pieteikšanās un ielūgumu re
zervēšana Ances kultūras namā vai
pa tālr. 22037982, 29680257. Ieejas
maksa 3 eiro.
30. decembrī plkst. 17 Vents
pils novada 2021. gada kultūras
projektu ietvaros uzņemtās filmas
“Ances pagasta saimnieces” pre
zentācija. Pieteikties un ielūgumus
rezervēt var pa tālr. 22037982,
29680257.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Garī
gums ir lēnais ceļš pretī mūsos mā
jojošajām virsotnēm…” /J.Rubenis/
– garīdzniekam, rakstniekam, sa
biedriskajam darbiniekam Jurim
Rubenim 60.
l Priekšmetu izstāde “Rūķoša
nās prieks”.
l Kultūras ministrijas atbalstī
tais “Vērtīgo grāmatu iepirkums An
ces bibliotēkā” (no 14. decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 68. kopa.
PASĀKUMI:
l 15. decembrī plkst. 11.30
bibliotekārās stundas skolēniem “Ar
baltu prieku svētki nāk!”.
l 18. decembrī plkst. 11 lasī
tāju klubiņa “Dažādības” svētku pa
sākums “Raugies uz gaismas pusi”.
UGĀLE
24. decembrī plkst. 17 svētbrī
dis Ugāles baznīcā ar pūtēju orķes
tra “Ugāle” piedalīšanos.
6. janvārī plkst. 18 amatierteāt
ra “Ugāles drāma” izrāde bērniem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Caur
kluso Adventi uz baltiem Ziemas
svētkiem”.
l Literatūras izstāde “Lasītājs
iesaka lasītājam”.
l Literatūras izstāde “Grāma
tas no sērijas “Es esmu…” un ne
tikai tās”.
l Kultūras ministrijas atbals
tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Ugāles bibliotēkā” (no 14. decem
bra).

l Literatūras izstāde bērnu no
daļā “Ceļā uz Ziemassvētkiem”.
POPE
26. decembrī plkst. 15 Zie
massvētku koncerts, piedalās pūtē
ju orķestra “Ugāle” kvintets.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Nerātnī
bas mūža garumā” – rakstniekam,
publicistam Arnoldam Auziņam 90.
l Literatūras izstāde “Dievs ir
tepat” – garīdzniekam, rakstnie
kam Jurim Rubenim 60.
l
Literatūras
izstāde
“Rakstniekam Zigmundam Skuji
ņam – 95”.
l Kultūras ministrijas atbalstī
tais “Vērtīgo grāmatu iepirkums Po
pes bibliotēkā” (no 14. decembra).
l Literatūras izstāde “Ziemas
svētki, Ziemassvētki, / Sen mēs jūs
gaidījām”.
ZIRAS
15.–31. decembrī konkurss
par skaistāko loga noformējumu
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
19. decembrī plkst. 16 Zie
massvētku koncerts.
22. decembrī plkst. 18 Zie
massvētku pasākums bērniem.
26. decembrī plkst. 17 Ziru
amatierteātra pirmizrāde “Mīļie
nodoklīši”, “Ziemassvētku zīlēšana”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mēneša
jubilāri – rakstniekam Zigmundam
Skujiņam 95”.
l Kultūras ministrijas atbals
tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Ziru bibliotēkā” (no 14. decembra).
l Literatūras izstāde “Svētva
kars” – Ziemassvētkus gaidot (no
15. decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 69. kopa.
PASĀKUMI:
l Decembrī – veidosim kopiz
stādi “Eglītes”. Aicinājums iedzīvo
tājiem: ja tev mājās ir kāda eglītes
formas figūra, svece vai zīmējums,
atnest to uz bibliotēku.
ZLĒKAS
18. decembrī plkst. 15 Zlēku
pagasta senioru Ziemassvētku tik
šanās.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst
nieks ar lielo burtu” – rakstniekam
Zigmundam Skujiņam 95.
l Kultūras ministrijas atbalstī
tais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Zlēku bibliotēkā” (no 14. decembra).
l Priekšmetu izstāde “Vasa
ras tērpu kolekcija” – tērpu autore
Ļuda Šķēle.
l Literatūras izstāde bērniem
“Ak, eglīte!”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 67. kopa.
PASĀKUMI:
l 28. decembrī plkst. 14
Dāmu klubiņa pasākums “Gadumi
jas tradīcijas”.

USMA
18. decembrī tautas namā
“Usma” Ziemassvētku pasākums
mazajiem usmeniekiem “Satiec
Ziemassvētkus” (individuāli, ar ie
lūgumiem);
22. decembrī plkst. 19 muzi
kāls atpūtas vakars “Baltās ziemas
miers” kopā ar Sabīni Krilovu un
instrumentālo ansambli “Trendo”.
Iepriekšēja pieteikšanās ob
ligāta, tālr. 25719067, whatsapp:
22193073.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Garīdz
niekam, rakstniekam Jurim Rube
nim 60”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niekam Zigmundam Skujiņam 95”.
l Kultūras ministrijas atbalstī
tais “Vērtīgo grāmatu iepirkums Us
mas bibliotēkā” (no 14. decembra).
l Literatūras izstāde “Ceļā uz
Ziemassvētkiem”.
l Literatūras izstāde bērniem
“Ziemassvētkus gaidot”.
l Tradicionālā Ziemassvētku
rokdarbu izstāde.
VĀRVE
Līdz 23. decembrim Ziemas
svētku pasts. Arī Ziemassvētku
vecītis gaida svētku dāvanas, sarū
pēsim tās viņam. Uzraksti dzejolīti,
pasaciņu vai uzzīmē zīmējumu, ie
liec aploksnē un iemet pastkastītē
pie “Rūķu darbnīcas” Zūrās. Neaiz
mirsti uzrakstīt savu vārdu, uzvār
du un adresi, lai vecītis zina, kam
pateikt paldies.
18. decembrī plkst. 17 Zūru
pamatskolas mazajā zālē koncerts –
Katrīna Bindere un Jānis Narkevics.
23. decembrī plkst. 17 Zūrās
pie “Rūķu darbnīcas” pasākums “Rū
ķošanās rūķu mājā”. Cepsim pipar
kūkas, iesim rotaļās, dziedāsim un
dejosim, gaidīsim ciemos Ziemas
svētku vecīti. Pasākums visai ģime
nei, vai esi liels vai mazs, “rūķoties”
varēs ikviens.
Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Siržu
zagļa uznāciens” – rakstniekam
Zigmundam Skujiņam 95.
l Kultūras ministrijas atbalstītais
“Vērtīgo grāmatu iepirkums Vārves
bibliotēkā” (no 14. decembra).
l Literatūras izstāde “Atver vār
tus atver durvis,/Ziemassvētki klāt!”.
Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Manas
labsajūtas avots ir viss, kas dzīvē
notiek” – aktrisei Esmeraldai Erma
lei 65 (līdz 10. decembrim).
l Literatūras izstāde “Derīgi
padomi! Receptes Jūsu Ziemsvētku
galdam” (13.–23. decembrim).
l Kultūras ministrijas atbals
tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums
Zūru bibliotēkā” (no 14. decembra).
l Seno kartīšu izstāde “Katrā
sirdī ir tā vieta, kur Ziemassvētku
brīnums mīt…” (no 23. decembra).
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“Cīrulīšos” ceptā maize
garšo arī rīdziniekiem

Smilšu spēles metode
sociālajā darbā

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Smilšu terapijas telpā atrodas divas smilšu kastes – viena ar sausām, otra ar slapjām
smiltīm. LIESMAS VIĻUMSONES ARHĪVA FOTO
Sociālajā darbā strādāju
desmit gadus, tāpēc esmu
uzkrājusi bagātīgu metožu
krātuvi dažādās apmācībās,
semināros, kursos un to
pielietoju ikdienas darbā.
Es uzskatu, ka dažādu
metožu apgūšana un
izmantošana dod iespēju
pielāgoties klienta iespējām
un varēšanai, kā arī
palīdz sasniegt noteiktos
sadarbības mērķus.
Šogad esmu uzsākusi pielietot
smilšu spēles terapijas metodi.
Mana prakses vieta ir Ventspils
novada Zlēku pagastā. Metodi ap
guvu divu gadu garumā pie pro
fesionālām pasniedzējām Maijas
Bisenieces un Ivetas Pļaviņas.
Mācības notika Latvijas Smilšu
spēļu terapijas biedrības Lindes
fon Keizerlinkas smilšu spēļu te
rapijas institūtā.
Smilšu spēles terapijas me
todi izmantoju darbā, it īpaši
strādājot ar ģimenēm, kurās aug
bērni. Uzskatu, ka tā ir lieliska
iespēja saudzīgā un bērniem sa
protamā veidā rast risinājumus
problēmsituācijām. Smilšu te
rapijas procesa laikā klientam

ir iespēja izveidot pasauli, kas
atbilst viņa iekšējam stāvoklim:
ar brīvas, radošas spēles palī
dzību viņš parāda to, kas notiek
viņa pasaulē, izmantojot smiltis,
ūdeni un mazas figūriņas. Bērns
nespēj izteikt vārdos, ko jūt un
pārdzīvo, bet ar spēles palīdzī
bu viņš risina grūtības, jo tā ir
dabiska bērnu izpausmes forma.
Pieaugušajiem šī metode aktivizē
psihes pašdziedinošos mehānis
mus, kuri palīdz mainīt attieksmi
pret problēmām un rast jaunus
kompromisus un risinājumus.
Smilšu terapijas telpā atrodas
divas smilšu kastes – viena ar sau
sām, otra ar slapjām smiltīm. Gar
smilšu kastes malu ir zilā krāsa,
kas simbolizē debesis. Smiltis ir
kā zeme, un kastes pamatā ir zilā
krāsa, lai klients var izveidot upi,
okeānu vai jūru. Plauktos atrodas
dažādas miniatūras figūriņas, kas
ataino pasauli mums apkārt. Mā
jas, cilvēki, tilti, koki, dzīvnieki un
citas lietas. Izmantojot šo metodi,
aicinu klientu aplūkot figūriņas un
izveidot savu smilšu bildi. Klients
it kā raugās uz āru, izvēloties fi
gūras, taču patiesībā viņa skats ir
vērsts uz iekšu, sevī. Smilšu bildes

strādā nevis prāta, bet emociju lī
menī – runā dvēsele.
Terapeitiskās smilšu spēļu
terapijas autore Mārgreta Loven
felde ir teikusi, ka bērni un vecāki,
tēlaini sakot, dzīvo divās dažādās
upēs. Smilšu spēļu terapija palīdz
uzcelt saprašanās tiltu pār šo upi
ar tēlainās domāšanas palīdzību,
pēc smiltīs izveidotā stāsta.
Kad smilšu bilde ir izveidota,
tajā attēlotais saudzīgi tiek izteikts
vārdos. Smilšu spēļu terapija pa
līdz gadījumos, ja ir traumatiski
pārdzīvojumi (šķiršanās, tuvinie
ka zaudējums), ģimenes, vienau
džu attiecību problēmas, emo
cionāla rakstura grūtības (bailes,
dusmas, trauksme, nakts bailes,
murgi) neirozes, stostīšanās, mā
cīšanās grūtības, adaptācijas grū
tības, enurēze, hiperaktivitāte,
depresivitāte.
Smilšu spēles terapiju pie
dāvāju bērniem no četru gadu
vecuma, pusaudžiem un pieau
gušajiem. Process notiek indivi
duāli, veidojot savu smilšu bildes
ceļojumu.
Zlēku pagasta sociālā
darbiniece
Liesma Viļumsone

“Rīgā ir pensionāres, kas, saņē
mušas pensiju, nopērk puskukuli
rupjmaizes un ieliek to ledusskapī.
Tad pietiek līdz nākamajai reizei,
kad atkal ienāk naudiņa. Reizēm
maizes šķēli arī uzdāvinu. Nav žēl, ja
redzu, ka cilvēkam nav naudas, bet
ēst gribas.”
Mīklu Egons nemīca ar rokām,
bet izmanto mikseri. Klaipiņus krās
nī iešauj, ieliktus prāvā pannā, – tā
esot ērtāk. Reizēm Egons maizes
cepšanai izmanto rudzu un kaņepju
miltus, kādu tiesu no tiem samaļot
arī pats. Ir klienti, kas pieprasa no
diedzētiem graudiem ceptu maizīti –
beķeris var piedāvāt arī tādu. Reizēm
mīkla paliek pāri, tāpēc Egona sieva
Sandra ieminējās, ka vajadzētu no
pirkt elektrisko krāsni, lai varētu cept
arī mazus klaipiņus. Ierīce maksājusi
vairāk nekā 1000 eiro, tāpēc Gūtma
ņi, padzirdējuši par projektu “Solis”,
nolēma pieteikties un tagad ir ļoti
gandarīti par pašvaldības atbalstu,
jo elektriskajā krāsnī var izcept 20
kukulīšus, katru kilogramu smagu.
Ģimene biznesa attīstībā ieguldījusi
arī savus līdzekļus, nopērkot ierīces,
kas palīdz izcept galetes un groziņus,
iegādātas arī pannas, drīz paredzēts
jauns pirkums – dzirnaviņas. Ga
letes var kraukšķināt tāpat, var ap
ziest, savukārt groziņos var iepildīt

salātus. Tādējādi Egons dažādo pie
dāvājumu klāstu, uzreiz atzīstot, ka
jāpiestrādā pie mārketinga, lai pircēji
uzzinātu par jaunajiem produktiem.
Gūtmaņu meita Madara ir sākusi
cept rudzu maizes un kaņepju prja
ņikus, vienam cepumam ir pievie
nots kakao, cits ir pārklāts ar glazū
ru – gardi! Egons pats spiež vērtīgo
kaņepju eļļu, jau divus gadus tirgojot
to tiem, kas interesējas par veselīgu
pārtiku.
“Man ir gandarījums par to, ko
daru, ja vēl cilvēki ar prieku iegādā
jas to, ko piedāvāju, ir pavisam lus
tīgs prāts! Protams, ir arī tādi pircēji,
kas nekļūst par maniem klientiem,
bet tas jau ir tikai normāli,” spriež
Egons. Viņa sieva Sandra piebilst, ka
lepojas ar vīra arodu, un stāsta, ka
ar sviestu apziesta saldskābmaize ir
gardāka par jebkuru kūku. “Cīrulī
šos” ir astoņi stropi, Sandra, apmek
lējot Eiropas Savienības atbalstītos
kursus, ir izmācījusies par dravnieci
un ļoti slavē Tārgalē saimniekojošo
biškopi Dagniju Griezi, kura nav
liegusi savus padomus. Gārzdē ir
iekopts zemeņu lauks, jo Egons sirdī
ir īsts lauku cilvēks, kuram ir svarī
ga pieskaršanās zemei. Saimniecībā
parasti notiek lustīgas kartupeļu tal
kas, kad ciemos ierodas draugi un
pēc darba mielojas ar siltu zupu.
Marlena Zvaigzne

Malkas krāsns uzmūrēta, izmantojot Ulmaņlaika
metodes. Vispirms tā divas stundas kuras, pēc tam
tikpat ilgs laiks paiet, līdz maizīte ir gatava.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā
2021. gada 25. novembrī
Nr. 11 (protokols Nr.12, 29.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES
2021. GADA 14. JANVĀRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.1 “VENTSPILS
NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA
KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS”

Izdarīt Ventspils novada domes 2021. gada
14. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Ventspils
novada pašvaldības 2021. gada konsolidētais
budžets“ šādus grozījumus:
1. Saistošo noteikumu 2.1. punktu izteikt šādā
redakcijā:
“2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 16 300 470 euro”.
2. Saistošo noteikumu 2.2. punktu izteikt šādā
redakcijā:
“2.2. kārtējā gada izdevumi – 19 595 808 euro”.

3. Saistošo noteikumu 3.1. punktu izteikt šādā
redakcijā:
“3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 1 200 euro”.
4. Saistošo noteikumu 3.2. punktu izteikt šādā
redakcijā:
“3.2. kārtējā gada izdevumi – 3 444 euro”.
5. Saistošo noteikumu 4. punktu izteikt šādā
redakcijā:
“4. Paredzēt Ventspils novada pašvaldības 2021.
gada pamatbudžetā dotāciju 369 500 euro apmērā
SIA “VNK serviss” deleģēto funkciju izpildīšanai –
zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma
tarifu neatbilstības dēļ”.
Novada domes priekšsēdētājs
A. MUCENIEKS
Ar saistošo noteikumu grozījumu
Paskaidrojuma rakstu var iepazīties novada
pašvaldības interneta vietnes sadaļā
Par mums/Dome/Budžets.

Uz plaukstas nolaižas balta sniegpārsla, tad vēl
viena, vēl un vēl… Katra pārsla savādāka, skaistāka,
unikāla, īsts dabas brīnums. Tādi balti brīnumi man
uz plaukstas. Ziemassvētku, jaunā gada vēstneši.
Pārslas, gluži kā cilvēki, tik dažādi – steidzīgi,
jautri, dusmīgi, radoši, talantīgi, paģēroši, maldino
ši, ikdienas darbos aizrāvušies, bet tik īpaši, unikāli.
Lai visiem mums pietiek spēka, veselības, ener
ģijas, ticības sev un tam, ko darām, lai spējam rast
to brīnumu katrs sevī un cilvēkos mums līdzās, lai
esam labestīgi, sirsnīgi, piedodoši un atvērti tam,
ko dzīve mums piedāvā.
Sniegpārslu skaistums ir tikai īss mirklis… Lai
visiem mierīgi, ģimeniski Ziemassvētki un sapņu
piepildījums jaunajā gadā.
Kultūras nodaļas vadītāja
ZANE PAMŠE
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Vienmēr aktuālie infrastruktūras Kurzemē atrasta liela
sakārtošanas jautājumi
Eiropā retas sūnas atradne

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (pa kreisi) informēja domes priekšsēdētāju Aivaru
Mucenieku par situāciju ceļu nozarē. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
Reģionālās vizītes laikā
satiksmes ministrs Tālis
Linkaits apmeklēja arī
Ventspils novada domi,
tiekoties ar tās vadību un
runājot par tik būtiskiem
jautājumiem kā ceļu pārbūvi
un to nodošanu pašvaldību
pārziņā.
Domes priekšsēdētājs Aivars
Mucenieks uzteica ministru par to,
ka viņš jau otro reizi ieklausās nova
da pārstāvju teiktajā, pirmo reizi tas
klātienē notika 2019. gadā. Arī šo
reiz Tālis Linkaits bija atvērts saru
nām, norādot, ka tagad pašvaldības
savus ceļus var sakārtot, saņemot
arī valsts aizdevumu Covid19 iz
raisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai. Ventspils novadā šāda
izdevība tiek un tiks izmantota, ap
liecināja domes priekšsēdētājs.
Aivars Mucenieks izteica
pateicību ministram par iedziļi
nāšanos nozares problēmās un
norādīja, ka valsts autoceļš Vents
pils–Rīga ir labā stāvoklī, tāpat
ir gandarījums par veikto Vents
pils–Kuldīga–Saldus ceļa pārbū
vi (darbu uzsākšanu veicināja arī
iedzīvotāju un pašvaldības aktīva
iesaistīšanās, sūtot vēstules minis
trijai ar pamatojumu, kāpēc akūti
nepieciešams ceļa remonts). Tiesa,
prasās atjaunot atsevišķus autoceļa
Ventspils–Grobiņa posmus, bet
novada sāpju bērns ir Ances ceļš.
Proti, posms Ance–Ventspils
autoceļā
Ventspils–Dundaga.
Domes priekšsēdētājs lūdza to sa
kārtot, pieminot arī faktu, ka paš
laik Ances pamatskolā mācās 39
bērni, nav zināms, cik ilgi šo skolu
apmeklēs 1.–9. klašu audzēkņi,
tādēļ paredzams, ka pašvaldībai
viņi būs jāved uz kādu no tuvējām
skolām – Puzi, Popi vai Dundagu
–, kas atrodas 20 kilometru attā
lumā no Ances. Aivars Mucenieks
ieminējās, ka vajadzētu uzlabot arī
autoceļa Ventspils–Kolka kvalitā
ti posmā līdz Lūžņām, jo to bieži
izmanto arī tūristi, bet ir svarīgi,

lai visi autobraucēji, izmantojot šo
ceļu, justos droši. Sarunā ieskanējās
arī administratīvi teritoriālās refor
mas jautājums, tās kontekstā iezī
mējas, ka novada centrs varētu būt
Ugālē, tādēļ būtu lietderīgi uzlabot
grantētā ceļa Zlēkas–Ugāle kvali
tāti. Tālis Linkaits apliecināja, ka ir
informēts par nekvalitatīvi veikto
valsts ceļa Piltene–Zlēkas pārbūvi,
piebilstot, ka līdzīga situācija ir arī
citviet Latvijā un brāķis ir jānovērš
būvniekiem.
Pievēršoties jautājumam par
valsts ceļu pārņemšanu pašvaldī
bas pārziņā, domes priekšsēdētājs
norādīja, ka tā varētu pārņemt ceļa
posmus Liepenes, Ovīšu, Lūžņas,
Miķeļbākas un Ķesteru virzienā.
Jāpiebilst, ka valsts vietējo autoceļu
nodošana pašvaldībām notiek un ir
plānota uz savstarpējās vienošanās
pamata. Satiksmes ministrijas pie
dāvājums paredz, ka pašvaldībām
ceļi tiks nodoti kopā ar mērķdotā
ciju uzturēšanas izdevumiem 1560
eiro par kilometru, kas tiks piešķirts
piecus gadus. Pēc tam šo finansēju
mu iekļaus mērķdotācijas aprēķina
formulā, un pašvaldībām būs rīcī
bas brīvība to izmantot visam paš
valdības ceļu tīklam. Valsts autoceļu
nodošanas pašvaldībām mērķis ir
efektīvāks finansējuma izlietojums
to uzturēšanai un būvniecībai, ņe
mot vērā, ka pašvaldības labāk pār
zina un var efektīvāk plānot darbus
savu autoceļu tīklā kontekstā ar
sabiedrības vajadzībām vietējā mē
rogā.
Satiksmes ministrs informēja,
ka tuvākajos gados paredzēts atjau
not ceļa segumu uz valsts autoceļa
Ventspils–Kolka (10 km garumā),
Ventspils–Grobiņa (23 km garumā)
un Ventspils–Ance (6 km garumā
virzienā no Būšnieku krustojuma
uz Ances pusi). Tālis Linkaits ir pie
sardzīgs minējumos par to, ka tiks
asfaltēts Zlēku–Ugāles ceļš, piebils
tot, ka šim ceļam varētu atjaunot
asfaltbetona segumu no abām pu
sēm – tas būtu paveicams.

Aivars Mucenieks izteicās, ka
iedzīvotāji kļūst aizvien prasīgā
ki un vēlas izmantot kvalitatīvus
ceļus, un tas ir saprotami. Šāda
interese ir arī pašvaldībai, jo, pie
mēram, Sociālā dienesta darbinie
kiem nereti jānokļūst attālās mājās,
tādēļ ir svarīgi, lai ceļi būtu labi
izbraucami. Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un komunālo
jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Andris Vārpiņš pievērsa uzmanību
iedzīvotāju raizēm par to, ka au
toceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus
malā uzstādītās pieturas nesargā
no vēja un lietus, savukārt Aivars
Mucenieks aicināja padomāt, kā
vienlaikus saglabāt vēsturiskās ale
jas, piemēram, Zūrās un Popē, un
rūpēties par autobraucēju drošību,
atgādinot, ka veiksmīgs risinājums
šādā situācijā, izmantojot arboristu
pakalpojumus, atrasts Ugālē.
Sarunas noslēgumā satiksmes
ministrs atklāja, ka tiek domāts
par dzelzceļa satiksmes atjaunoša
nu no Ventspils uz Rīgu. Tas gan,
visticamāk, būs iespējams, ja izdo
sies vienoties ar uzņēmuma “Stena
Line” pārstāvjiem par to, ka daļu
vilciena biļešu iegādāsies prāmju
pasažieri – tad vilciena kursēšana
būtu rentabla un viena no transpor
ta līdzekļa pieturām, tāpat kā agrāk,
būtu Ugālē.
Marlena Zvaigzne

Dabas aizsardzības
pārvaldes eksperte Ventspils
novada Ugāles pagastā
uzgājusi Latvijā ļoti retas
un īpaši aizsargājamas sūnu
sugas zaļās buksbaumijas
“Buxbaumia viridis”
jaunu atradni. Retās sugas
atradumu apstiprinājusi
arī Latvijas Botāniķu
biedrības sūnu pētnieku
grupa. Turklāt vecos egļu,
bērzu mežos esošā atradne
ir lielākā (vairāk nekā 70
atsevišķi fiksētas vietas
vienuviet) un izcilākā šobrīd
zināmā šīs sugas atradne
mūsu valstī.
Zaļā buksbaumija ir ļoti sīks,
pāris milimetrus liels sūnaugs. Tas
kļūst pamanāms, kad piemērotos
apstākļos kāta galotnē attīstās līdz
2 cm garš sporogons. Suga ir reta
un apdraudēta visā Eiropā, tādēļ
tā ir iekļauta Eiropas Biotopu di
rektīvas 2. pielikumā, kas atradņu
aizsardzībai nosaka veidot īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas.
Suga ir sastopama uz stipri sadalī
jušās koksnes. Tā ir tikai viena no
retajām sugām, kuras pastāvēšanai
ir būtiski saglabāt kritalas mežos.

Kopumā Latvijā ir apzinātas ap 100
šīs sugas atradnes, no kurām vairā
kums līdz šim konstatētas Gaujas
Nacionālajā parkā.
Ugāles pagasta atradnē veca
jos mežos ar mitru mikroklimatu
ir daudz mirušās koksnes dažādās
sadalīšanās pakāpēs. Un zaļajai
buksbaumijai arī turpmāk šeit būs
piemēroti apstākļi, jo tā varēs pār
celties no jau pilnībā satrūdējušās
kritalas uz citu, kas sasniegusi
buksbaumijai nepieciešamo sada
līšanās pakāpi. Turklāt līdzās tai
sastopamas arī 18 citas īpaši aiz
sargājamas sūnu, ķērpju, sēņu un
augu sugas. No tām īpaši jāpiemin
ļoti retā, Latvijas Sarkanās grā
matas 1. kategorijā iekļautā sūnu
suga sašaurinātā bārdlape “Ne
oorthocaulis attenuatus”, kas uz
kritalām un koka stumbra pamat
nes šeit konstatēta deviņās vietās.
Īpašs retums ir arī uz bioloģiski
vecas apses konstatētās nefromas
“Nephroma sp”. Šie ķērpji liecina
par ļoti labu meža biotopa kvalitā
ti, Latvijā tiem zināmas vien dažas
atradnes.
Dabas aizsardzības
pārvaldes mediju attiecību
eksperte Ilze Reinika

Ugālē atklāta Latvijā ļoti retas un īpaši aizsargājamas
sūnu sugas zaļās buksbaumijas “Buxbaumia viridis”
jauna atradne. ILZES REINIKAS ARHĪVA FOTO
Cienījamie Usmas pagasta un novada iedzīvotāji, ir aizva
dīts gads, un jūtams jau Ziemassvētku un Jaunā gada tuvums.
Šis gads bija un ir saistīts ar smagiem pārdzīvojumiem un grūtī
bām daudzām ģimenēm. Bet dzīve jau tāpēc neapstājas. Skaisti
svētki sākas ar domām, pārlūkojot darbus, kas veikti, un sagai
dot jaunos, kas nāk ar cerību, ka tie piepildīsies.
Šajā pirmssvētku laikā gribas novēlēt visiem būt iecietī
gākiem vienam pret otru. Neturēt ļaunumu sevī, bet censties
atrast sevī iejūtību un sapratni. Ziemassvētku brīnumu gaidot,
atrast savās sirdīs vietu kādam no mirkļiem, ko gribētos paturēt
ilgāk. Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus. Lai jaunais gads nes
veselību, prieku un laimi katrai ģimenei un ikvienam no mums.
Laimīgu Jauno 2022. gadu!
Usmas pagasta pārvaldes vadītājs
GENDRIHS ŠĶESTERS
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Pasniegtie apbalvojumi radīja prieku un lepnumu

Zemnieku saimniecības “Krāciņi” īpašnieki Vineta un Aivars Dambji ar dēlu Mārtiņu
un vedeklu Daci. Viņiem Atzinības raksts ne tikai par prasmīgu piena lopkopības
attīstīšanu, bet arī pagasta maznodrošināto iedzīvotāju iesaistīšanu darbā, palīdzot
viņiem arī saimnieciski.
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Zlēku pagasta Dienas un sociālo pakalpojumu
centra vadītājai Initai Vekmanei pasniedza Pateicības
rakstu, jo, pateicoties viņas zināšanām, precizitātei un
entuziasmam, Zlēkās pēdējo gadu laikā realizēti daudzi
pašvaldības finansiāli atbalstītie projekti. Inita aktīvi ie
saistās pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē, palīdzot
organizēt dažādas aktivitātes. Viņai ir prieks, ka pašval
dība novērtējusi šo veikumu, tūdaļ gan piebilstot, ka liels
ir arī pārējo zlēcenieku devums. Viņi kopā izdomā, kas
pagastā būtu veicams, un tad vienojas, kā piesaistīt fi
nansējumu, kurus cilvēkus uzrunāt, lai paveiktu darba
praktisko daļu. Īpašs prieks Initai ir par Karātavu kalna
takas sakopšanu, jo to pastaigām izmanto ne tikai zlē
cenieki, bet arī pagasta viesi, kuri novērtējuši arī parkā
muižas kavaliernama loga ailēs redzamās vēsturiskās
fotogrāfijas. “Man patīk atrasties Zlēkās, jūtos piederīga
šai vietai,” secina Inita.
Zireniece Ligita Pāvelsone nevarēja apmeklēt ap
balvošanas pasākumu, bet saņemtais Pateicības raksts,
ko atveda pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa, bija
liels pārsteigums: “Viņa man uzbūra īstu svētku sajūtu,
jo izstāstīja, kā notika sveikšana, un atveda ziedus un
diplomu. Jutos pacilāta visu vakaru, bija pozitīvs noska
ņojums. Mani uzteica par to, ka daudzus gadus darbo
jos Ziru teātrī, un, kamēr vien veselība ļaus, darīšu to
arī turpmāk. Esmu pensijā, un teātris man ļauj iziet no
mājām un būt kopā ar mūsu jauko kolektīvu. Kad vien
varu, labprāt aizbraucu uz Užavu – šis pagasts Ventspils
novadā man ir vismīļākais.”
Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra
Ventspils biroja vadītāja Īrisa Roze-Posuma apbalvota
ar Atzinības rakstu “Par kvalitatīvu, inovatīvu un radošu
komandas darbu Ventspils novada tēla atpazīstamības
pasākumu organizēšanā”. Viņa jūtas ļoti pagodināta par
šādu uzmanības apliecinājumu un apjauš, ka nu jācen
šas vēl vairāk. Viņasprāt, novada lielākā vērtība ir cilvēki,
kuriem ir lielas darbaspējas un izdoma, tāpēc viņi spēj
veikt izcilas lietas – dažbrīd vien vajadzīgs pamudinā
jums un iedrošinājums. Īrisa novērtē arī mūsu skaisto
dabu, viņa ar prieku Ventspils novadā bauda visus čet
rus gadalaikus. Par to ieminas arī Goda raksta saņēmējs
ilggadējais novada domes deputāts Andris Jaunsleinis,
viņam patīk ceļot un izbaudīt citu valstu eksotiku, tomēr
sirds pieder Latvijai – arī tad, kad te ir slapjdraņķis un
vēsa vasara. “Biju ļoti pārsteigts, kad uzzināju par man
piešķirto Goda rakstu, un noteikti gribu piebilst, ka tad,
kad biju deputāts, strādāju kopā ar fantastiskiem kolē
ģiem, arī pašvaldības administrācijā un pagastu pārval
dēs ir brīnišķīgi cilvēki, bet vislielākais paldies mums ir

“Nebaidieties sapņot!” visiem novēlēja
Signe Veinberga, kuras ģimene ir
atjaunojusi Pasiekstes vējdzirnavas un
saņēma pašvaldības Atzinības rakstu.
jāsaka katram iedzīvotājam. Viņi ar savu darbu, idejām
un aizrautību veido Ventspils novadu tādu, kāds tas ir.
Jūtu, ka daudzi ir lepni par vietu, kurā dzīvo, un tic, ka ir
un būs izaugsme. To arī novēlu katram!”
Puzes pagasta iedzīvotājam Ilmāram Kraulim Patei
cības rakstu pasniedza par aktīvu un atraktīvu iesaistīša
nos Puzes pagasta senioru kluba “Vakarblāzma” darbī
bā. To vada Ilmāra sieva Māra, bet dzīvesbiedrs Ilmārs
viņu atbalsta it visā un rūpējas par labas noskaņas radī
šanu kluba dalībnieku tikšanās reizēs. Viņš ir omulīgs
un dzīvespriecīgs cilvēks, kuram patīk dziedāt un spēlēt
akordeonu, arī piedalīties pasākumos un ekskursijās. Il
mārs iedvesmo citus seniorus smaidīt un priecāties par
dzīvi: “Par apbalvojumu biju ļoti pārsteigts un arī lepns!
Prieks, ka “Vakarblāzmas” dāmas ir novērtējušas to, ko
daru. Tā jau nu gan nav, ka nekad nedusmojos, tomēr
pārsvarā esmu smaidīgs. Tas man iedzimts no tēva,
kurš bija labestīgs cilvēks. Ja Māriņa mani nesauktu sev
līdzi, es nemaz tik daudzos pasākumos nepiedalītos, jo
atšķirībā no viņas esmu mājās sēdētājs. Bet – sieva dara,
un arī piedalos. Ja vajag, patiešām uzspēlēju akordeonu,
tad visiem jautrāks prāts.”
Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks sacīja, ka
pēc apbalvošanas daudzi pateicās par to, ka ir pamanī
ti un novērtēti, bet te jāsaka paldies arī tiem cilvēkiem,
kuri izvirzīja pretendentus. Ir jāprot saskatīt labos dar
bus un uzslavēt sava un kaimiņpagasta iedzīvotājus
par viņu nesavtīgo rīcību.
Marlena Zvaigzne

Iveta un Imants Bērziņi tika pie Goda raksta. Viņu
ģimenes uzņēmuma vārds ir izskanējis visā Latvijā un
arī ārpus valsts robežām. Bērziņi prot izaudzēt skaistas
puķes un krāšņumaugus un rūpējas par pagasta dobju
rotāšanu.

Ancenieks Aivars Leitis savu darbu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās veic ar lielu atbildību. Vispirms
visu kārtīgi izplāno un tikai tad dara, turklāt Aivars veic
arī to, kas neietilpst darba pienākumos. Tā, piemēram,
izgatavoti vairāki mazi vides objekti.

Domes pārstāvis Andis Zariņš sveic Ilmāru Krauli.
Pužiņš nemaz neslēpa, ka ir lepns par saņemto
Pateicības rakstu, un lūdza pateikt paldies senioru
kluba “Vakarblāzma” dāmām, kuras viņu izvirzīja
apbalvojumam. DAIŅA VEIDEMAŅA UN DAMBJU ĢIMENES ARHĪVA FOTO
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Izstrādā piecus lokālplānojumus, novērtē ietekmi uz vidi
Informējam, ka vienlaikus notiek piecu
lokālplānojumu izstrāde, kuros tiek paredzēti
funkcionālā zonējuma grozījumi atbilstoši
plānoto vēja elektrostaciju izvietojumam, kā arī
vēja elektrostaciju izbūvei piemērots ietekmes uz
vidi novērtējuma process.

Paziņojums par lokālplānojuma
1. redakcijas un Vides pārskata
projekta publisko apspriešanu
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. no
vembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada Tār
gales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem
98660230051, 98660230052, 98660230053 un 98660230081
daļai, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1.
redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (proto
kola Nr.12, 7.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokāl
plānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada
7. decembra līdz 2022. gada 7. janvārim.
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1. re
dakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:
l elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpis
kās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16691 un Ventspils novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.ventspilsnovads.lv;
l izdruku veidā – Ventspils novada pašvaldības admi
nistrācijas ēkā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Tārgales pagasta
pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils nova
dā, pašvaldības darbalaikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 2022. gada 5.
janvārī plkst. 17.00 attālināti Zoom tiešsaistes platformā (ar
iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu: Iveta.Straume@ventspilsnd.lv):
https://zoom.us/j/95571638827?pwd=VDFPczN5ZDRI
Y0kweXlMbFVRbG1sQT09
Meeting ID: 955 7163 8827
Passcode: 441519
Publiskās apspriešanas laikā papildu informāciju ie
spējams iegūt, sazinoties ar Ventspils novada pašvaldī
bas attīstības plānotāju Ivetu Straumi (tālrunis 26678959,
e-pasts: Iveta.Straume@ventspilsnd.lv). Par apmeklētāju
pieņemšanu klātienē iepriekš jāvienojas ar Ventspils nova
da pašvaldības attīstības plānotāju Ivetu Straumi.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:
l pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 7. janvārim),
adresējot Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Vents
pils, LV-3601,
l elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz
e-pastu: info@ventspilsnd.lv,
l elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16691 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”,
l klātienē (iemetot pastkastītē pie domes ēkas) –
Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspils, Tār
gales pagasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā,
Ventspils novadā, un Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”,
Popes pagastā, Ventspils novadā.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
Saskaņā ar Ventspils novada domes 30.01.2020. sēdes
lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Vents
pils novada Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar ka
dastra numuriem 9866 023 0051, 9866 023 0052, 9866 023
0053, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu” (pro
tokols Nr.58 3.§), lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt
Ventspils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcio
nālo zonējumu Ventspils novada Tārgales pagasta zemes
vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 9866 023 0052 no
Mežu teritorijas (M) uz funkcionālo zonējumu Tehniskās
apbūves teritorija (TA1) 60x100 m2 lielā platībā, lai pama
totu vēja elektrostaciju izvietojumu. Pārējās lokālplānoju
ma zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 98660230051,
98660230053 un 98660230081 tiek saglabāts Ventspils no
vada teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonē
jums.

Paziņojums par lokālplānojuma
1. redakcijas un Vides pārskata
projekta publisko apspriešanu
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25.
no
vembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils no
vada Tārgales un Popes pagastos, nekustamo īpašumu
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 98660100076,
98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098,
98660150009, 98660150097, 98660150109, 98660150089,
98660150104, 98660150060, 98660150061, 98660150051,
98660150112, 98660150017, 98660150011, 98660150015,
98660150038, 98660150108, 98660150036, 98660150107,
98660150102, 98660150171, 98560030202, 98660150117,
98660150006, 98660150128, 98660150018, 98660150099,
98660150100, 98660150012, 98660150090, 98660150027,
kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1. redak
cijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai ap
spriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola
Nr.12, 8.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplāno
juma 1. redakcija un Vides pārskata projekts.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada
7. decembra līdz 2022. gada 7. janvārim.
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1. re
dakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:
l elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpis
kās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16720 un Ventspils novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.ventspilsnovads.lv;
l izdruku veidā – Ventspils novada pašvaldības admi
nistrācijas ēkā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Tārgales pagasta
pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils nova
dā, pašvaldības darbalaikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 2022. gada
5. janvārī plkst. 17.00 attālināti Zoom tiešsaistes platformā
(ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu: Iveta.
Straume@ventspilsnd.lv):
https://zoom.us/j/95571638827?pwd=VDFPczN5ZDRI
Y0kweXlMbFVRbG1sQT09
Meeting ID: 955 7163 8827
Passcode: 441519
Publiskās apspriešanas laikā papildu informāciju ie
spējams iegūt, sazinoties ar Ventspils novada pašvaldī
bas attīstības plānotāju Ivetu Straumi (tālrunis 26678959,
e-pasts: Iveta.Straume@ventspilsnd.lv). Par apmeklētāju
pieņemšanu klātienē iepriekš jāvienojas ar Ventspils nova
da pašvaldības attīstības plānotāju Ivetu Straumi.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:
l pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 7. janvārim),
adresējot Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Vents
pils, LV-3601,
l elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pas
tu: info@ventspilsnd.lv,
l
elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_16720 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”,
klātienē (iemetot pastkastītē pie domes ēkas) – Vents
pils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspils, Tārgales pa
gasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils
novadā, un Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Popes
pagastā, Ventspils novadā.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
Saskaņā ar Ventspils novada domes 30.01.2020. lēmu
mu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils
novada Tārgales un Popes pagasta nekustamos īpašu
mos ar kadastra numuriem 98560030202, 98660100076,
98660100098, 98660100100, 98660100105, 98660100110,
98660150009, 98660150011, 98660150012, 98660150015,
98660150017, 98660150036, 98660150038, 98660150051,
98660150060, 98660150061, 98660150073, 98660150076,
98660150089, 98660150097, 98660150102, 98660150104,
98660150107, 98660150108, 98660150109, 98660150112,
98660150171 grozot Ventspils novada teritorijas plāno
jumu” (protokols Nr. 58, 4.§) un Ventspils novada domes
28.01.2021. lēmumu “Par grozījumiem Ventspils novada
domes 2020. gada 30. janvāra lēmumā “Par lokālplāno
juma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales un

Popes pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem
98560030202, 98660100076, 98660100098, 98660100100,
98660100105, 98660100110, 98660150009, 98660150011,
98660150012, 98660150015, 98660150017, 98660150036,
98660150038, 98660150051, 98660150060, 98660150061,
98660150073, 98660150076, 98660150089, 98660150097,
98660150102, 98660150104, 98660150107, 98660150108,
98660150109, 98660150112, 98660150171 grozot Vents
pils novada teritorijas plānojumu”” (protokols Nr.78, 2.§).,
lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Ventspils nova
da teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu
Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamo īpašumu ze
mes vienību daļās ar kadastra apzīmējumu 98660100100,
98660150090, 98660150018, 98660150100 no Mežu teri
torijas (M) uz funkcionālo zonējumu Tehniskās apbūves
teritorija (TA2) 60x100 m2 lielā platībā, lai pamatotu VES
izvietojumu. Pārējās lokālplānojuma nekustamo īpašumu
zemes vienībās tiek saglabāts Ventspils novada teritorijas
plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums.

Paziņojums par lokālplānojuma
1. redakcijas un Vides pārskata
projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. no
vembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada Tār
gales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem
98660100081, 98660100048, 98660100056, 98660100095,
kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1. redak
cijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai ap
spriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola
Nr.12, 6.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplāno
juma 1. redakcija un Vides pārskata projekts.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada
7. decembra līdz 2022. gada 7. janvārim.
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1. re
dakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:
l elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpis
kās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16713 un Ventspils novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.ventspilsnovads.lv;
l izdruku veidā – Ventspils novada pašvaldības admi
nistrācijas ēkā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Tārgales pagasta
pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils nova
dā, pašvaldības darbalaikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 2022. gada
5. janvārī plkst. 17.00 attālināti Zoom tiešsaistes platfor
mā (ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu: Iveta.
Straume@ventspilsnd.lv):
https://zoom.us/j/95571638827?pwd=VDFPczN5ZDRI
Y0kweXlMbFVRbG1sQT09
Meeting ID: 955 7163 8827
Passcode: 441519
Publiskās apspriešanas laikā papildu informāciju ie
spējams iegūt, sazinoties ar Ventspils novada pašvaldī
bas attīstības plānotāju Ivetu Straumi (tālrunis 26678959,
e-pasts: Iveta.Straume@ventspilsnd.lv). Par apmeklētāju
pieņemšanu klātienē iepriekš jāvienojas ar Ventspils nova
da pašvaldības attīstības plānotāju Ivetu Straumi.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:
l pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 7. janvārim),
adresējot Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Vents
pils, LV-3601,
l elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pas
tu: info@ventspilsnd.lv,
l elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16713 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”,
l klātienē (iemetot pastkastītē pie domes ēkas) –
Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspils, Tār
gales pagasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā,
Ventspils novadā, un Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”,
Popes pagastā, Ventspils novadā.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
Saskaņā ar Ventspils novada domes 30.01.2020. sēdes
lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils
novada Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra
numuriem 98660100081, 98660100048, 98660100056, >>
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<< 98660100095 grozot Ventspils novada teritorijas plā
nojumu” (protokols Nr.58 5.§), lokālplānojuma izstrādes
mērķis ir grozīt Ventspils novada teritorijas plānojumā
noteikto funkcionālo zonējumu Ventspils novada Tārgales
pagasta zemes vienības daļās ar kadastra apzīmējumiem
98660100048 un 98660100056 no Mežu teritorijas (M)
daļā uz funkcionālo zonējumu Tehniskās apbūves teritorija
(TA3) 60x100 m2 lielā platībā, lai pamatotu VES izvieto
jumu. Pārējās lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra
apzīmējumu 98660100081 un 98660100095 tiek saglabāts
Ventspils novada teritorijas plānojumā noteiktais funkcio
nālais zonējums.

Paziņojums par lokālplānojuma
1. redakcijas un Vides pārskata
projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. no
vembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada
Tārgales pagastā, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
98660100053, kas groza Ventspils novada teritorijas plāno
jumu, 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņem
šanai” (protokola Nr.12, 5.§) publiskajai apspriešanai tiek
nodota lokālplānojuma 1. redakcija un Vides pārskata pro
jekts.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada
7. decembra līdz 2022. gada 7. janvārim.
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1. re
dakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:
l elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpis
kās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16716 un Ventspils novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.ventspilsnovads.lv;
l izdruku veidā – Ventspils novada pašvaldības admi
nistrācijas ēkā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Tārgales pagasta
pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils nova
dā, pašvaldības darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 2022. gada
5. janvārī plkst. 17.00 attālināti Zoom tiešsaistes platfor
mā (ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu: Iveta.
Straume@ventspilsnd.lv):
https://zoom.us/j/95571638827?pwd=VDFPczN5ZDRI
Y0kweXlMbFVRbG1sQT09
Meeting ID: 955 7163 8827
Passcode: 441519
Publiskās apspriešanas laikā papildu informāciju ie
spējams iegūt, sazinoties ar Ventspils novada pašvaldī
bas attīstības plānotāju Ivetu Straumi (tālrunis 26678959,
e-pasts: Iveta.Straume@ventspilsnd.lv). Par apmeklētāju
pieņemšanu klātienē iepriekš jāvienojas ar Ventspils nova
da pašvaldības attīstības plānotāju Ivetu Straumi.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:
l pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 7. janvārim),
adresējot Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Vents
pils, LV-3601,
l elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz
e-pastu: info@ventspilsnd.lv,
l elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16716 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”,
klātienē (iemetot pastkastītē pie domes ēkas) – Vents
pils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspils, Tārgales pa
gasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils
novadā, un Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Popes
pagastā, Ventspils novadā.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
Saskaņā ar Ventspils novada domes 30.01.2020. sēdes
lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils
novada Tārgales pagasta nekustamā īpašumā ar kadastra
numuru 9866 010 0053 grozot Ventspils novada teritorijas
plānojumu” (protokols Nr.58 6.§), lokālplānojuma izstrā
des mērķis ir grozīt Ventspils novada teritorijas plānojumā
noteikto funkcionālo zonējumu Ventspils novada Tārga
les pagasta zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu
98660100053 no Mežu teritorijas (M) daļā uz funkcionālo
zonējumu Tehniskās apbūves teritorija (TA4) 60x100 m2
lielā platībā, lai pamatotu VES izvietojumu. Pārējā lokālplā
nojuma teritorijā tiek saglabāts Ventspils novada teritorijas
plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums.

Paziņojums par lokālplānojuma
1. redakcijas un Vides pārskata
projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. no
vembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada Tār
gales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem
98660100034, 98660100069, 98660100009, 98660100033,
kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1. redak
cijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai ap
spriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola
Nr.12, 4.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplāno
juma 1. redakcija un Vides pārskata projekts.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada
7. decembra līdz 2022. gada 7. janvārim.
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1. re
dakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:
l elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpis
kās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16718 un Ventspils novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.ventspilsnovads.lv;
l izdruku veidā – Ventspils novada pašvaldības admi
nistrācijas ēkā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Tārgales pagasta
pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils nova

Atkal iededzam Adventes sveces un
esam Ziemassvētku un Jaunā gada gaidās.
Cenšamies izdomāt, ko tādu īpašu paveikt
nākošgad, kādus sliktos ieradumus atstāt
pagātnē. Labāk nepārslogojiet sevi ar so
lījumiem, bet priecājieties par labajām lie
tām, ko esat piedzīvojuši, par cilvēkiem, ar
kuriem jums patīkami tikties, parunāties,
vai vienkārši par labu laiku. Bet, ja nu ļoti,
ļoti gribas kādu apņemšanos, tad pado
mājiet, vai tās sasniegšana sagādās prieku
un nepaņems visus spēkus.
Paldies visiem, kas interesējās un at
balstīja mūs pagasta dzīves sakārtošanā,
izteica viedokļus par pašvaldības darbu,
sniedza ieteikumus, kādas idejas realizēt
turpmāk. Lai Jaunais gads nāk ar veselību
un gaišumu sirdī!
Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja
DAIGA CEKULE

dā, pašvaldības darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 2022. gada
5. janvārī plkst. 17.00 attālināti Zoom tiešsaistes platfor
mā (ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu: Iveta.
Straume@ventspilsnd.lv):
https://zoom.us/j/95571638827?pwd=VDFPczN5ZDRI
Y0kweXlMbFVRbG1sQT09
Meeting ID: 955 7163 8827
Passcode: 441519
Publiskās apspriešanas laikā papildu informāciju ie
spējams iegūt, sazinoties ar Ventspils novada pašvaldī
bas attīstības plānotāju Ivetu Straumi (tālrunis 26678959,
e-pasts: Iveta.Straume@ventspilsnd.lv). Par apmeklētāju
pieņemšanu klātienē iepriekš jāvienojas ar Ventspils nova
da pašvaldības attīstības plānotāju Ivetu Straumi.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:
l pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 7. janvārim),
adresējot Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Vents
pils, LV-3601,
l elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pas
tu: info@ventspilsnd.lv,
l elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_16718 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”,
l klātienē (iemetot pastkastītē pie domes ēkas) –
Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspils, Tār
gales pagasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales pagastā,
Ventspils novadā, un Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”,
Popes pagastā, Ventspils novadā.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
Saskaņā ar Ventspils novada domes 30.01.2020. sēdes
lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils
novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra
numuriem 9866 010 0034, 9866 0100069, 9866 010 0009
grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu” (protokols
Nr.58, 7.§) un Ventspils novada domes 28.01.2021. lēmumu
(protokols Nr.78, 3.§) “Par grozījumiem Ventspils novada
domes 2020. gada 30. janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta ne
kustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0034,
9866 0100069, 9866 010 0009 grozot Ventspils novada teri
torijas plānojumu””, lokālplānojuma izstrādes mērķis ir gro
zīt Ventspils novada teritorijas plānojumā noteikto funk
cionālo zonējumu Ventspils novada Tārgales pagasta zemes
vienību daļā ar kadastra apzīmējumu 98660100033 no
Lauksaimniecības teritorijas (L) uz funkcionālo zonējumu
Tehniskās apbūves teritorija (TA5) 60x100 m2 lielā platībā,
lai pamatotu VES izvietojumu. Pārējās lokālplānojuma ze
mes vienībās ar kadastra apzīmējumu 9866 010 0034, 9866
0100069 un 9866 010 0009 tiek saglabāts Ventspils novada
teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums.
Iveta Straume

“Live Lake” projekta aktivitātes
2021. gada 11. jūnijā noslēgtā līguma Nr.IE/2021/30 ietvaros ar Daugavpils
Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” turpinās darbs pie Us
mas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes. No septembra līdz decembrim ir
izanalizēti ūdens un mikroskopisko aļģu paraugi, zivju barības bāzes (zooplank
tons, zoobentoss) paraugi. Rudenī hidrologi uzsāka Usmas ezera apsekojumus
dabā, bet tagad tiek veiktas zivju vecuma, kā arī kuņģu satura paraugu analīzes.
2021. gada 26. novembrī noslēgts līgums Nr.PL/2021/45 ar SIA “Baltijas Jah
tu serviss” par niedru pļāvēja ar aprīkojumu iegādi, ko izmantos Usmas ezera
attīrīšanai no niedrēm. Niedru pļāvējs pilnā komplektācijā tiks piegādāts līdz
2022. gada 30. jūnijam.
Projekts tiek īstenots, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam – Interreg
V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam LLI-449
“Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake).
Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis dokuments sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas
Savienības oficiālo viedokli.
Kristīne Strika
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Veiksmīgi darbojas
“Etniskās kultūras centrs “Suiti””

JŪRKALNE
Šoreiz biedrības
“Etniskās kultūras centrs
“Suiti”” (EKC “Suiti”) biedru
pilnsapulce 15. oktobrī
notika atšķirīgāk nekā
citu gadu – attālināti. Tika
izskatīti vairāki jautājumi
un pieņemti lēmumi.
Gribu pieminēt būtiskākos
jautājumus un lēmumus,
kā arī sniegt nelielu ieskatu
2021. gada darbībā.
* Eiropas Komisijas “Erasmus+”
programmas projekta “UNESCO
kultūrtelpu tīkls” gaitā notikuši
divi dalībnieku apmācības tieš
saistes pasākumi.
* Pabeigti darbi pie izdevuma
“Suitu novada mantojums. Suitu
stāsti”. Mērķis ir nodrošināt suitu
nemateriālās kultūras mantojuma
saglabāšanu, digitalizāciju un pie
ejamību plašākai mērķauditorijai.
Fiksēt suitu izloksni un popula
rizēt tās lietošanu, saglabājot to
nākamajām paaudzēm, nodroši
not izloksnes pārmantojamību un
iedzīvināšanu.
* Svinot Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas 31. ga
dadienu un piedaloties virtuālajā
tautastērpu gājienā, suitu saim
nieces klāja bagātīgu svētku galdu.
Pateicībā par paaudžu paaudzēs
saņemtām prasmēm un zināša
nām ēdienu gatavošanā aplikām
no vecmāmiņu pūra lādes sagla
bātos priekšautus. Suitu audējas
atvēra savu bagāto pūru, izrādot
sagšas un lakatus, šoreiz viņas
dižojās un rotājās ar sagšām un
lakatiem, kas tapuši pašu rokām.
*Alsungas Tūrisma informāci
jas un vēsturiskā mantojuma cen
trā notika tautas lietišķās mākslas
izstāde konkurss “Suitu novada
zeķes”, izrādot 81 zeķu pāri. Iz
stādi konkursu rīkoja biedrība
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
kultūras centru un Alsungas Tū
risma informācijas un vēsturiskā
mantojuma centru.
* Rīkojām nometni sākumsko

Burdona dziedāšanas svētki Jūrkalnē šovasar.
las vecuma bērniem “Suitu tradī
ciju skoliņa 2021”, kurā piedalījās
20 bērni. Šogad suitu tradīciju no
metne notika desmito reizi. Tika
apgūtas suitu tradīcijas, izzināta
vēsture un radošā darbošanās.
* Jūrkalnē notika burdona
dziedāšanas svētki. Dažādās no
rises vietās Jūrkalnes dabas un
atpūtas parkā suitu etnogrāfiskie
ansambļi “Suitu sievas”, “Gudenie
ku suiti”, “Maģie suiti” un folkloras
kopas “Basu suiti”, “Suitu vīri” un
“Suitu dūdenieki” izdziedāja un
izrādīja Māras klātbūtni dažādos
cilvēka mūža ritējuma, sadzīves
notikumos un dabas norisēs.
* Ilgas Reiznieces vadībā Jūr
kalnes Vējturu namā notika prak
tiskās nodarbības ar dziedāšanu,
rotaļās iešanu un tradīciju skaid
rošanu.
* Akcijā “Satiec savu meista
ru” biedrība piedalījās ar tiešsais
tes lekciju par suitu novada tau

DAIŅA ĢELŽA FOTO

tastērpu valkāšanas tradīcijām.
Pasākumā tika sniegti ieteikumi,
kā komplektēt, darināt, valkāt
tautastērpu.
* Latvijas Nacionālais kultūras
centrs atbalstīja projektu “Suitu
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana.” Projektā atbalstītas
piecas aktivitātes.
1. Izdevums “Suitu novada
mantojums. Suit villdrāns”, 2. kārta.
2. Izdevums “Suitu novada
mantojums. Suit stāst”, 2. kārta.
3. “Suitu novada mantojums.
Suit pierkstaiņ un dūraiņ”, 2. kārta.
4. Aušanas apmācības uz Pē
tera Viļumsona pusautomātiska
jām stellēm.
5. Valsts kultūrkapitāla fon
da mērķprogrammā “Kultūrelpa”
atbalstīts projekts “Suitu novada
mantojums. Suit villdrāns” grā
matas izdošana.
* Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammā “Kultūrelpa” at

Ikdienas steigā cilvēks reizēm jūtas savu pienā
kumu un darbu nomākts. Trauksmi palīdz radīt arī
masu mediji par pasaulē un apkārt notiekošo, kā
rezultātā paliekam īgni, neapmierināti, ko, reizēm
pat neapzinoties, cenšamies izgāzt uz citiem. Iztu
rēsim šo laiku, esot pie Ziemassvētku svecītes gais
mas, mierā, klusumā, tuvības un mīlestības sajūtā,
prieka gavilēs un mūzikas skaņās. Tad mūsu dvēsele
uzplauks un sirdi apņems miers un svētku sajūta.
Lai šis skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks nes
to dvēseles pārdzīvojumu, ko mums nesniedz ikdie
na, lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība mājo
mūsu sirdīs un dod mums spēku ikdienas gaitās.
Veselību, veiksmi, mīļus cilvēkus apkārt
un visu sapņu piepildījumu
Jaunajā gadā vēl Vārves pagasta pārvaldes
vadītāja GUNITA ANSONE

balstīts projekts EKC “Suiti” stip
rināšana un attīstība”.
Par pašvaldības biedru mak
sām pilnsapulcē nolēma, ka paš
valdību biedru gada maksas ap
mērs ir noteikts šāds: Kuldīgas
novada pašvaldībai – 2000 eiro,
Ventspils novada pašvaldībai –
1000 eiro.
Par pašvaldību pārstāvnie
cības sastāvu pēc reģionālās re
formas – biedrības darbību vada
valde septiņu valdes locekļu sa
stāvā, no kuriem Kuldīgas nova
da pašvaldība ar lēmumu deleģē
divus valdes locekļus un Ventspils
novada pašvaldība ar lēmumu
deleģē vienu valdes locekli, bet
atlikušos valdes locekļus ievēlē
biedru pilnsapulce. Valde tiek ie
vēlēta uz trim gadiem. No Alsun
gas pagasta tiek ievēlēti trīs valdes
locekļi, no Kuldīgas novada divi
valdes locekļi un Ventspils novada
divi valdes locekļi. Valde no sava

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.
(Latviešu tautasdziesma)
Gaišus un priecīgus
Ziemassvētkus,
lai jaunā gadā laba veselība,
kopā būšanas prieks
ar saviem tuviniekiem,
mīļajiem radiem, draugiem
un līdzcilvēkiem!
Jūrkalnes pagasta
pārvaldes vadītājs
GUNTARS REĶIS

vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju
un priekšsēdētāja vietnieku. No
Gudenieku pagasta valdē ievēlē
ta Daina Bērende, no Jūrkalnes
pagasta – Ligita Kalniņa, no Al
sungas pagasta – Dace Martino
va un Ilga Leimane. Pašvaldību
deleģētie pārstāvji valdē ir Dace
Reinkopa un Santa Kreičmane no
Kuldīgas novada pašvaldības, Mā
ris Dadzis – no Ventspils novada
pašvaldības.
Savukārt 20. oktobrī attālināti
notika biedrības valdes sēde. Val
des sēdē pozitīvi novērtēja Daces
Martinovas ieguldījumu suitu
kultūrtelpas kopšanā un pašaizlie
dzīgo darbību EKC “Suiti” vadībā,
tādēļ vienbalsīgi Dacei uzticēja arī
turpmāk vadīt biedrību. Par viet
nieci ievēlēja Ligitu Kalniņu. Ai
cinām mūsu pulkā jaunus biedrus
ar jaunā idejām un vēlēšanos dot
savu pienesumu suitu kultūrtelpā!
Ligita Kalniņa
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Ejot ceļā uz gaismu
Mēs visi esam ceļā. Uz
Ziemassvētkiem, uz gaismu
cerībā, ka tumšais laiks reiz
beigsies. Gaismu gaidot,
iededzam svecītes un
svinam. Ziemassvētkiem ir
bērnības smarža.
Ziemassvētku vakars bija klu
su gaidu pilns. Visi bija mājās, gai
dot Kristus bērna piedzimšanu.
Māju pildīja Ziemassvētku smar
žas, un tika greznota eglīte. Ne
bija arī svecīšu. Tās tika jau agrāk
izgatavotas mājās no paraf īna un
aitu taukiem. Tika pavadīts mie
rīgs gaidu pilns svētvakars. Kādās
mājās tika baudītas pieticīgas va
kariņas, citās ēšana tika atlikta uz
laiku pēc pusnakts. Svētki parasti

sākās no rīta ar gājienu uz baznī
cu lielā tumsiņā, kuras logos mir
dzēja svecīšu gaisma. Liela daļa
skolēnu pirms stundām vispirms
apmeklēja Ziemassvētku dievkal
pojumu un tikai tad gāja uz sko
lu. Elektrības toreiz nebija, vaja
dzēja pietikt ar sveču liesmiņām.
Lai skanētu ērģeles, kādam bija
jāmin pedālis. Toties kā skanēja!
Ilgus gadus Jūrkalnes baznīcā
taču spēlēja Stefans Marhiļēvičs.
Vienmēr skanēja “Klusa nakts,
svētā nakts”. Te nu bija mans bēr
nības lielais jautājums, ar kuru
vairākus gadus netiku skaidrībā:
kā var būt, ka “visi dus nomodā”?
Tikai vēlāk sapratu, kur tā atbilde.
Dziesma skanēja gan baznīcā, gan

INFORMĀCIJA
l SIA “VNK serviss” veic uzlabojumus rēķinu izrakstīšanas
programmnodrošinājumā, tāpēc
aicinām iedzīvotājus būt vērīgus un
jebkādu neskaidrību gadījumos par
rēķinu vērsties SIA “VNK serviss”,
rakstot uz e-pastu info@vnkserviss.
lv vai darba laikā zvanot pa tālruni
+ 371 20 000 209 (jāizvēlas taustiņš
“2” – jautājumi par rēķinu).
l Visi klienti (arī Ugāles un
Piltenes iecirkņa) savu skaitītāju
rādījumus turpmāk varēs ziņot
tiešsaistes vietnē Bill.me sev ērtākajā laikā katru mēnesi no 25. līdz
29. datumam. Aicinām klientus iz
mantot šo digitālā laikmeta iespēju!
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to,
ka vietnes Bill.me lietošana ir bez
maksas (skaitītāju rādījumu nodo
šana, rēķinu arhīvs, komunikācija
ar “VNK serviss” speciālistiem). Ko
misijas maksa tiek iekasēta tikai ga
dījumos, ja klients izvēlas apmaksāt
rēķinu tiešsaistē caur Bill.me vietni
(2% apmērā no maksājamā rēķina
kopsummas). Vēršam uzmanību,
ka joprojām ir spēkā un arī turpmāk
paliks spēkā iespēja norēķināties par
saņemtajiem pakalpojumiem inter
netbankā, kā arī citos ierastajos vei
dos.
l Vairāk informācijas par
Bill.me iespējām un priekšrocībām
var iegūt tīmekļa vietnē www.bill.me
vai darba laikā, zvanot pa tālruni:
+371 66905690, tāpat arī aktivizē
jot uz reģistrēto e-pastu saņemto
Bill.me reģistrācijas saiti.
l Pagastos, kuros nav SIA
“VNK serviss” pieņemšanas
vietas, decembrī rēķinus par
komunālajiem pakalpojumiem
skaidrā naudā (tikai “zaļajā režīmā”) apmaksāt būs iespējams
saskaņā ar šādu grafiku:

mājās, tikai ne skolā. Tur šo svēt
ku nebija. Tur maldījāmies gadu
mijā starp Ģed Moroz un Salatēti.
Apmulsuši bija ne tikai bērni, bet
arī dažs skolotājs. Atminos 1947.
gada Ziemassvētkus. Mūsu 1. kla
ses audzinātāja Kārkle ieminējās,
ka vajadzētu mūs svētkos palaist
mājās. Viņa aizgāja pie direkto
ra palūgt atļauju, atnāca atpakaļ
un pateica, ka nedrīkst. Toties uz
svētkiem kā dāvanu mums visiem
izsniedza rakstāmspalvas. Toreiz
bija tādas, kuras iesprauda spal
vaskātos un rakstīja ar tinti. Nezi
nu, kur viņa tik daudz dabūja, jo
mēs bijām vairāki desmiti.
Katram laikam savas nodevas.
Dzīvojot internātā, Ziemassvētku
vakarā redzējām direktora dzī
voklim aizklātus logus. Pašā aug
šā bija neliela šķirbiņa, caur kuru
eglītes galotnē skaisti mirdzēja
Ziemassvētku zvaigzne. Viss no
stājās savās vietās. Dod Dievam,
kas Dievam pienākas, kungam,
kas kungam pienākas. Mazajai Vi

jai taču svētku prieks bija jārada.
Pēc baznīcas apmeklējuma
mājās bija gan mielasts, cik nu va
rēja atļauties, gan ciemos iešana,
parasti uz turieni, kur bija vairāk
bērnu un paredzēta varenākā eg
līte. Skanēja svētku dziesmas, cie
mos nāca Ziemassvētku vecītis.
Bērni skaitīja dzejoļus, stāvot ar
skatu uz eglīti, jo tā bija galvenā
šajā vakarā. No Ziemassvētku
vecīša saņēmām niecīgas dāvani
ņas, par kurām no sirds pratām
priecāties. Bija spēles un rotaļas,
bet jauniešus vilināja plašāki gā
jieni. Viņi ģērbās un pucējās, lai
varētu uz tuvākām vai tālākām
mājām iet ķekatās. Reizēm iztrau
cēja mājas mieru, reizēm papil
dināja sapulcējušos viesu skaitu.
Vislabāk patika, ja varēja aiziet no
kārtējās ciemošanās vietas neat
pazīti. Jautri bija!
Pagāja pāris gadu, dibinājās
kolhozi, jaunie arvien vairāk at
rada vieglāku dzīvi citur. Palika
mazāk bērnu skolā, mazāk baznī

SIA “VNK serviss” informē par aktualitātēm
Rekvizīti maksājumu veikšanai iedzīvotājiem:
SIA “VNK serviss”
Reģistrācijas numurs: 41203017566
l AS Swedbank norēķinu konts maksājumiem Vārvē, Zūrās, Ventavā, Zirās,
Užavā, Zlēkās, Jūrkalnē, Piltenē un Tārgalē: LV68HABA0551037708222
l AS Swedbank norēķinu konts maksājumiem Ugālē, Puzē, Usmā, Popē,
Ancē: LV98HABA0551031893405
Maksājuma mērķī jānorāda: rēķina numurs

l 2021. gada 14. decembrī:
– Zlēkās pl. 08.00–12.00.
l 2021. gada 21. decembrī:
– Vārvē pl. 09.00–12.00;
– Popē pl. 09.00–10.00;
– Usmā pl. 11.00–12.00;
– Puzē pl. 13.00–14.00.
– Ancē pl. 14.30–15.30.
l 2021. gada 22. decembrī:
– Zirās pl. 09.00–11.00.
l 2021. gada 28. decembrī:
– Jūrkalnē pl. 09.00–12.00;
– Tārgalē pl. 08.00–15.00.
l Kopš 2022. gada 1. janvāra tiks piemērota maksa 1,21
eiro (t.sk. PVN 21%) apmērā par
rēķina piegādi papīra formātā.
Attiecīgi aicinām klientus pieteikt
rēķinu saņemšanu e-pastā, nosūtot
informāciju par savam līgumam
un adresei izmantojamo e-pastu uz
info@vnkserviss.lv.
l Asenizācijas pakalpojumus
var pieteikt, rakstot uz e-pastu
info@vnkserviss.lv vai zvanot pa tāl
runi + 371 20 000 209 un norādot
precīzu adresi un kontaktinformāci
ju. Maksa par vienu izsūkšanas reizi
(līdz 5m3) ir:
l Tārgales pagasta teritorijā –
42,35 eiro, t.sk. PVN 21%,
l ārpus Tārgales pagasta terito
rijas – 42,35 eiro, t.sk. PVN 21%, bet
papildus tiek piemēroti transporta

cēnu, bet vienmēr Ziemassvētkos
ērģeļu mūzikas pavadībā skanēja
svētku korāļi. Un skan joprojām,
kaut mūzikas instrumentu jau sen
spēlē citi. Bērnības ērģeļu skaņas
visu dzīvi palikušas kā pati svinī
gākā un skaistākā mūzika. Tagad
Jūrkalnes baznīcā tās skan ne tikai
dievkalpojumos, bet arī koncer
tos.
Dzīve mainās, arī tradīcijas.
Svētku garīgā ietekme mazināju
sies, dodot vietu materiālajām in
teresēm, pat mainot dziesmai vār
dus, ka bērni galvenokārt gaida
dāvanas. Joprojām veselas paau
dzes vēl gaida Salatēti, bet nu jau
maldāmies starp viņu un Santa
Klausu. Kur vieta mūsu Ziemas
svētku vecītim?
Vēlējums visiem ceļā uz gais
mu un sauli satikt savu Ziemas
svētku vecīti ar cerību un ticību
veselīgākai nākotnei un saglabāt
sirdī mīlestības gaišumu.
Marija Janvāre

pakalpojumi – 0,48 eiro apmērā par
1 km, t.sk. PVN 21% (bāzes punkts
– Tārgales pagasta centrs).
l Visi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki līdz gada
beigām tiek aicināti pieteikt savu
kanalizācijas sistēmu vietējās pagas
tu pārvaldēs pie pagastu pārvaldnie
kiem. Plānots, ka SIA “VNK serviss”
decentralizētās kanalizācijas sis
tēmu uzraudzību un apkalpošanu
uzsāks tikai no 2022. gada janvāra.
l Līdz šī gada beigām vēl
plānojam izsludināt iepirkumus
jumta segumu nomaiņai tām
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām,
kuru iedzīvotāji kopsapulcēs izteica
tādu vēlmi. Par iepirkumu rezul
tātiem iedzīvotāji tiks informēti,
sasaucot kopsapulci, ja to atļaus epi
demioloģiskās drošības prasības, vai
aptaujas veidā.
l Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem Jūrkalnē, Tārgalē un
Piltenē līgumos par siltumapgādes
pakalpojumiem paliek spēkā esošie
tarifi, bet rēķini par siltumapgādi
tiek izrakstīti atbilstoši patērētajām
MWh (tikai apkures sezonas laikā),
nevis atbilstoši izcenojumam par m2
katru mēnesi visu kalendāro gadu.
Iedzīvotājus, kuri vēlas, lai viņiem
tiek piemērots izlīdzinātais mak
sājums katru mēnesi – arī vasaras
sezonā, vēl līdz decembra beigām
aicinām vērsties SIA “VNK serviss”
ar rakstisku iesniegumu ar lūgumu
līdz nākamajam apkures sezonas sā
kumam piemērot izlīdzināto mak

sājumu, par ko SIA “VNK serviss”
sagatavos atsevišķu vienošanos par
norēķinu kārtību. Iesniegumu brīvā
formā iespējams nosūtīt uz e-pastu:
info@vnkserviss.lv vai arī ievietot
kādā no SIA “VNK serviss” izvieto
tajām pasta kastītēm pagastu pār
valdēs.
l Popes pagasta iedzīvotājiem uzsākta papildu ūdensvada
izbūve privātmāju rajonā, lai no
drošinātu pietiekamu ūdens spie
dienu, un SIA “VNK serviss” līdz
gada beigām aicina pieteikties tos
ieinteresētos privātmāju īpašniekus
no minētā rajona, kuriem arī ir inte
rese pieslēgties pie jaunās centrālās
ūdensapgādes sistēmas.
l SIA “VNK serviss” aicina arī
citu pagastu klientus būt aktīviem
un vērsties ar iesniegumu SIA “VNK
serviss”, lai izvērtētu iespējas pieslēg
ties gan pie centrālās ūdensapgādes
sistēmas, gan pie centralizētās kana
lizācijas. Katru iesniegumu un SIA
“VNK serviss” iespējas nodrošināt
centralizēto pieslēgumu uzņēmuma
speciālisti izvērtēs atsevišķi.
l Visiem SIA “VNK serviss”
klientiem līdz gada beigām joprojām ir iespēja rezervēt jauna
skaitītāja uzstādīšanu (vai vecā
skaitītāja nomaiņu) par ļoti izdevī
gu cenu – 18,00 eiro par 1 skaitītāju
(t.sk. PVN 21%) iepriekšējo 40 eiro
(t.sk. PVN21%) vietā. Šādu cenu
samazinājumu izdevies nodrošināt,
vienojoties ar ūdensskaitītāju pie
gādātāju par skaitītāju piegādes ce

nas samazinājumu. Skaitītāja uzstā
dīšanas pakalpojums jāpiesaka līdz
gada beigām, taču faktiski skaitītāju
maiņas pakalpojumi tiks realizēti
tikai pēc Covid-19 ārkārtējās situā
cijas beigām. Lai pieteiktu skaitītāju
uzstādīšanas vai nomaiņas pakal
pojumu par samazinātu maksu, līdz
šī gada beigām ir jāvēršas ar iesnie
gumu brīvā formā SIA “VNK ser
viss” kādā no minētajiem veidiem:
l rakstot brīvā formā pieteiku
mu uz e-pastu info@vnkserviss.lv
(norādot klienta adresi, nepiecieša
mo skaitītāju skaitu un klienta kon
taktinformāciju saziņai);
l aizpildot jau gatavu iesniegu
ma veidlapu papīra formātā uz vie
tas kādā no klientu centriem;
l ievietojot brīvā formā nofor
mētu rakstisku iesniegumu kādā no
iecirkņos izvietotajām SIA “VNK
serviss” pasta kastītēm (norādot
klienta adresi, nepieciešamo skaitī
tāju skaitu un klienta kontaktinfor
māciju saziņai).
Diāna Skudra
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.
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ANCE
Kad pavasarī tika
izsludināts projektu
konkurss “Mēs savā novadā
2021”, biedrība “SO Zigate”
izlēma piedalīties, lai
īstenotu ieceri uzstādīt
Ances pagasta centrā
informācijas stendu par
Ances pagastu.
Projekta mērķis – sekmēt tū
risma attīstību un tūristu piesaisti,
veicinot Ances pagasta teritorijas
atpazīstamību, vienlaikus labie
kārtojot vidi. Apzinājām uzņē
mējus, mājražotājus, uzrunājām
iestāžu vadītājus, izgatavojām un
uzstādījām informācijas stendu.
Projekta kopējās izmaksas – 850
eiro, no tiem 800 eiro bija Vents
pils novada pašvaldības finansē
jums, pārējā summa – biedrības
“SO Zigate” ieguldījums.
Līdz šim Ances pagasta centrā
nebija uzstādīts neviens stends,
kas informētu par tūrisma ie
spējām mūsu pagastā, kā arī par
mūsu interesantākajām vietām,
ko pagastā derētu iepazīt tuvāk.
Nav arī izdots neviens buklets vai
brošūra par visu pagastu. Vents
pils novada kopējais izdevums
jeb informatīvais materiāls izdots
2014. gadā. Jau vairākus gadus
esam izjutuši nepieciešamību pēc
kāda jaunāka izziņas materiāla
par Ances pagastu. Sadarbojoties
ar tūrisma uzņēmējiem un arī
pašvaldības darbiniekiem, tika sa
gatavota informācija par šādiem
apskates objektiem: Ances muižu,

Rindas Evaņģēliski luterisko baz
nīcu, Ventspils Radioastronomi
jas centru, Lonastes dižozoliem,
Ances purvu un mežu bagātībām,
Angermindes pilsdrupām, Ances
svētliepu, Stieguļu kalnu. Uzņē
mēji sagatavoja informāciju par
tūrisma iespējām un mājražoju
miem, kas top mūsu pagastā.
Projekta īstenošanas rezul
tātā uzlabots apkārtnes vizuālais
skats, jo stends vienlaikus ir arī vi
des objekts. Informatīvais stends
ilgtermiņā nodrošinās kompaktu
informāciju par pagastu, tas po
pularizē arī Ventspils novada tū
risma galamērķus. Tā veicināsim
tūristu piesaisti un ieinteresēsim
vairāk iepazīt un apskatīt Ances
skaistākās un ievērojamākās vie
tas, iepazīt Ances uzņēmējus, sa
tikties ar viņiem.
Informācijas stends uzstādīts
pašvaldības īpašumā “Ancnieki”
– pašā pagasta centrā netālu no
lielās Ances zīmes, turpat atrodas
arī valsts ceļu Ventspils–Dunda
ga un Ance–Ugāle krustojums
un stāvlaukums mašīnām. Tā ir
atpūtas vieta, kur vienmēr pulcē
jas cilvēki, stends ir redzams, gan
iebraucot, gan caurbraucot Ancei.
Konstrukcija izgatavota no koka
un ir līdzīgā stilā ar lielo Ances
zīmi, tāpēc arī tas būs kā vides vi
zuālās pievilcības pilnveidotājs un
uzlabotājs. Vienlaikus ar sava pa
gasta popularizēšanu mēs pieda
līsimies Ventspils novada pozitīva
tēla veidošanā.

INFORMĀCIJA

Ances pagastā uzstādīts
jauns stends

Ances centrā uzstādīts informatīvs stends, tajā ir daudz ziņu par pagastu un tā
cilvēkiem. AIRAS KAJAKAS ARHĪVA FOTO
Šī projekta realizētāji ir bied
rības “Sabiedriskā organizācija
Zigate” biedri sadarbībā ar pagas
ta iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kas
vēlējās piedalīties informācijas
sagatavošanā un stenda uzstā
dīšanā. Sagatavoto informāciju
iesniedzu SIA “RD”, lai veiktu ma
ketēšanu un sagatavotu planšetes.

Stendu no masīvkokiem izgatavo
ja IK “MK grupa”. Liels paldies par
atsaucību un informācijas snieg
šanu Selgai Puriņai, Lainei Gestei,
Reinim Pižikam, Elitai Kuģenie
cei, Antrai Altmanei, Agrim Bēr
ziņam. Pateicos Mihailam Grīn
valdam par apaļkokiem. Paldies
Ventspils novada pašvaldībai par

piešķirto finansējumu, lai realizē
tu plānoto ieceri. Arī par nelielām
naudām var izdarīt labas lietas.
Vēlos iedrošināt arī citus, jo mūsu
biedrība šajos projektu konkursos
piedalījusies vairākkārt un esam
arī atbalstīti.
Biedrības “SO Zigate”
vadītāja Aira Kajaka

Uzsākti autoceļu pārbūves
darbi Užavas pagastā
Projekts Nr.21-08-FL04-F043.0205-000002 «Pašvaldības
autoceļu pārbūve Užavas pagastā» tiek īstenots saskaņā ar
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.
gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Vides resursu vairošanai
vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.
Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pie
ejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu
aizsargjoslā, kā arī tūrisma nozares aktivizēšana, radot labvēlīgus ap
stākļus apmeklētāju skaita pieaugumam pie Užavas upes ietekas Baltijas
jūrā, kas ir Užavas pagasta populārākā tūristu apmeklējuma vieta, veicot
pašvaldības autoceļa Uz-28 “Lejiņas–pludmale” no 2,32 līdz 3,20 km un
pašvaldības autoceļa Uz-35 “Lībciems–Vārnas–pludmale” no 0,00 līdz
0,41 km brauktuves pārbūvi Užavas pagastā, Ventspils novadā.
Saskaņā ar 2021. gada 1. novembrī izdarīto atzīmi būvatļaujā Nr.
BIS-BV-4.5-2021-128 par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi
būvdarbus objektā veic SIA “Venta 1” par līgumcenu 134 464,95 eiro,
būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “SNB projekti” par līgum
cenu 3539,25 eiro, bet autoruzraudzību veic SIA “PBT” par līgumcenu
605,00 eiro. Cenas norādītas ar PVN. Projekta attiecināmās izmaksas ir
138 609,20 eiro, no tām publiskais finansējums (EJZF) ir 124 748,27 eiro,
bet pašvaldības līdzfinansējums – 13 860,93 eiro.
Kristīne Strika

Užavas pagastā notiek ceļu pārbūves darbi.

SIA “VENTA 1” DARBINIEKU FOTO
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Ugāles bibliotēka jaunajā
mājvietā – jau 20 gadus

UGĀLE
2001. gada 30. novembris
toreiz Ventspils rajona
centrālajai bibliotēkai bija
lielā jurģu diena, kad svinīgi
tika atklātas bibliotēkas
jaunās telpas bērnudārza
ēkā. Vai divdesmit gadi
ir daudz vai maz un kā
tie pagājuši? Tā ir viena
piektā daļa no Ugāles
bibliotekārās vēstures un
viena ceturtā no Ugāles
bibliotēkas vēstures. Šajā
rakstā gribam dalīties mūsu
atmiņās par aizvadītajiem
20 gadiem, neskatoties
pierakstos, neprecizējot
faktus bibliotēkas atskaitēs,
piefiksējot tikai to, ko
atceramies, jo viss, kas
piemirsies, laikam nav bijis
svarīgs.
Tā gada rudens bija ļoti vējains
un lietains. Mēs visu laiku satrau
cāmies, kā vaļējā traktorā pārvedī
sim grāmatas. Pārcelšanās process
tika sīki izplānots, un bibliotēkas
jauno telpu iekārtojums bija pre
cīzi izstrādāts. Viss tika organizēts
tā, lai bibliotēka lasītājiem pār
celšanās laikā netiktu slēgta un to
varētu svinīgi atklāt latviešu tradī
cijās nozīmīgajā Andrejdienā. Tas
mums arī izdevās, un liekas, ka šīs
dienas spēks mūs ir pavadījis visus
šos gadus.
Līdz ar pārcelšanos tika ap
vienotas pieaugušo bibliotēka un
Ugāles bērnu bibliotēka. Iekārto
jāmies kopā izremontētajā 1. stāvā.
Šie saspiestības divi gadi likās kā
mūžība. Bet tad, piesaistot līdzek
ļus no politiskajām partijām, tika
izremontēts 2. stāvs. Mēs ieguvām
plašas telpas bērniem un pasāku
mu zālīti. 2003. gada 11. februārī
Laimdotās svinīgi ar politisko par
tiju piedalīšanos tika atklāta biblio
tēkas bērnu nodaļa. Ap 2005. gadu

tika nosiltināta 2. stāva lodžija, tā
tikām vēl pie papildu telpām, kas
bija ļoti vajadzīgas, jo bibliotēkā
ienāca datori.
Vēl viena būtiska pārmaiņa,
kas šajos 20 gados ir notikusi, ir
bibliotēkas statusa maiņa. Vai at
ceraties, ka kādreiz bijām Ventspils
rajona centrālā bibliotēka un bijām
atbildīgi par visu Ventspils rajona
bibliotēku darbu? 2006. gada de
cembrī rajona galvenās bibliotēkas
funkcijas tika nodotas Ventspils
bibliotēkai. 2001. gadā bijām sep
tiņi darbinieki, tagad esam trīs.
Darba apjoms nesamazinājās, mai
nījās tā saturs. Bibliotekārajā darbā
bija jāievieš jauno tehnoloģiju pla
šās iespējas, jāpalīdz tās apgūt arī
apmeklētājiem. Mums katra diena
sniedza kādu jaunu atklājumu un
prasmes datorprogrammu apguvē.
Pirmos divus datorus biblio
tēka saņēma 2003. gadā. Vai atce
raties, ka par vienu darba stundu
pie datora lasītājiem bija jāmaksā
20 santīmi un uz šo pakalpoju
mu bija jāgaida rindā? 2006. gadā
Valsts vienotajā bibliotēku infor
māciju sistēmas projektā ieguvām
vēl sešus datorus un jau gadu vēlāk
uzsākām automatizēto grāmatu
izsniegšanu un saņemšanu. Pirms
tam daudz stundu strādājām, lai
bibliotēkas grāmatu krājumu ie
vadītu bibliotekārajā datorprog
rammā “Alise”. Mēs bijām vieni
no pirmajiem valstī, kas lasītāju
formulārus un bibliotēkas atskaišu
papīra veidlapas nomainīja ar elek
tronisko uzskaiti. Tagad grūti iedo
māties, ka kādreiz ir bijis citādi.
Šajos 20 gados bibliotēka tika
remontēta ne vienu reizi vien, un
bibliotēkas iekārtojums un aprīko
jums tika nomainīts un uzlabots
gan par pašvaldības līdzekļiem,
gan piesaistot naudu projektos. Tā
2011. gadā, startējot Lauku atbal

Snieg un snieg, un lēnām sasnieg pēdējās
gada dienas. Un pie namdurvīm jau ardievas māj
2021. gads un sveicina 2022. gads. Kāds bijis šis
gads? Kopumā vērtējot, tas bijis interesants, bet
ne viegls: reizēm satraukuma pilns, jo kopsolī ar
visiem darbiem nākusi arī Covid ietekme ar visiem
ierobežojumiem. Reizēm likās, ka tas bija mazliet
palēnināts, atturīgs, un darbus jau gribēdams ne
varēja sasteigt. Nevarējām satikties ar visiem drau
giem un paziņām, bet varējām priecāties par silto,
skaisto vasaru. Prieks arī tagad par skaisto sniegu,
kas mums reizēm sagādā raizes.

Ugāles pagasta bibliotēkas darbinieces šāgada sākumā – gatavas palīdzēt ikvienam
lasītājam. INESES RUMPAS ARHĪVA FOTO
sta dienesta projektā, ieguvām in
teraktīvo tāfeli, projektoru, skeneri
un televizoru, ar kuru lasītājiem
rādīt Ugāles notikumu hronikas.
Ar 2013. gada projektā “Mēs paši”
iegūtajiem līdzekļiem uzlabojām
bibliotēkas bērnu nodaļas iekār
tojumu, kā arī iegādājāmies iz
stāžu sistēmas, kas turpmākajos
gados tika izmantotas, lai iekār
totu novadpētniecības kolekcijas
un parādītu bērnu zīmējumus. Jā,
novadpētniecības kolekcijas... Cik
pavisam to ir bijis? Ugāles dzelz
ceļš, veikali, pasts, slimnīca, ugāl
nieku spēkrati, Piebaznīcas ielu
veidošanās, ugālnieku svētku gā
jieni un parādes, Pētera Budevica
foto mantojums, Ulda Skudras un
viņa draugu ceļojumi, drenu cau
ruļu rūpnīca “Usma”.
Visjaukākās atmiņas saistās

Bet nu ir klāt gaidītais Ziemassvētku laiks, un
tas lai visiem atnes laimi, mieru, ticību. Lai zem
Ziemassvētku eglītes ikkatram ir veselība, saticība,
sirdsgudrība, mīlestība.
Lai visiem gaišas domas, prieks un labestība
nāk pār slieksni Ziemassvētkos, un ne tikai gaidī
sim dāvanas – labos vārdus un mīlestību, bet arī
pratīsim ar tām dalīties un dot citiem. Cerēsim un
ticēsim, ka jaunais gads atnesīs daudz gaišu dienu
un labu darbu. Lai piepildās visi tie sapņi, kas ir
mīlēti, loloti, kamolā satīti kā bērnības rakstainie
mīļākie, siltākie, vienīgie dūraiņi.
Lai jauki un balti Ziemassvētki, mierīgs un ve
selīgs Jaunais gads!
Jaukus svētkus vēlot,
Ances un Puzes pagasta
pārvaldes vadītāja
AIRA KAJAKA

ar Ventspils novada pašvaldības
2017. gada kultūras projektu fi
nansēšanas konkursu, kurā startē
jām ar ideju “Uzzīmē grāmatās at
rasto Ugāli”. Tā rezultātā ieguvām
desmit gleznas, kuras bibliotēkas
gaitenī sagaida lasītājus, rādot
Ugāles bagātības – Latvijā pazīsta
mu rakstnieku tekstus par Ugāli un
talantīgus cilvēkus, kas tekstu spēj
pārvērst gleznā. Vēl viens projekts,
kuru gribas atcerēties, ir VKKF at
balstītais “Izdziedāsim vecāsmātes
dziesmu burtnīcu”, kad sanācām
kopā, lai vienkārši izdziedātos. Vai
to nevajadzētu atkārtot?
Šajās telpās ir uzņemts ļoti
daudz viesu, daudz vairāk nekā ie
priekšējos 53 gados kopā: rakstnie
ki un dzejnieki, politiķi un sabied
riskie darbinieki, aktieri, mūziķi,
mākslinieki... Lai nosauktu visus,

vajadzētu skatīties atskaitēs, bet to
mēs norunājām nedarīt.
Varam palepoties ar to, ka bib
liotēka ir iekļauta arhitekta Jāņa
Dripes sastādītajā grāmatā “Lat
vijas mazās gaismas pilis”, Valsts
aģentūras “Kultūras informācijas
sistēmas” izveidotajā 2011. gada
kalendārā, ir saņemti arī dažādi
apbalvojumi un pateicības. Her
berts Velss ir teicis: “Mums katram
ir sava laika mašīna. Atpakaļ mūs
ved atmiņas, bet uz priekšu – sap
ņi.” Tāpēc pietiek tērēt enerģiju
pagātnei, lai paliek spēks nākotnei.
Jaukus Ziemassvētkus
un lasītprieku
jaunajā gadā vēlot,
INESE RUMPA,
ZINAIDA KRISTLĪBA un
MĀRĪTE KRŪZE
Viegli nāca, drīz aizgāja
Tie bagāti Ziemassvētki.
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Iet pār kalnu dziedādami.

Kad ik svētdienu iededzam sveci
zaļajā Adventes vainagā, nokļūstam tu
vāk Ziemassvētku brīnumam. Šajā lai
kā sevī jūtam ticību, cerību labajam un
plašāk atveram sirdi. Lai klusā Advente
nes mieru un gaišumu jūsu mājās un
mīlestību ģimenēs, sagaidot gada bal
tākos svētkus! Lai piepildās viss iece
rētais un veiksmīgs jaunais 2022. gads!
Ugāles pagasta
pārvaldes vadītāja
HELĒNA MENDRIŠORA
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Ovišu Lašu placī atklāta
LAIMES PASTKASTE

Ovišu draugu kopas aktīvists Rauls Vēliņš vēl visiem
novada iedzīvotājiem izstarot gaismu, tā Ziemassvētku
laikā izgaismojot visus pagastus.
Lašu placī uzstādītas 15 pastkastītes. Nojumes jumta
klājienā izmantoti biedrības “Popes muiža” uzdāvinātie
dakstiņi. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
Klātesot viesiem un
folkloras kopas “Kāndla”
dziedātājiem, sniegotā
piektdienas pēcpusdienā
Tārgales pagastā
ieskandināja laimes
pastkastītes atklāšanu piena
kannā. Tas ir Ovišu draugu
kopas veikums, apkārtnes
labiekārtošanai izmantots
arī pašvaldības projektu
konkursā «Mēs savā novadā»
iegūtais finansējums.
Draugu kopu izveidoja pirms
pieciem gadiem, un tā jau ir pa
guvusi atstāt paliekošas vērtības.
Tas sakāms gan par vides objekta
“Austras koks” uzstādīšanu Ovi
šu ciemā, gan Latvijas simtgades
ozoliņa iestādīšanu – to paveica
Valsts eksprezidente Vaira Vī
ķeFreiberga ar kungu Imantu. Ir
tapis arī ciema ģerbonis, bet nu
Lašu placī ikviens, kas tur piestās,
varēs atstāt savu vēstuli, uzraks
tot, kurš notikums rakstītāja dzī
vē bijis īpašas laimes piepildīts.
Tāpat var arī pasapņot un paust
vēstījumu par to, kas skaists varē
tu notikt nākotnē. Līdzās laimes
pastkastītei zem nojumes novie
totas arī 15 ikdienišķas kastītes,
kurās ciema iedzīvotāji varēs sa
ņemt savu korespondenci. “Mūsu
ciems,” sacīja Ovišu draugu kopas
pārstāve Iveta Bādere, “pama
zām sāk atdzīvoties. Te parādās
arī jauni iedzīvotāji, un par to ir
prieks. Interesanti, ka mūsu cie
ma nosaukums jūrniecības kartēs
iezīmējās jau 16. gadsimta vidū,
19. gadsimta sākumā te tika ie
rosināts būvēt bāku, savukārt 20.
gadsimta sākumā vācu armijas ka
ravīri uzcēla šaursliežu dzelzceļu.
Jauki, ka mēs šodien atklājam vēl
vienu apskates objektu, ko varēs
izmantot arī tūristi. Viņus piesais

ta tas, ka Ovišu jūrmalā var atrast
daudz oļu.” Iveta smaidot sacīja,
ka ovišniekiem patīk palaikam
sarīkot kādu mazu blīkšķīti, kas
iepriecina gan ciema iedzīvotājus,
gan viesus. Te var minēt arī Ērika
Loka un viņa draugu muzicēšanu
pie bākas, turklāt mūzikas skaņas
reizēm piepilda arī pašu navigāci
jas orientieri.
Novada domes priekšsēdētā
ja vietnieks Andis Zariņš uzteica
ovišniekus par prasmi ar maziem
finanšu līdzekļiem izveidot estē
tisku ciema vienojošu objektu, bet
Tārgales pagasta pārvaldes vadī
tājs Mārcis Laksbergs atgādināja,
ka Ovišos idejas ne tikai virmo,
bet arī tiek realizētas. Un tas ir arī
draugu kopas aktīvista Raula Vēli
ņa nopelns. Viņš kā nemiera gars
urda pārējos iedzīvotājus, rosinot
darīt vēl un vēl – neparastāk un in
teresantāk. Rauls par finansējumu
pastkastīšu uzstādīšanas projektā
sacīja paldies novada pašvaldībai,
tencinājums pienākas arī dizai
nerei Kristīnei Pudistei, māksli
niecei Ievai Zariņai, būvniekiem
Laura Jansona vadībā, arī biedrībai
“Popes muiža”, kura uzdāvināja
dakstiņus, kas tagad sedz nojumi.
Rauls pastāstīja, ka dizainere at
rada vecās kartes, zīmētas pirms
Otrā pasaules kara, un vieta, kur
uzstādītas pastkastītes, tikusi dē
vēta par Lašu placi: “Sapratām, ka
te ir tirgoti laši, un, ja ir vēsturisks
nosaukums, tas jāatjauno. Šī ir ti
kai projekta pirmā kārta. Otrajā
veidosim latviešu un lībiešu robe
žu, jo Oviši abām šīm tautām biju
si robežšķirtne, bet trešajā projekta
kārtā ceram uz tēlniecības darbu,
kas simbolizētu laimīgu meiteni.”
Pastkastītes atklāšanā tika
nolasīta novada domes priekšsē
dētāja Aivara Mucenieka vēstule.

Savu vēstuli
laimes
pastkastē
ievieto
Tārgales
pagasta
pārvaldnieks
Mārcis
Laksbergs.
Viņaprāt,
laime ir
arī iespēja
izdarīt
vairāk,
nekā
no tevis
tiek
prasīts.
Tajā viņš norādīja: “Katrs mēs vār
du “laime” saprotam un sajūtam
savādāk. Man šķiet, ka tā ir īpa
ša sajūta, kad es izbaudu prieku,
kad esmu pozitīvi satraukts, bet
tajā pašā laikā man ir liels ganda
rījums un lepnums par sevi un
saviem tuvākajiem cilvēkiem. (..)
Kādu dzīves mirkli es gaidu savā
nākotnē, ko es varētu dēvēt par
laimi? Viens no maniem dzīves
paraugiem, kam es visu mūžu
esmu gribējis līdzināties, ir mans
vecaistēvs, kurš palicis atmiņā kā
krietns savas dzimtas saimnieks,
kuram vienmēr ir patikusi kārtība
savā sētā un kurš vienmēr bijis
krietns darba darītājs. Bērnībā tieši
no vectēva esmu iemācījies darba
tikumu, dzīves gudrību, atbildību
un mīlestību pret tuviniekiem,
savu sētu un dabu. Vecaistēvs to
visu man iemācīja, kad bija beidzis
aktīvās darba gaitas un bija pensi
jā. Mana lielākā laime nākotnē būs
dzīves brīdis, kad es būšu beidzis
savas darba gaitas un varēšu vis
vairāk līdzināties savam vectēvam

– dzīvot sev un saviem tuvinie
kiem, baudīt dabu un visu laiku
veltīt savai sētai un mājai. Tā būs
mana laime!”
Novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Andis Zariņš, vaicāts, ko
rakstījis savā vēstulē, atzina, ka bi
jis filozofisks un atcerējies Imanta
Ziedoņa teikto – nav lielas laimes,
bet ir daudz mazu un ikdienišķu
laimīšu: “Tās tevī uzkrājas, un tu
esi arvien smaidīgāks un priecī
gāks. Esmu traki pozitīvs cilvēks,
slikto laižu gar ausīm. Protams, tas
reizēm par sevi atgādina, tomēr
labā ir vairāk. Priecājos, ka spēju
to saskatīt, jo ir daudz cilvēku, kuri
savā ikdienā nespēj pastumt malā
dzīves pelēcību un staigā apkārt kā
skābuma ķērnes. Lai tā nebūtu, ai
cinu skatīties zvaigznēs!” Ovišnie
ce Sandra Kalniņa savā vēstījumā
izteica prieku par to, ka jau 15 ga
dus bauda saules lēktus un saules
rietus jūrā, kas skalojas pavisam
tuvu viņas mājām.
Marlena Zvaigzne

Spēks un veselība ir cilvēka
lielākā laime.
(Latviešu tautas sakāmvārds)
Priecīgus, gaišus Ziemas
svētkus un laimīgu, veiksmes
un veselības pilnu Jauno gadu!
Tārgales pagasta
pārvaldes vadītājs
MĀRCIS LAKSBERGS
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Skatītāji smejas
un aizdomājas
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Indra (pa kreisi) un Gaida godā tāmnieku dialektu un
labprāt uzstājas dažādos svētkos.
Valsts svētkos Indra
Grauziņa un Gaida
Hamicēviča saņēma Tārgales
pagasta pārvaldes Atzinības
rakstus. Amatierteātra
“Tango” dalībniecēm tie
pasniegti par ventiņu
valodas prasmīgu lietošanu
un tautās nešanu.

Abas aktrises ir valodīgas, pēc
vārda kabatā viņām nav jāmek
lē. Indra ar publisku uzstāšanos
saistīta kopš vidusskolas laikiem,
kad tārgalniece Lilija Roze uzru
nāja jaunieti, aicinot doties līdzi
izbraucienos pa pagasta ciemiem
un skandēt dzeju. Indras mam
mas draudzene Līna Vāne šādās

rodu tad, kad mēs ar Indru izejam
uz skatuves, runājam ventiņu va
lodā, un skatītāji sāk smieties. Tas
dod stimulu!”
Gaidai un Indrai ir skaisti ru
nājamie gabali tāmnieku dialek
tā. Pirmo no tiem dāmām iedeva
Tārgales pagasta kultūras darba
organizatore Ilga Porniece, pēc
tam jaunus tekstus piespēlēja re
žisore Rita. Visbiežāk tiek izman
toti novadnieču Veltas Akmenes
un Ilgas Dzintaras darbi. Kovida
laikā, kad nevarēja uzstāties, Ilga
Porniece nofilmēja Indru, kad
viņa runāja ventiņu gabalu, ie
rakstu ievietojot feisbukā, un tas
sasniedza vairākus desmitus tūk
stošus skatītāju. Tātad cilvēkiem
patīk tāmnieku dialekts, spriež
abas dāmas. Ikdienā viņas runā
literārajā valodā, bet, ja grib uz
labot savu un citu cilvēku omu,
ņem palīgā ventiņu valodu. Tā
bieži vien izskan kā joks, bet uz
manīgs klausītājs sadzirdēs arī
nopietnas atziņas. Indrai un Gai
dai patīk iepriecināt citus, tāpēc
uzstājas, kur vien tiek aicinātas.
Tārgalnieces uzsver, ka noskaņu
rada ne vien valoda, bet arī īpaši
piemeklēti tērpi un dažādi atribū
ti. “Ar to ventiņu valodu ir tā, ka
katrā pagastā un ciemā tā atšķiras.
Vārdus loka savādāk, un savādāk
tie skan. Tas ir interesanti,” secina
Indra. Viņasprāt, ventiņu valoda
visvairāk patīk senioriem, un viņa
šaubās, vai jaunā paaudze to pār
mantos, vai būs pēctecība.
Marlena Zvaigzne

Dialekti
dara valodu
krāšņāku
Muzeja “Senču putekļi”
vadītāja Inese Aide:
– “Ventiņ valod,/Tu man i
taisen taka māt/ –
Viser man pavad un venmēr
i klāt,” tā par mūsu pusē lietoto
tāmnieku dialektu jeb, kā paši to
dēvējam, ventiņu valodu raks
tījusi Velta Akmene. Dialekti
ir jāsaglabā, jo tie valodu dara
krāšņāku. Muzejā strādājot,
esmu ievērojusi, ka ekskursan
tiem no citiem Latvijas nova
diem patīk ieklausīties dialektā.
Muzejs ik pa pāris gadiem rīko
literāro konkursu literāro darbu
radīšanai tāmnieku dialektā, lai
dialekts neizzustu un ar to varē
tu iepazīties valodas interesen
ti. Nākamais konkurss iecerēts
2022. gadā. Es pati ikdienā dia
lektu lietoju, sazinoties īsziņās
ar labu, tuvu draudzeni. Uldis
Grīnbergs, idejas autors literāro
darbu konkursam tāmnieku dia
lektā, man epastā raksta vēstu
les tikai dialektā. Tajās stāstīts
par Ulda vaļasprieku – istabas
puķu audzēšanu, prieku par
to uzziedēšanu. Cenšos ieturēt
stilu un atbildēt ventiņu valodā.
Dialekts dzīvos tik ilgi, kamēr
būs, kas tajā runā.

KAS IR BRĪVĪBA?

POPE
17. novembrī, dienā
pirms Latvijas goda dienas,
pie Ances muižas svinīgi
pasniedza pagājušajā gadā
piešķirtos Ventspils novada
pašvaldības Goda,
Atzinības un Pateicības
rakstus. 2020. gads pagāja
ar Covid-19 ierobežojumiem,
un pasniegšanas
ceremonija nenotika
cerībā, ka šis gads nesīs
pārmaiņas sabiedrības dzīvē
un norisēs.
Diemžēl arī šogad mūsu rī
cības brīvību ierobežo tas pats
vīruss, tādēļ svinīgais pasākums
ieplānots svaigā gaisā ar fotografē
šanos pie Latvijas, Ances un Popes
karogiem. Apbalvoto vidū esam arī
mēs – zemnieku saimniecība “Bēr
ziņi” – par prasmīgu iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā, novada populari
zēšanu un pozitīva tēla veidošanu.
Atskanot Latvijas himnai un dzie
dot līdzi, kā vienmēr, skudriņas
skrien pāri ādai. Aizdomājos, ka ne
tik sen dzīvojām Padomju Latvijā,
kuras himnai nezināju ne vārdus
(kaut kas bija par Ļeņina ceļu, ok
tobra karogu, padomju vainagu...),

reizēs runāja venteniski, un viens
no toreiz dialektā izskanējušajiem
dzejoļiem vēl tagad palicis atmiņā.
Indra atceras, ka Ventspilī apmek
lēja bērnu teātra nodarbības, bet
pēc tam režisores Līgas Brūnas
vadībā pabeidza Tautas teātra
astoto studiju un spēlēja izrādēs,
pēc tam vairāk uzmanības veltot
ģimenei. Tiesa, skatuvi tārgalniece
nepameta, jo vairāk nekā 20 gadus
dzied Margitas Kronbergas vadī
tajā ansamblī “Ziedu laiks”, bet,
kad pirms pieciem gadiem Rita
Grieze pagastā izveidoja amatier
teātri, Indra atsaucās jaunības die
nu aicinājumam. Viņai vienmēr
bijusi tuva dzeja, turklāt tā lasīta
nevis pavirši, bet iedziļinoties au
tora domu gaitā. Allaž patikušas
Imanta Ziedoņa epifānijas. Paņē
musi rokās jebkuru dzejoļu krāju
mu, Indra tajā meklē apcerīgumu,
dziļu vēstījumu un gaišu noskaņu.
Sarunā iesaistās arī Gaida, pastās
tot, ka viņa nāk no Zlēkām: “Es
biju laimes bērns, jo mums klāt
dzīvoja vecmāmiņa, mammas
mamma Lizete Knube. Mēs viņu
saucām omiš. Viņa mums ar brāli
stāstīja tik bezgalīgi skaistas pa
sakas un teikas! Vecmāmiņai bija
ļoti laba atmiņa, viņa zināja dzies
mām vārdus no pirmā panta līdz
pēdējam. Tā ir bagātība, savukārt
nu par bagātu uzskata to, kuram
makā ir daudz naudas, bet tukša
dvēsele. Omiš bija lībiete, vēstules
māsai viņa rakstīja lībiešu valodā.
Man ļoti patika, kā omiš runā
ja. Tagad vislielāko gandarījumu

ne melodiju. Tātad skolotāja, kura
mums mazajās klasēs mācīja dzie
dāšanu, to neuzskatīja par diezin
kādu patriotisko dzeju un muzikā
lu šedevru. Neatceros, ka arī gados
jaunā skolotāja vēlāk būtu to mā
cījusi. Skanēt jau tā himna skanēja
svētku reizēs, bet tad stīvi stāvējām
un domājām, kaut ātrāk tas viss
beigtos.
Aizdomājos par brīvību, kas
mums dota līdz ar neatkarīgas
valsts statusa atgūšanu, kā mēs
savu brīvību saprotam, izmanto
jam. Kā tērējam! Cik brīvi esam at
tieksmē pret sevi, citiem, savstar
pējās attiecībās.
18. novembrī klausos radio
raidījumu, kurā publicists un fi
lozofs Ilmārs Latkovskis diskutē
ar filozofu un reliģiju pētnieku
Valdi Svirski par brīvību – kas ir
tās būtība, kā to apzināties, parei
zi izprast. Neliels citāts no Valda
Svirska teiktā: “Agrāk vārds “brī
vība”, būt brīvam man saistījās,
ka esmu savā vaļā, varu darīt, kas
ienāk prātā. Ar gadiem nāk at
skārsme, ka tie ir maldi. Būt par
savvaļas būtni nenozīmē būt par
brīvu būtni. Cilvēks, kurš varbūt

ir ieslodzījumā, var justies brīvs,
bet cilvēks, kurš viņu sargā, var
to nemaz nenojaust. Brīvība ir
noteikta veida pieredze, kurā mēs
augam. Faktiski mūsu personības
pakāpe dzīvē, mijiedarbībā ar ci
tiem cilvēkiem arī ir zināmā mērā
mūsu brīvības pakāpe.” Latvijas
Republikas Satversme nosaka, ka
ikvienam ir tiesības uz brīvību un
personas neaizskaramību. Ļoti
daudz dzirdu – mums ir tiesības
nedarīt to un darīt to, bet kā ar
pienākumiem? Vai pienākumi
mūs dara nebrīvus? Brīvība taču
sākas no cieņpilnas attieksmes
pret sevi un citiem. Bet nu jau

labu laiku tiešsaistes sociālajos
tīklos valda kaut kāda pārprasta
brīvības izpausme, kas arī bēr
niem un jauniešiem rada tādu
kroplu izpratni – ar briesmīgiem,
pat necenzētiem vārdiem nolamā
jot Valsts prezidentu, premjermi
nistru, valdību, kaimiņus un citus
līdzcilvēkus, rakstot neapdomīgas
muļķības un daloties ar nepārbau
dītu un apšaubāmu informāciju.
Jā, arī tā ir brīvība – uzticēties Facebook “gudrīšiem’’ vai arī Latvijas
ārstiem, zinātniekiem, speciālis
tiem. Ja es sevi cienu, tātad uzticē
šos valsts gudrākajiem prātiem. Ja
es cienu citus, nenoķengāšu nevie

nu, negānīšos pa labi un pa kreisi.
Tā ir mana brīvība. Darīt darbu,
kas man patīk, dzīvot te, skaista
jā Latvijā, kas brīva no milzīgiem
taifūniem, zemestrīcēm, vulkānu
izvirdumiem – tā ir brīvība. Man ir
dota vārda, izvēles, ceļošanas brī
vība (te es nedomāju par šā brīža
situāciju pasaulē). Tā ir mana brī
vība – pateikties Ventspils novada
pašvaldībai un Ances pagasta pār
valdei par sagādātu skaistu brīdi,
pasakot paldies par labi izdarītu
darbu! Lai visiem jauki tuvojošies
svētki un lai kopā mums izdodas
dzīvot brīvi, cienot vienam otru!
Iveta Bērziņa

Šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā novēlu ikvienam atskatīties
uz gada laikā paveikto, atzīmēt to, kas izdevies, un apņemties nā
kamajā gadā paveikt to, ko neiespējāt šogad. Lai jaunais gads nes
jaunas iespējas, lai ir spēks un vēlme tās īstenot!
Lai izdodas svētkos sajust ģimenes un tuvinieku mīlestību, lai
katrā mājā miers un sirds siltums. Novēlu izbaudīt nesteidzīgu
gada nogali tuvinieku lokā, kā arī iekrāt spēku un enerģiju jauna
jam gadam. Lai prieks un mīlestība ikkatrā mājā! Priecīgus Zie
massvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Popes pagasta pārvaldes vadītājs
MĀRTIŅŠ LIBKOVSKIS
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POPE

Bagātība gada garumā

Interesanta izvērtās rakstniecei Veltai Akmenei (vidū) veltītā pēcpusdiena pie Popes
skolas.

“Pūnikas” dziedātājas Jūrkalnē vasaras saulgriežos,
21. jūnijā. IVETAS BĒRZIŅAS ARHĪVA FOTO
“Tā būs mana līgaviņa!”
Ar tādiem vārdiem šogad 25.
septembrī folkloras kopa
“Pūnika” nobeidza savu
uzstāšanos skatē, kuras
tēma bija veltīta jaunu
ļaužu sapazīšanās spēlei, kas
ietver visu no saskatīšanās
līdz derību brīdim. Tāda
neparasta mums tā skate
Covid-19 apstākļos.
Dziedam tepat, savā Popes kul
tūras namā. Skatītājos – kultūras
nama vadītāja un filmētājs – fo
togrāfs Dainis Veidemanis. Ir arī
neliels satraukums – neizdosies
pirmajā piegājienā, filmēs no jauna,
bet cik ilgi.... Skatē ļauts dziedāt savā
novadā pierakstītās dziesmas, bet ar
to nu Pope nekādi nevar izcelties.
Bēdīgi ar to dziesmu klāstu. Labi, ka
kaut kas pierakstīts no Jūles Grīni

ņas, mūsu dziedātājas Aijas vecmā
miņas, dziesmu pūra. Izmantojot
skaidrojumu, no kurienes un kāpēc,
varam izmantot Ziemeļkurzemē
pierakstītās dziesmas.
Nu jau otro gadu dzīvojam tādā
slinkuma režīmā – reti kur brau
cam, ar citiem folkloristiem drau
dzējamies virtuāli, bet, neskatoties
uz visiem aizliegumiem, šo to esam
iespējuši. Tieši tā – iespējuši, jo mē
ģinājumos un izbraukumos vienīgo
vīra balsi mums piedzied Jēkabs.
Mūsu pulciņam pievienojusies vēl
viena dziedātāja – Zane. Divām
māmiņām piedzimuši braši zeperi.
Sakārtoti tērpi, top jaunas zeķes un
kurpes. Ir cerība, ka nākamajā skatē
pienācīgā ietērpā varēs piedalīties
arī Jēkabs.
Tāds ļoti skaists uzmundrinā
jums dzīvei bija Lienītes un Ligitas

dziesmotais virtuālais apsveikums
pagājušā gada Ziemassvētkos. Ar
personīgu apciemojumu Ligita svei
ca visas dziedātājas Zvaigznes dienā.
Atbalstot citu kolektīvu vadītājus,
Meteņu masku gājiens tika samon
tēts interneta vidē. Atdodot godu 4.
maija svētku dienai, Popes estrādē
ierakstījām savu dziesmoto sveicie
nu un Facebook profila lapā izveido
jām virtuālu tautastērpu gājienu.
Sākoties siltajam laikam, sapra
tām, ka mēģinājumi taču var notikt
laukā, svaigā gaisā. Nu kas var būt
labāks par to – sēžam pagalmā,
koka paēnā, putniņi čivina pavadī
jumu... Nobaudām pirmās saldās
zemeņu ogas, ko sarūpējusi vadītāja
Ligita. 21. jūnija vakarā sešatā esam
Jūrkalnes Ugunspļavā. Nu kā tad
bez tā! Ņemot vērā ierobežojumus,
pulcēšanās neoficiāla. Darām, ko
gribam! Ejam pie jūras, dziedam,
baudām bezgala skaisto vakaru un
pasakaino skatu pāri jūrai. Cilvēki
tik priecīgi, atvērti apkārt skano
šajām dziesmām un mūzikai. Brīvi
– bez maskām un aizliegumiem.
Sagaidām ugunsrata ieripošanu
jūrā, saulrietu... Viss reiz beidzas!
Jāņu ielīgošana notiek kā katru gadu
– pilskalnā pie estrādes. Šogad pie
vienojas kaimiņu pagasta “Sītava”
un “īsto’’ zāļu zinātāja, īsta burene –
smiekli bez gala!

UŽAVA

Svētku noskaņās pavadīts laiks
Novembris aizvadīts.
Pieklusinātāk, nekā ierasts,
sagaidīti Mārtiņi un Latvijas
valsts svētki. Domājot par
Latvijas dzimšanas dienu,
lielu darbu paveikuši klašu
audzinātāji, skolotāji. Klases
stundās tika iepazīti Latvijas
valsts simboli.
Skolas telpas bija rotātas ar
latviskiem dekoriem un atbilstoši
noformētas. Starpbrīžos pirms
svētku dienā skanēja patriotiskas
dziesmas par Latviju.
Jaunāko klašu skolēni savās

klasēs tikās pēc pagarinātajām
brīvdienām. Svētku noskaņa ra
dās, gatavojot un ierakstot video
sveicienu Latvijai. Skolēni mācījās
mājās attālināti, bet pimssvētku
dienās saposās un ierakstīja ap
sveikumu, ievērojot visus drošības
noteikumus. Arī tas radīja svēt
ku atmosfēru un noskaņu skolā.
Šogad izmēģinājām neierastāku
formu – tiešsaistes dzejas uzve
dumu “Turies, mana tēvu zeme!”
skolā klases stundas laikā. Klašu
telpās bija svinīga noskaņa, atbils
tošs noformējums. Pēc tiešsaistes
uzveduma pa klašu grupām skolē

ni devās pie skolas karoga iedegt
svecītes. 18. novembra vakarā
svecīšu liesmiņas Latvijas kontū
rā un izgaismotais karogs aicināja
padomāt par savu dzimto zemi
un mājām. Paldies skolotājiem,
bērniem un vecākiem par iesais
tīšanos. Decembrī domāsim par
Ziemassvētku noskaņu. Izgrezno
tie skolas logi jau vēsta par nāka
mo svētku gaidīšanu. Lai visiem
mierīgi, skaisti Ziemassvētki!
Ilze Geste

Latviju svētkos sveic
2. klases skolēni.
LAURAS BRĀLĪTES FOTO

Jūlijā sirsnīga un atmiņu pie
strāvota nelielā popiņu pulciņā iz
devās rakstniecei Veltai Akmenei
veltītā pēcpusdienas tikšanās pie
Popes skolas Baltijā lielākā sarkanā
dižskābarža paēnā. Lasījumiem no
Veltas “Autobusā noklausītas saru
nas’’ mijoties ar dziesmām un pašas
rakstnieces atmiņām, laiks it kā ap
stājās rāmā apcerē – cik labi kādreiz
tā parunāties, nekur nesteidzoties,
ieklausoties citos un sevī...
Augusta beigās vadītāja Ligita
jau kārto nepieciešamo dokumentu
paketi Starptautiskā folkloras festi
vāla “Baltica 2022’’ skatei. Mācāmies
dziesmas, bet gaisā jau atkal virmo
kaut kādu ierobežojumu vēsmas.
Nospriežam, ka laikus jāieraksta
mūsu skates dziesmu programma,
lai to nosūtītu vērtēšanas komisijai.
Septembra izskaņā atbalstām
“Kāndlas’’ dziedātājas un Čīksteles
labirintā izbaudām dabas mieri
nošo spēku rudens saulgriežos un
ugunskura liesmām atstājam sliktās
domas, no kurām tā gribas atbrīvo
ties. Dziesmas un uguns dvēseles
attīrīšanai, garais ceļa gabals turp un
atpakaļ līdz šosejai saulainā pēcpus
dienā jautrā kompānijā – labi pava
dīta svētdiena! Līdz kārtējai mājsēdei
paspējam vēl ievadīt kopējā dzīvē
jauno pāri tepat Popē, kopīgi no
klausīties Zviedrijas vīru kora “Orp

hei Dranger’’ vareno balsu koncertu
koncertzālē “Latvija”, bet izpaliek
mūsu tik ilgi gaidītais kopējais pa
sākums ar draugiem no Milzkalnes
‘’Pilnāboļu ābelīte’’, kuram jau laikus
gatavojāmies, sadalot pienākumus.
Nenotiks arī saplānotais ikgadējais
Krišjānim Baronam veltītais pasā
kums Ventspils Kultūras centrā, ne
notiks vēl daudzi jauki pasākumi.
Tādā dīvainā režīmā dzīvojam,
un tomēr – tas, ko esam paspējuši,
tā taču mūsu bagātība. Cilvēki, ar
kuriem tiekamies, iepazīstamies,
satuvināmies – mūsu lielākā bagā
tība! Dzīvojot pēc leģendārā teātra
režisora Eduarda Smiļģa izteiciena,
ka ir tikai divas iespējas dzīvot – trū
dēt vai degt, tad mēs ierobežojumu
laikā kā ogles kvēlojam, lai kādā vēja
pūsmā varētu uzliesmot un degt.
Vienmēr paliek cerība uz labākiem
laikiem – pēc tumsas taču vienmēr
nāk gaisma. Stiprinām sevi un citus
ar labām domām un sirsnīgiem vār
diem, ignorējam tos, kuri pie visām
nebūšanām vaino valdību un citus!
“Pūnikas’’ dziedātāju vārdā vi
siem novada iedzīvotājiem vēlu
gaišu Ziemassvētku gaidīšanas lai
ku savu vistuvāko cilvēku lokā un
labiem darbiem piepildītu jauno –
2022. gadu!
“Pūnikas” dziedātāja
Iveta Bērziņa
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Atsaucīga, labestīga,
dzīvespriecīga pavāre
Brjanskā dzimusī Nataļja
Ziemele ir iemīlējusi
Latviju, apliecinot to ar savu
darbu un audzinot divas
brīnišķīgas meitas. Nataļja
ir Užavas pamatskolas
pavāre, kurai valsts svētkos
pasniedza pašvaldības
Pateicības rakstu.
Apbalvojumu saņemot, užav
niece smaidīja, viņa bieži ir līks
ma arī ikdienā. Kad sarunājamies,
Nataļjas acīs dzirkstī prieks, jo
viņai patīk darbs, ko izvēlējusies
par savu profesiju, tāpat ir gan
darījums dzīvot skaistā pagastā,
kurā notiek daudz pasākumu un
var satikt labus ļaudis. “Uzskatu,
ka cilvēkam, neskatoties ne uz ko,
jābūt pozitīvam un jāpriecājas par
katru dienu. Laikam Dievs man

devis spēju priecāties, jo daru to
kopš bērnības. Katram jau ir kāda
lieta, kas viņu var apbēdināt, bet
es tik un tā cenšos smaidīt un uz
labot garastāvokli arī tiem, kas ir
dusmīgi.”
Nataļja stāsta, ka tehnikumā, lai
izmācītos par pavāri, iestājās 2002.
gadā. Viņas pirmā prakses vieta
bija Užavas pamatskolas virtuve,
pēc tam jauniete strādāja kafejnīcā
“Ādžene” Ventspilī, vēlāk – “Verti
kālē”. Tolaik apgūta arī prasme klāt
kāzu galdus, gatavot bēru mielas
tus. Pēc tam Nataļja iesaistījās jau
niešu nodarbinātības projektā un
atkal strādāja Užavas skolas virtuvē.
Užavniecei piedzima pirmā meitiņa
Monta, tāpēc viņa pieteicās darbā
pirmsskolas grupiņā par skolotājas
palīdzi, kopā ar bērniem pavadot

Nataļjai
patīk ne tikai
gatavot, bet
arī zīmēt. Viņa
ir izdaiļojusi
pirmsskolas
kāpņu sienu.

deviņus gadus un sagaidot savu
otro meitiņu Lauru. “Man patīk
bērni, tāpēc ar prieku strādāju Uža
vā par auklīti, jo mazie dod pozitīvu
enerģiju. Labprāt palīdzēju skolotā
jām gatavot dekorācijas un zīmēju.
Tas mani saista kopš bērnības – tā
pat kā gatavošana, jo mana ome bija
pavāre. Ģimenē biju viens bērns,
tāpēc biju patstāvīga un palīdzēju
gan mammai, gan omei. Atceros,
kā vārīju zupas un gatavoju salātus,

Ikdienā svarīgs ģimenes atbalsts
Kā šajā laikā jūtas
pusaudži, kādas ir viņu
intereses un vēlmes, lūkoju
noskaidrot sarunā ar Užavas
pamatskolas 8. klases
audzēkņiem Ievu Elizabeti
Kārkliņu un Sandri Kozubu.
Ieva stāsta, ka Užavā viņu
piesaista tas, ka pagastā notiek
interesantas lietas. Piemēram,
šoruden bija sarīkots Zivju tir
gus, meitene labprāt apmeklē arī
koncertus, bet visvairāk patīk tie
pasākumi, kas notiek ārā. Vaicā
ta par to, kā viņa jūtas savā sko
lā, Ieva atbild – labi, jo nav daudz
skolēnu, tāpēc katrs no viņiem
tiek pamanīts un novērtēts. “Es
jau otro gadu darbojos pašpārval
dē, un mēs domājam, ko varētu ie
viest, lai skolēniem, kas te mācās,
būtu interesanti. Decembrī tas
būs Ziemassvētku pasts, starp
brīžos skanēs svētkiem atbilstoša
mūzika, un rīkosim atrakcijas.
Mēs gribam, lai skola ir tā vieta,
kur skolēni gribētu nākt un justos
te labi,” saka Ieva.
Arī viņas klasesbiedrs labprāt
apmeklē pagastā rīkotos pasāku
mus un neslēpj, ka dažreiz ārpus
mājas doties mudina vecāki. Attā
linātais mācību process Sandrim
nepatika, jo viņš alkst apmeklēt
skolu un satikt draugus, kā arī
apgūt zināšanas nepastarpināti
– klasē, nevis pie datora ekrāna.
Puisim ļoti patīk matemātika,
sports un datorika, jo saista mūs
dienu tehnoloģijas. Sandris atklāj,
ka jau sen izvēlējies savu profesi
ju, viņš vēlas būt programmētājs,
tāpēc daudz vērības pievērš dato

Sandris un Ieva Elizabete ir motivēti darīt vairāk, nekā
prasa pienākums, jo ir izvirzījuši mērķus, kurus vēlas
piepildīt. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
rikai un matemātikai. Kad Sandris
ir izmācījies, viņš bieži sazvanās
ar draugiem un velta laiku dator
spēlēm. Uzturoties mācību iestā
dē, jaunais užavnieks satiek iein
teresētus pedagogus, kuri ir gatavi
daudz dot saviem audzēkņiem.
Sandris gan piebilst, ka netrūkst
skolēnu, kuri negrib mācīties. Vi
ņiem zēns iesaka izvirzīt mērķi,
uz ko tiekties, un tad pamazām
piepildīt to. Ejot šo ceļu, radīsies
apjausma arī par to, ka ir nepie
ciešamas dažādas zināšanas, ku
ras var iegūt skolā. Sandris atklāj
arī to, ka viņam ļoti patīk ziema
un iespēja ar ragavām laisties le
jup no paliela kalna.
Arī Ievu saista gadalaiks, kad
var pikoties un pastaigāties, iz
baudot spirgto gaisu. “Jūtos laimī
ga, jo apkārt ir ģimene, labi drau
gi, ir iespējas, ko varu realizēt.
Starp citu, man ir dvīņubrālis Jā
nis Emīls, un mums ir diezgan cie
ša saikne,” saka Ieva. Arī Sandris

teic, ka jūtas laimīgs, jo it visā jūt
ģimenes atbalstu. Gan viņš, gan
Ieva palīdz vecākiem un vecvecā
kiem, jo uzskata, ka citam citu ir
jāatbalsta.
Pavisam drīz būs Ziemassvēt
ki, un Ieva tos ļoti gaida, jo tad var
pavadīt laiku kopā ar mīļajiem. Vi
ņai nerūp lielas un greznas dāva
nas, bet no sirds dotas veltes, kas
noderēs un liks atcerēties dāvinā
tāju. Arī Sandrim patīk Ziemas
svētki, jo tos svin viņa mīļākajā
gadalaikā. Dāvanas īpaši netiek
gaidītas, jo vasarā puisis strādāja
un pats nopirka sev to, ko vēlējās.
Ikvienam savam vienaudzim Ieva
novēl atrast saistošu vaļasprieku,
jo tad dzīve būs krāsaināka un
interesantāka, bet Sandris vēlreiz
uzsver, ka jābūt mērķim, par ko
jaunietis dzīvē vēlas kļūt. Tad būs
daudz vieglāk motivēt sevi mācī
ties un doties uz skolu ar prieku.
Marlena Zvaigzne

marinēju gurķus, konservēju kom
potus.”
Janvārī būs četri gadi, kopš
Nataļja ir Užavas skolas pavāre,
viņai ir labs palīgs – Edīte Merte
na. Pa abām viņas gādā, lai celtu
galdā ne tikai gardu un veselīgu,
bet arī skaisti noformētu ēdienu.
Visvairāk skolēniem un dārziņa
apmeklētājiem garšo makaroni ar
malto gaļu, skābeņu zupa, arī da
žādi saldie, pankūkas un biezpiena

plāceņi. Ne īpaši iecienīts ir plovs
un citi ēdieni, kuru pagatavošanai
izmanto rīsus. Agrāk bērni šķībi
skatījās uz griķiem, bet tagad lab
prāt mielojas ar tiem. Dienā ēdnīcā
pusdieno vidēji simts cilvēku – kā
bērni, tā pieaugušie.
“Uz darbu nāku ar prieku, tas
ir kā otrās mājas. Te ir omulīgi un
jauki. Pašvaldība virtuvē veica re
montu, šī telpa kļuva vēl gaišāka
un mājīgāka. Tāpat tikām pie jau
nas plīts un trauku žāvētāja. Lai
gan mans darbs ir saistīts ar ēdiena
gatavošanu un varētu domāt, ka
mājās gribēšu atpūsties no cep
šanas un vārīšanas, tomēr tā nav.
Labprāt uzvāru kādu zupu, uzcepu
pankūkas. Arī meitenes pašas ga
tavo – viss notiek!”
Brīvo laiku užavniece izmanto
pastaigām, viņa labprāt brauc ar ri
teni un atpūšas pie jūras, savās ak
tivitātēs iesaistot arī meitiņas. Pa
vasarī Nataļja steidzas uz dārzu, jo
ļoti patīk puķes, to krāšņums dod
papildu enerģiju. Viņai patīk foto
grafēt dabu un ziedus, lasīt dzeju
un kriminālromānus, užavnieces
kolekcijā ir daudzi simti recepšu, jo
tās viņa krāj kopš 15 gadu vecuma.
Marlena Zvaigzne

Ziemsvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā mēs
dzīvojam ar domām par jauno gadu un atskatāmies uz
aizvadīto, kurš katram no mums ir bijis citādāks – kāds
paspējis padarīt visu, citam pietrūcis laika, apņēmības,
veiksmes.
Šis gads noteikti mums visiem ir bijis pārbaudīju
mu laiks. Tas licis aizdomāties, pārdomāt dzīves vērtī
bas. Šajā laikā atklājās gan cilvēku ēnas puses, gan labās
sirdis. Gribas cerēt, ka jaunajā gadā pazudīs pār pasauli
gūlusies nelaime, kura mums ir iemācījusi, cik svarīgi ir
ticēt, mīlēt un būt mīlētiem. Cik svarīgi ir kopā dzīvot
un strādāt, kopā baudīt un just. Cik svarīga ir mūsu katra
drošība un veselība.
Novēlu Ziemassvētkos visiem novada ļaudīm būt
kopā ar sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. No sirds vē
liet viens otram laimi, veselību. Domājiet labas domas, jo
tām ir ļoti liels spēks. Ievērojiet latviešu tradīcijas – ēdiet
daudz pupu un zirņu, lai nebūtu jāraud.
Lai mums visiem spēks, izturība, darbs un iztikša
na. Un lai to visu pavada veiksme un panākumi. Lai vecā
gada vēlēšanās un apņemšanās jaunajā gadā piepildās, lai
veselīgs mums visiem nākamais gads!
Užavas pagasta pārvaldes vadītāja
LAIMA ERLIHA-ŠTRANKA

Paldies saku Dieviņam,
Nu atnāca Ziemassvētki;
Dievs lai dod veselību
Lieldieniņu sagaidīt.
(Latviešu tautasdziesma)

Visiem novada ļaudīm vēlu stip
ru jo stipru veselību, sirdsmieru dvē
selei, nezaudēt ticību dzīvei, jo esam
izturējuši arī smagākus pārbaudīju
mus. Uzsmaidīsim cits citam un vē
lēsim labu ne tikai svētku reizē, bet
arī ikdienā – lai tā ir skaista un labes
tības apstarota.
Ventspils novada sieviešu
biedrības “Spārni” vadītāja
ZIGRĪDA KRAUZE-ĢĒĢERE
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Tikšanās prieks ir un būs

Apbalvojumus saņēma arī Liene Šenberga, Normunds Lapsiņš un Lienīte Radvila.
ĀRIJAS VĪKSNES FOTO

Esam aizvadījuši vēl
vienu ļoti smagu gadu
kultūrai un kultūras
darbiniekiem ar liegtām
iespējām rīkot pasākumus.
Tomēr, neskatoties uz visiem
ierobežojumiem, esam
centušies veidot pasākumus
– savādākus nekā līdz
šim, ar domu radīt prieku,
pārsteigumus un pozitīvas
emocijas.
Nu jau varam atskatīties uz
pasākumiem, kuros varam arī
tikties. Tā par tradīciju kļuvis

sēņošanas pasākums Piltenes
apkārtnes mežos. Jau otro gadu
pašdarbnieki dodas uz dzērveņu
purvu, baudām svaigu gaisu un
iekrītam ogošanas azartā. Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienas
pasākumā sveicām labākos dar
ba darītājus 2020. un 2021. gadā.
Paldies vijolniekam Edgaram Ziņ
ģem par emocionālo koncertu.
20. decembrī folkloras kopa
“Pilltīn” aicina uz bluķa vakaru,
bet 19. decembrī Piltenes kultū
ras namā viesosies Elizabete ar
koncertprogrammu “Lai snieg...”.

Lūgums pieteikties pa telefonu
29480407 laikus, jo sakarā ar epi
demioloģiskajiem noteikumiem
vietu skaits ir ierobežots. Apmek
lētājiem nepieciešams derīgs ser
tifikāts.
Uz tikšanos jaunajā 2022. Tī
ģera gadā – lai mums visiem tī
ģera spēks un veselība. Priecīgus,
gaišus Ziemassvētkus un laimīgu,
veselīgu, radošu panākumiem ba
gātu Jauno gadu!
Piltenes kultūras nama
vadītāja Ārija Vīksne

2021. gads, tāpat kā iepriekšējais, ir metis mums daudz izaicinā
jumu. Taču, tāpat kā pērnais gads, tas drīz būs pagājis. Mēs, kā mācē
dami, esam pielāgojušies jauniem apstākļiem, esam kļuvuši zinošāki
un, gribētos domāt, arī mērķtiecīgāki, jo pat vistumšākajam negaisa
mākonim ir sava zelta maliņa!
Laikā, kad šķiet, ka negācijas ņem virsroku, ir jācenšas koncentrē
ties uz labo. Šajā gadā taču bijis arī daudz pozitīvu ziņu! Padalīšos ar
saviem iespaidiem – priecājos par Piltenē un Ventspils novadā dzimu
šajiem iedzīvotājiem, kā arī tiem ļaudīm, kas mūsu novadu izvēlējušies
par savu dzīvesvietu. Esmu gandarīts par paveiktajiem pilsētas un tās
apkārtnes labiekārtošanas darbiem, kas ienesuši mūsu apvidū jaunas
vēsmas. Tāpat esmu lepns par uzņēmīgajiem pilsētas iedzīvotājiem,
kuri turpina attīstīt savu uzņēmējdarbību vai ir uzsākuši jaunu bizne
su, nodrošinot ne tikai savas ģimenes, bet arī radot prieku citiem ie
dzīvotājiem. Un kā tad bez aktīvajiem, muzikālajiem un sportiskajiem
pilteniekiem, kuri rūpējas par labi zināmiem un jauniem iespaidiem
mums visiem!
Apkārt notiek daudz labā! Mācīsimies saskatīt to par spīti grūtiem
brīžiem. Šajā laikā varam viens otru iedvesmot ar labiem vārdiem, do
mām un darbiem – tas palīdzēs uz rītdienu vērties ar daudz patīkamā
ku skatu un omu. Ja vairosim labo un dalīsimies ar to, tas atgriezīsies
pie mums.
Piltenes iedzīvotāju vārdā sūtu gaišus un sirsnīgus sveicienus Zie
massvētkos! Lai tie ir saticīgi un silti! Un lai jaunais gads mums visiem
nes iecerēto izdošanos un gandarījumu!
Patiesā cieņā Piltenes pilsētas un
pagasta pārvaldes vadītājs
AIGARS KRESS

Domāsim gaišas domas
Mūsu dzīves atkal ir
ierobežotas, un katram
ir jādzīvo vairāk pašam
par sevi un jāsaglabā
optimistisks skats uz dzīvi.
Visu novembri tautas
nama logus rotāja Užavas
meiteņu Lauras Ziemeles
un Agates Dakstiņas zīmēto
darbu izstāde “Es zīmēju...”.
Paldies, un lai arī turpmāk
taptu jauni zīmējumi un
būtu vēlme turpināt apgūt
zīmēšanas mākslu.
11. novembrī, kad Latvijā atzīmē
ja Lāčplēša dienu, arī Užavā, spītējot
spēcīgajām jūras vēja brāzmām, pie
pieminekļa “Melnā saule” tika iedeg
tas svecītes Latvijas karoga krāsās.
Tautas nama stiklotās durvis aicināja
ikvienu garāmgājēju apstāties, izlasīt
novembra novēlējumu un priecēt sir
di ar gaismiņu sildošo mieru.
18. novembrī, ievērojot valstī
noteiktos ierobežojumus, atzīmē
jām Latvijas 103. gadadienu ar kon
certu “Es esmu mīlējis”, kuru snie
dza Edgars Pujāts, Inese Bergmane

un Kristaps Pujāts. Apmeklētāji pa
teicās māksliniekiem par koncerta
laikā sajusto sirsnību. Tāpat, vieno
joties visu Ventspils novada pagas
tu kopējā gaismas ceļā, iededzām
liesmiņas akas zīmē Užavas centrā.
Paldies visiem, kas ar savām svecī
tēm kuplināja liesmiņu spēku.
28. novembrī iededzām pirmo
sveci Užavas Adventes vainagā.
Ikviens var doties veselīgās āra pa
staigās un sekot līdzi, kā svētdienās
iedegsies katra nākamā svecīte, tā
dējādi ar gaismiņām sasildot mūsu
sirdis un prātus.
Šī ir pēdējā gada avīzīte, tādēļ
gribu nodot lasītājiem arī nelielu
sveicienu: iedegsim gaismas savu
māju logos. Manu gaismu saredzēs
kaimiņš un arī iedegs savu gaismu,
to savukārt saredzēs citi, un tā uz
priekšu... Domāsim gaišas domas
un teiksim labus vārdus, jo tiem ir
spēks – spēks stiprina un silda.
Lai mums visiem sirdssilti Zie
massvētki, ražīgs un veselīgs jau
nais gads!
Gita Vilgute

Ventspils novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2021. gada novembrī
reģistrēti divi jaundzimušie –
viens Vārves pagastā, viens Užavas pagastā.
Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada novembrī
noslēgta viena laulība.
Informācija par Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētajiem miršanas gadījumiem
2021. gada novembrī
UGĀLES PAGASTĀ

Raimonds Siliņš (26.03.1963.–02.11.2021.)
Sarmīte Ūdre-Strumpa (10.08.1987.–30.10.2021.)

ZIRU PAGASTĀ

Kārlis Dzirnieks (13.08.1970.–17.11.2021.)
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Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
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marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
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Tirāža: 5000 eks.
Tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”
Bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Ventspils Novadnieks”
publicētie materiāli ne vienmēr
atspoguļo Ventspils novada domes
viedokli. Par faktu, personu un
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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, 29. decembrī.
Nākamais numurs iznāks
11. janvārī.

