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Atmiņā saviļņojošas emocijas un saliedēta tauta

Gendrihs, Edgars, Māra un Uldis atceras, kā 1991. gadā gāja Rīgā, kad tur tika sargāta Latvijas brīvība. Toreiz
nebija jautājumu, vai brauks uz galvaspilsētu, – tas šķita pašsaprotami.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Ir pagājis 31 gads, kopš
Rīgā liesmoja ugunskuri
un cilvēki no visas Latvijas
piedalījās nevardarbīgajā
pretošanās kustībā. Par
barikāžu laiku sarunājāmies
ar četriem usmeniekiem:
Māru Šteinerti, Gendrihu
Šķesteru, Uldi un Edgaru
Muceniekiem. Viņu balsīs
ieskanas patriotiska stīga,
dzirdama atziņa, ka Latvija
ir visskaistākā zeme un arī
tagad ļaudis būtu gatavi
sargāt savu zemi.
Uldis nesen bija atnācis no armijas, kad izskanēja aicinājums sargāt Rīgu, un viņš labprāt atsaucās
tam. Usmā tika paziņots, ka tiek
organizēts autobuss, un tie, kas gribēja braukt uz galvaspilsētu, varēja
pierakstīties, un sešos vakarā usmenieki devās ceļā. Kolhoza autobuss
bija pilns, pasažieri sēdēja, cieši
piespiedušies, klausoties transporta
līdzeklī ieslēgto radio. Viņiem uzticēja sargāt Augstākās Padomes ēku,
naktsmītnes tika ierādītas pretim
tagadējam Saeimas namam. Gendrihs atceras, kā nesti un krāmēti
smilšu maisi un iekurti ugunskuri.
Rīgā bija daudz lieljaudas tehnikas
vienību, gaisā pacēlās helikopteri,
un tad kļuva skaidrs, cik nopietna ir
došanās uz barikādēm.

NOBEIGUMS 2. lpp.
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Tārgales pamatskolā
pabeigti pārbūves darbi
Tārgales pamatskolas
saime jauno gadu iesāka
īpaši priecīgi, jo līdz
nepazīšanai pārvērtusies
daļa pirmā stāva telpu,
mācību iestādē ierīkots
lifts. Tā kā skolā notiek arī
pagasta kultūras pasākumi,
tas ļaus tos apmeklēt
cilvēkiem ar kustību
traucējumiem un noderēs

arī skolēniem, kuri fizisko
ierobežojumu dēļ paši nevar
nokļūt otrajā stāvā.
Skolas direktore Ilze Judzika
neslēpj prieku par paveikto un aicina apskatīt telpas, kurās veikts
remonts. Tagad, ieejot mācību
iestādē, skatam paveras gaišs gaitenis, tāds ved arī uz moduļa tipa
ēku, kur mācās pirmsskolēni.
NOBEIGUMS 3. lpp.

Tārgales pamatskolas direktore Ilze Judzika
rāda izremontēto gaiteni, kas ved uz moduļa
tipa ēku, kurā iekārtojušies pirmsskolēni.
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Decembra
domes sēdē
l Lai varētu pilnvērtīgi veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi publiskajos iekšējos ūdeņos,
deputāti atbalstīja nodot SIA “Puzes
ezers” laivas dzinēju “Suzuki DF30Atlefi”, kura uzskaites vērtība ir 4590 eiro,
un biedrībai “Usmas krasts” uzkarināmo laivas dzinēju “Yamaha F30BETLD”, kura vērtība ir 4838,79 eiro.
l SIA “VNK serviss” sniedz Ventspils novada pašvaldības iedzīvotājiem
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, pamatojoties uz 2008. gada
4. jūnijā noslēgtā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līguma un tā sekojošo
grozījumu pamata. 2019. gada 27. jūnijā Ventspils novada dome apstiprināja
saistošos noteikumus Nr. 4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Ventspils novada pašvaldībā”. Deputāti atbalstīja slēgt ar SIA “VNK serviss” līgumu
par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar darbības termiņu
līdz 2027. gada 29. septembrim.
l Nolēma atsavināt elektroniskajā izsolē dzīvokļu īpašumus “Arāji” – 4,
“Tērces” – 8 Ziru pagastā, Rūpnīcas
ielā 3 – 11, Rūpnīcas ielā 3 – 16, Rūpnīcas ielā 3 – 36, Rūpnīcas ielā 3 – 41,
Rūpnīcas ielā 3 – 42, Rūpnīcas ielā 3 –
43, Rūpnīcas ielā 3 – 58, Rūpnīcas ielā
4 – 40, Rūpnīcas ielā 4 – 44, Rūpnīcas
ielā 4 – 45 Ugāles pagastā un “Šalkas”
– 4 Jūrkalnes pagastā (skatīt 8., 9. lpp.).
l Sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu, kas tagad samazina novada
iedzīvotāju faktiskos ienākumus, deputāti nolēma atstāt nemainīgus tarifus
dzīvojamo telpu īres maksai novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām un uz laika
periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz
31. decembrim atstāt tos šādā apmērā: labiekārtotām dzīvojamām telpām
– 0,43 eiro/m2 mēnesī; dzīvojamām
telpām ar daļējām ērtībām – 0,33 eiro/
m2 mēnesī; dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,20 eiro/m2 mēnesī.
l Atbalstīja nodot Ventspils novada Sociālajam dienestam uz pieciem
gadiem lietošanā bez atlīdzības pašvaldības īpašumā, valdījumā esošās nekustamā īpašumā Rūpnīcas ielā 6 Ugālē
telpas ar mērķi realizēt projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide Ugāles pagastā”
un projektu “Kurzeme visiem”.
l Deputāti lēma arī par izmaiņām
Tārgales pamatskolas nolikumā un dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē un
Užavas, Ugāles pagastā, kā arī par piekrišanu Krievijas pilsoņa īpašumā iegūt
nekustamo īpašumu Tārgales pagastā.
Detalizēta informācija
www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis
Dainis Veidemanis
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Atmiņā saviļņojošas
emocijas un saliedēta tauta
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Cilvēki bijuši vienoti, cits citam palīdzējuši, turklāt brīvības sargus
uzrunājuši daudzi rīdzinieki, gan piedāvājot maizītes un tēju, gan ieaicinot savos dzīvokļos, lai varētu izmantot labierīcības un nomazgāties.
Turklāt atbalstoši bija ne tikai latvieši, bet arī citu tautību pārstāvji –
tauta bijusi vienota. Usmenieki palīdzējuši Rīgas ielās novietot betona
blokus, veidojot nocietinājumus. Edgars stāsta, ka viņiem visiem līdzi bijušas gāzmaskas, bet Mārai uz pleca turējusies sanitārā soma. Mājinieki
nezināja, kā viņu mīļajiem Rīgā klājas, tas atklāts tikai pēc atgriešanās
Usmā. Gendrihs stāsta, ka tobrīd viņš un citi pagasta ļaudis domājuši, kā
labāk aizstāvēt galvaspilsētu, saprotot, ka jāparāda tautas spēks. Emocijas bijušas saviļņojošas, priecējusi saliedētība, jo Rīgā sapulcējušies ļoti
daudz cilvēku. Pie ugunskuriem skanējušas dziesmas, un daudzi dziedājuši līdzi. Daļa usmenieku nakšņojuši autobusā, daļa telpās, guļot virs
drēbēs, jo nebija zināms, vai pēkšņi nebūs jāceļas un jādodas laukā pildīt
kādu uzdevumu. “Man vienmēr, atceroties to laiku un cilvēku spēku un
vienotību, acīs riešas asaras. Tas rada spēcīgas emocijas,” atzīst Gendrihs.
Viņš un citi barikāžu dalībnieki no Usmas janvārī mēdz tikties un atcerēties 1991. gada notikumus, bet, kā norāda Edgars, grūti apzināt visus cilvēkus, jo saraksti, baidoties par cilvēku drošību, pēc atgriešanās
no Rīgas tika iznīcināti, turklāt ceļā devās dažādu kolektīvu pārstāvji, ne
tikai kolhoznieki. Gendrihs un Uldis, Māras dēls un vīrs pēc barikāžu
laika notikumiem iesaistījās Zemessardzē, jo šķita tikai loģiski turpināt
iesākto un palīdzēt nosargāt neatkarību, uzturēt kārtību, izvairoties no
iespējamām provokācijām. Par barikāžu laika notikumiem usmenieki ir
stāstījuši arī saviem bērniem un mazbērniem, ar prieku secinot, ka viņiem ir bijusi interese par dzirdēto. Gendrihs uzskata, ka katram sirdī
jābūt apziņai, ka Latvija mums ir tikai viena un tā ir zeme, kurā mums ir
iespēja apliecināt sevi kā tautai. Viņš vēlētos, lai latvieši būtu vienoti ne
tikai pārbaudījumu brīžos, bet arī ikdienā, tā parādot savu gara spēku.
Nav slikti, spriež Edgars, ja jaunieši dodas uz ārvalstīm mācīties, bet viņš
vēlētos, lai pēc tam jaunie speciālisti atgrieztos tēvzemē un dotu savu
pienesumu valsts attīstībai. Uldis ir pārliecināts, ka nekur citur pasaulē

Usmas tautas nama vadītājai Elanai Jurgenai
barikāžu laikā bija četri gadi. Viņa atceras, kā vienu
vakaru ģimene pulcējās pie televizora, dzirdot
šāvienus Bastejkalnā. Pieaugušie raudāja, bet mazā
meitene nesaprata, kas noticis. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
nav tik labi kā Latvijā, jo te ir dzimuši viņa vecāki un bērni.
Barikāžu atceres laikā vairākos pagastos notiks pasākumi, savukārt
Popē 20. janvārī pulksten 19 aicinās pulcēties ne tikai barikāžu dalībniekus, bet arī interesentus no visa novada, lai iedegtu ugunskurus,
dziedātu barikāžu laika dziesmas un piepildītu atmiņu lādi. Novada
kultūras darbiniecēm ir iecere apkopot 1991. gada notikumu atmiņas,
ievietojot tās īpašā lādē, lai ar tām varētu iepazīties arī citi cilvēki.
Marlena Zvaigzne

SIA “VNK serviss” informē par aktualitātēm
l Apmaksājot savu rēķinu, SIA “VNK serviss” lūdz visus
klientus norādīt rēķina numuru
un adresi, par kuru tiek maksāts!
l Paziņojam, ka, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 524
punktu Nr.11., no 01.04.2022.
ūdens patēriņa starpība starp
mājas ievadskaitītāja rādījumu un
dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumiem tiks:
l pirmkārt, piestādīta tiem
dzīvokļu īpašniekiem, kuriem
nav verificēti skaitītāji. Attiecīgi
aicinām iedzīvotājus organizēt to
skaitītāju nomaiņu vai verificēšanu, kam ir beidzies vai tuvojas
skaitītāja verifikācijas termiņš, un
informējam, ka SIA “VNK serviss”
pagarina akciju jauna skaitītāja
uzstādīšanai (vai vecā skaitītāja
nomaiņu) par ļoti izdevīgu cenu –
18 eiro par 1 skaitītāju (t.sk. PVN
21%) iepriekšējo 40 eiro (t.sk. PVN
21%) vietā. Lai pieteiktu skaitītāju
uzstādīšanas vai nomaiņas pakalpojumu, ir jāvēršas ar iesniegumu
vai telefonisku pieteikumu (+ 371
20 000 209) SIA “VNK serviss”;
l otrkārt, piestādīta tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ilgāk nekā
trīs mēnešus nav ziņojuši skaitītāju rādījumus. Vienlaikus aicinām
izmantot iespēju reģistrēties “Bill.
me” vietnē un ziņot rādījumus

sev ērtākajā laikā katru mēnesi no
25. līdz 29. datumam. Vēršam uzmanību uz to, ka vietnes “Bill.me”
lietošana ir bezmaksas (skaitītāju
rādījumu nodošana, rēķinu arhīvs,
komunikācija ar “VNK serviss”
speciālistiem). Komisijas maksa tiek iekasēta tikai gadījumos,
ja klients izvēlas apmaksāt rēķinu tiešsaistē caur “Bill.me” vietni
(2% apmērā no maksājamā rēķina kopsummas). Atgādinām, ka
joprojām ir spēkā un arī turpmāk
paliks spēkā iespēja norēķināties
par saņemtajiem pakalpojumiem
internetbankā, kā arī citos ierastajos veidos. (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
aktivizējot uz reģistrēto e-pastu saņemto “Bill.me” reģistrācijas saiti.)
Gadījumā, ja visiem dzīvokļu
īpašniekiem mājā skaitītāji būs
verificēti un rādījumi tiks nodoti
savlaicīgi, ūdens patēriņa starpība tiks dalīta atbilstoši mājas dzīvokļu skaitam!
l Kopš 2022. gada 1. janvāra tiek piemērota maksa 1,21
eiro (t.sk. PVN 21%) apmērā par
rēķina piegādi papīra formātā,
tāpēc aicinām klientus pieteikt rēķinu saņemšanu e-pastā, nosūtot

informāciju par savam līgumam
un adresei izmantojamo e-pastu
uz info@vnkserviss.lv.
l Užavā izsolē tiek pārdoti
divi dzīvokļi – remontēts četristabu dzīvoklis adresē “Krāces–22”
ar sākuma cenu 16 500 eiro un
neremontēts trīs istabu dzīvoklis “Krāces–21” ar sākuma cenu
3000 eiro. Līdz 25. janvārim ikvienam interesentam ir iespējams
reģistrēties izsoļu portālā https://
izsoles.ta.gov.lv, lai piedalītos elektroniskajā izsolē. Lai vienotos par
dzīvokļa apskati klātienē, jāsazinās pa tālruni + 371 2707 0001.
l Pagastos, kuros nav SIA
“VNK serviss” pieņemšanas
vietas, janvārī rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā
naudā (tikai “zaļajā režīmā”) apmaksāt būs iespējams saskaņā ar
šādu grafiku:
l 2022. gada 18. janvārī:
– Vārvē no plkst. 9. līdz 10;
– Zlēkās no plkst. 8 līdz 12.
l 2022. gada 25. janvārī:
– Popē no plkst. 9 līdz 10;
– Usmā no plkst. 15 līdz 16;
– Puzē no plkst. 13 līdz 14;
– Ancē no plkst. 11 līdz 12;
– Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11;
– Tārgalē no plkst. 8 līdz 15.
l 2022. gada 26. janvārī:
– Zirās no plkst. 9 līdz 11.

l SIA “VNK serviss” aicina
visu pagastu klientus būt aktīviem un vērsties ar iesniegumu
SIA “VNK serviss”, lai izvērtētu
iespējas pieslēgties gan pie centrālās ūdensapgādes sistēmas,
gan pie centralizētās kanalizācijas. Katru iesniegumu un SIA
“VNK serviss” iespējas nodrošināt centralizēto pieslēgumu
uzņēmuma speciālisti izvērtēs
atsevišķi.
l Lai samazinātu apkures
izmaksas un nodrošinātu vienmērīgu siltuma piegādi visiem
dzīvokļiem Tārgalē un Piltenē,
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus
aicinām sazināties ar apsaimniekotāju, lai izvērtētu iespējas savā
mājā uzstādīt siltumpunktus, lai
būtu iespējams mājā individuāli
regulēt sev nepieciešamo siltuma
padevi.
Diāna Skudra
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Tārgales pamatskolā
pabeigti pārbūves darbi
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Tārgales pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem
iekšpagalmā pieejamas četras jaunas rotaļu iekārtas.
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Līdz šim, lai viņi varētu nokļūt
skolā, vispirms bija jāiziet laukā,
bet nu abas būves ir savienotas, un
atliek vien atvērt durvis, lai nokļūtu otrā.
Veikta arī apkures sistēmas
pārbūve, notika skolai pieguļošās
teritorijas labiekārtošanas darbi,
iekšpagalmā izveidots rotaļu laukums. “Tagad var redzēt, cik skaisti
nu ir, mums pašiem ļoti patīk! Remonts bija vajadzīgs arī tādēļ, ka
bija svarīgi savienot skolu ar bērnudārzu. Nu bērni pa taisno var
nokļūt aktu vai sporta zālē. Tas ļoti
atvieglos mums darbu. Ir izbūvēti
vairāki kabineti, kurā strādās medmāsa un logopēds, savukārt, lūk,
te ir noliktavas, kurās varēs glabāt
arī skolas tautas deju kolektīva dalībnieku tērpus, bet šeit ir metodiskais kabinets pirmsskolai, jo līdz
šim audzinātājām nebija telpas,
kur satikties un apspriesties,” stāsta
direktore Ilze, rosinot novērtēt arī
jaunās rotaļu iekārtas. Iekšpagalms
ir vislabākā vieta, kur tās varēja novietot, jo pirmsskolnieki nu var ātri
izskriet laukā un tikpat žigli doties
atpakaļ iekštelpās, ja vajag paņemt
kādu mantu vai apmeklēt tualeti.
Mācību iestādes vadītāja parāda
arī liftu, ar kuru var uzbraukt otrajā stāvā. “Mūsu skolā 5. klasē
mācās dvīņu māsiņas Sanija un
Beāte, kuras pārvietojas ratiņkrēslos, tāpēc ļoti gaidījām pacēlāju,
lai viņām būtu pieejamas arī citas
telpas. Skolā notiek pagasta kultūras pasākumi, Tārgalē ir cilvēki, kas
izmanto ratiņkrēslus un gribētu tos
apmeklēt, bet līdz šim nevarēja to
izdarīt, jo zāle atrodas otrajā stāvā.

Nu tas būs iespējams. Sanijai un
Beātei lifta ieviešana noteikti paaugstinās pašapziņu, jo meitenes
pašas varēs to iedarbināt, uzbraukt
augšā un nobraukt lejā,” skaidro
Ilze Judzika.
Par veiksmīgajiem vides pieejamības risinājumiem ir gandarīts arī Tārgales pagasta pārvaldes
vadītājs Mārcis Laksbergs. Viņš
pats ir vietējās skolas absolvents,
bet zēna gados nekad nevarēja iedomāties, ka reiz būs jāuzrauga
darbi mācību iestādē, kurā iegūtas pirmās zināšanas. Starp citu,
līdzdarbošanos būvniecības darbu
norisē Mārcis dēvē par augstskolu,
jo apgūts daudz jauna, viņš iedziļinājies gan materiālu izvēlē, gan
dokumentu sakārtošanas procesā.
Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs norāda, ka novada pašvaldība
mērķtiecīgi uzlabo mācību iestāžu
infrastruktūru, un izteica cerību,
ka, iespējams, atkal izdosies piesaistīt līdzfinansējumu, lai varētu
veikt remontu arī citās Tārgales
pamatskolas telpās.
Pērn, veicot pārbūves darbus,
tika izmantoti ne tikai Ventspils
novada pašvaldības, bet arī Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
līdzekļi – attiecīgi 368 057,62 eiro
un 106 630,15 eiro, kopējā summa
ir 474 687,77 eiro. Projekta “Izglītības, kultūras vietas pārbūve
un vides pieejamības nodrošināšana Tārgalē” Nr. 20-08-FL04F043.0203-000001 būvdarbus veica: SIA “Pilsbūve”, būvuzraudzību
– SIA “VENTEG”, autoruzraudzību – SIA “Arhitektūras un dizaina
studija” un SIA “Volts 1”.
Marlena Zvaigzne

Visvairāk bērnu piedzima

VĀRVES PAGASTĀ
2021. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Ventspils
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts vienāds
jaundzimušo meiteņu un zēnu skaits, samazinājies mirušo
personu daudzums.
2021. gadā fiksēti 40 dzimšanas gadījumi, piedzima 20 meitenītes un 20
zēni (2020. gadā – 49 jaundzimušie, tostarp 28 meitenes). Pirmo reizi par
jaunajām māmiņām pērn kļuva deviņas sievietes. Otrais bērniņš piedzima
11 māmiņām, trešais – 10, ceturtais – 6, piektais un sestais – 1, astotais – 2.
Laulībā dzimuši 17 bērniņi, paternitāte noteikta 20 gadījumos, bet 3 dzimšanas reģistrētas bez ziņām par tēvu.
2021. gadā visvairāk bērnu piedzima Vārves pagastā – 9 (2020. gadā –
10), Užavā – 6 (2020. gadā – 3), Piltenē un pagastā – 5, (2020. gadā – 3),
Popē – 4 (2020. gadā – 8), Ancē, Puzē, Tārgalē, Ugālē – 3 (2020. gadā 1, 3, 6
un 4), Usmā – 2 (2020. gadā – 3), pa vienam Zirās un Zlēkās (2020. gadā 3
un 4), Jūrkalnē – neviens (tāpat kā 2020. gadā).
Jaundzimušajiem bērniņiem doto vārdu ziņā izteiktu līderu 2021. gadā
nav. Divas meitenes nosauktas par Dārtām. Pieciem bērniņiem vecāki izvēlējušies divus vārdiņus. Par retu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas – Anabella, Bille, Greisa, Kaiva.
Retākie puišu vārdi – Dominiks, Olivers, Mariuss. Zēniem joprojām
populāri ir arī vārdiņi Jānis, Alekss, Emīls, Markuss, Matīss un Rihards, bet
meitenēm – Marta, Sofija, Alise, Daniela, Līna un Beāte. 2021. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 61 mirušais, tostarp 24 vīrieši
(2020. gadā – 93 mirušie, tostarp 47 vīrieši). Noslēgtas 28 laulības, tostarp
5 baznīcā (2020. gadā – 32 laulības, 7 no tām baznīcā). 23 laulības svinīgi
reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā (2020. gadā – 25).
Marlena Zvaigzne

ZLĒKAS

Zlēcenieki janvāri sagaida ar savu kalendāru
Dienas un sociālo
pakalpojumu centrā pagājušā
gada vasarā jaunieši kopā
ar projekta vadītāju Initu
Vekmani īstenoja Ventspils
novada pašvaldības projekta
konkursa “Jaunietis darbībā”
projektu “Zlēku pagasts –
jauniešu acīm.”
Zlēku jaunieši kopīgi radīja savu
2022. gada kalendāru, jo uzskata, ka
drukāti kalendāri savu nozīmi nav
zaudējuši arī mūsdienu digitālajā
laikmetā, sienas kalendārs ir katrā
mājoklī. Jaunieši izstrādāja reklāmas plakātus, aktīvi mudināja ikvienu iesūtīt fotogrāfijas, zīmējumus,
dzejoļus par pagastu un vairākkārt
tikās radošās nodarbībās, lai kopīgi
no pašu radītiem un iesūtītiem darbiem izveidotu kalendāru.
Tas bija izglītojošs projekts, jo
jaunieši apguva prasmes dizaina
veidošanā, plānošanā un organizēšanā, attīstīja komunikācijas prasmes, darbojoties komandā, sekmēja
jauniešu radošo izpausmi, veicināja
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, radot
visiem kopā pagasta kalendāru. Tas
bija izzinošs un lietderīgi pavadīts
laiks visiem projekta dalībniekiem,
jo rezultātā ir tapis kalendārs ar košiem zīmējumiem, daudzpusīgām
fotogrāfijām un skanīgiem dzejoļiem. Decembrī bija kalendāra atklāšanas pasākums, kurā godināja
47 iedzīvotājus, kas bija līdzdarbojušies kalendāra tapšanā. Zlēku kalendārā iekļautas 24 fotogrāfijas, 12

Tā izskatās Zlēku pagasta šāgada kalendārs.
zīmējumi, seši dzejoļi. Visos darbos
atspoguļots pagasts. Kalendāra atklāšanas svētki bija kā saliedēšanas
pasākums un piederības sajūtas

veicinātājs savam pagastam, dodot
jaunus impulsus un idejas nākamajam gadam.
Projekta vadītāja Inita Vekmane
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INTERVIJA

Katram sakārtotajam
ceļa posmam
ir liela nozīme
Sarunā ar domes
priekšsēdētāju Aivaru
Mucenieku noskaidrojām,
ka saimniecisko jautājumu
risināšanā kovids nav
bijis traucēklis, citos gan,
tomēr izdevies izdarīt
iecerēto un iezīmēt jaunus
plānus. Šajā laikā būtisks
ir valsts atbalsts, piešķirot
pašvaldībai aizdevumus,
kas palīdzējuši Ventspils
novadā sakārtot autoceļus.
To paredzēts darīt arī
šogad, projekti jau ir
sagatavoti. Runājām arī par
administratīvi teritoriālo
reformu un to, kāpēc novads
aizvien vēlas būt patstāvīga
atvasināta publiska persona.
– Iepriekšējais gads pašvaldībai, tāpat kā visai sabiedrībai,
atkal pagāja kovida zīmē. Kāds
tas bija šādos apstākļos?
– Pārmaiņas visvairāk izjuta
pedagogi un skolēni, jo gada pirmajā pusē notika attālinātās mācības, savukārt otrajā pusgadā ne
reizi vien bija tādas situācijas, kad
kāds no audzēkņiem saslima, pārējie bija kontaktpersonas, tāpēc
konkrētā klase atkal mācījās attālināti. Grūts šis laiks bija arī kultūras un tautas namu vadītājām, jo
viņas ilgu laiku nevarēja rīkot klātienes pasākumus, bet priecājos
par jaunām iniciatīvām, jo dažādas aktivitātes notika citā režīmā,
savādāk, nekā ierasts. Zinu, cik
ļoti pašdarbnieki gaidīja to brīdi,
kad atkal varēs satikties un mēģināt klātienē. Lielākā daļa pašvaldības administrācijas darbinieku,
ievērojot valdības ieteikumu, strādāja attālināti, obligātā vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāta
nepieciešamība lika atstādināt uz
laiku vairākus darbiniekus arī administrācijā un izglītības iestādēs.
Runājot par finansēm, gribu atgādināt, ka pašvaldības Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai
varēja saņemt valsts aizdevumus
un, izmantojot pamatbudžeta
līdzfinansējumu, realizēt dažādus
projektus. Mēs vienojāmies, ka tā
ir laba iespēja sakārtot pašvaldības autoceļus, tāpēc varējām atjaunot trīs ceļa posmus, uzklājot
melno segumu, Piltenes pagastā,
vienu Piltenes pilsētā un vienu
Tārgales pagastā. Saņēmām aizdevumu remontdarbu veikšanai,
labiekārtojot ceļus arī Ancē, Zlē-

kās, Užavā un Vārves pagastā. Tos
uzsāka pagājušajā gadā, bet šogad
pabeigs. Jāpiebilst, ka katram minētajam ceļa posmam konkrētajā
pagastā ir liela nozīme. Piemēram,
Ventavā pamatmērķis ir gādāt par
skolēnu drošību, skolēniem būs
drošāka iekāpšana un izkāpšana no skolas autobusiem, nebūs
jāšķērso autoceļš, bet skolas autobusiem būs vieglāka piebraukšana, jo būs izbūvēts apgriešanās
laukums pie sabiedriskā centra,
bet ar dubulto virsmas apstrādi
noklāts ceļa posms gar stadionu,
lai skolēniem sporta stundās netraucētu putekļi, kas paceļas no
grants ceļa. Zlēkās izbūvēsim jaunu ceļa posmu, jo daba dara savu
un Venta esošo piebraucamo ceļu
pie atsevišķām dzīvojām ēkām ir
gatava paņemt savā varā, tāpēc,
lai būtu droši braukšanas apstākļi, vajadzīgs jauns pašvaldības
autoceļš. Objekti Ancē un Užavā
vairāk saistīti ar tūrismu, jo to sakārtošana pirmajā gadījumā ļaus
veiksmīgāk nokļūt uzņēmumā
“DabaLaba”, bet otrajā – pie Užavas bākas.
– Pašvaldības arī šogad varēs izmantot Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
paredzēto valsts aizdevumu.
Vai tas tiks darīts arī Ventspils
novadā?
– Jā, ir plānots sakārtot desmit objektus – gan ielas, gan ceļus, gan trīs tiltus, kas atrodas uz
pašvaldības autoceļiem Tārgalē
un Zirās. Divi ceļa posmi varētu
būt Piltenes pilsētā, pa vienam
Tārgalē un Ugālē, Zlēkās, Vārvē
un Popē, kur vairāk būs domāts
par gājēju drošību, izbūvējot viņiem domātu celiņu un ierīkojot
apgaismojumu. Valsts piedāvātā iespēja pašvaldībām izmantot
aizdevumus ir laba, īpaši tādēļ, ka
ceļu būves nozarē cenas nav cēlušās, tādēļ jāizmanto šis labvēlīgais
laiks, jo situācija mainīsies, un tad
viss būs daudz dārgāks.
– Minējāt ceļu sakārtošanu,
bet kas vēl paveikts 2021. gadā?
– Izmantojot Lauku atbalsta
dienesta piedāvātās iespējas un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu, uzsākti darbi Užavā, lai no pagasta
centra līdz Užavas upes ietekai
jūrā vestu melnais ceļa segums,
būs izbūvēts arī autostāvlaukums. Savukārt Jūrkalnē, izmantojot dubultās virsmas apstrādes

“Cik vien tas ilgi būs iespējams, vēlamies būt saimnieki savā novadā. Ir pieņemts
lēmums, ka apvienošanās notiks 2029. gadā. No vienas puses, tas pienāks ātri,
no otras puses, pa šo laiku būs vēl divas Saeimas vēlēšanas, un tas apvienošanās
jautājumā kaut ko var mainīt,” paredz domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

metodi, tiks sakārtots ceļš līdz
Centra stāvlaukumam, laukumu
labiekārtos, bet Ugunspļavā, kas
ir iecienīta pasākumu norises vieta, uzcels sabiedriskās tualetes,
kuras varēs izmantot visu gadu.
Tās būs pieslēgtas pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas, tāpēc tualetes būs viegli
uzkopjamas. Runājot par jau pabeigtiem darbiem, man pašam
pērn simpātiskākā šķita Rožu ielas iekšpagalma sakārtošana Piltenē, jo tādējādi atrisinājām daudz
problēmu, arī lietusūdeņu novadīšanu no Maija ielas. Rožu ielā
ir radīta patīkama un dzīvošanai
ērta vide. Pagājušajā gadā daudz
līdzekļu ieguldījām izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā.
Kā pirmo gribu minēt Tārgales
pamatskolu, kur ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un
Ventspils novada pašvaldības finansējumu veikta lifta izbūve, apkures sistēmas pārbūve, skolas un
pirmsskolas iestādes savienojuma
izbūve, gaiteņu atjaunošana, kā
arī notika skolai pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi. Esam
nomainījuši Annahites pamatskolas ēdnīcas un Puzes pamatskolas
jumtu, daļēji tas izdarīts Piltenes

pamatskolā, Zūru pamatskolā ir
izremontēts pirmā stāva gaitenis,
remontdarbi veikti pirmsskolas
izglītības iestādē “Taurenītis” Piltenē, Popes pamatskolā ierīkota
ugunsdzēsības trauksmes sistēma, iekštelpas remontētas Ugāles vidusskolā, pietiekami liels
objekts bija Vārves pirmsskolas
izglītības iestādes “Zīļuks” teritorijas labiekārtošana. Mums izdevās realizēt arī vairākus nelielus
Lauku atbalsta dienesta atbalstītos projektus, piemēram, man ļoti
patika, kā izdevās izveidot bērnu
rotaļu laukumu Zūru ciemā un
sporta laukumu Zirās. Veiksmīgi pabeidzām sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Ugāles pagastā, iekārtojot astoņus dzīvokļus un
vienu koptelpu. Šis projekts tika
īstenots Kurzemes plānošanas
reģiona apstiprinātā deinstitucionalizācijas plāna ietvarā un ir
domāts personu ar garīgās attīstības traucējumiem atbalstam, kam
nav nepieciešama papildu aprūpe.
Pašvaldībā ir ieviesta bērnu rotaļu
laukumu sakārtošanas programma, un pērn rotaļu iekārtas uzstādītas Tārgales centrā, Zlēkās
un Ventavas ciema centrā. Esam

piesaistījuši līdzekļus no Lauku
atbalsta dienesta Zivju fonda un
iegādājušies aprīkojumu SIA “Puzes ezers” un biedrībai “Usmas
krasts”, kas veic ezeru uzraudzību, tajos ir ielaisti zivju mazuļi. Ja
runājam par remontiem, tad tie
notika arī Piltenes bibliotēkā un
Tārgales pagasta pārvaldes ēkā.
Ir uzsākti Ugāles tautas nama
“Gaisma” remontdarbi, ēkā maina
un nostiprina koka konstrukcijas.
Šāgada beigās objektā visam vajadzētu būt kārtībā.
– Iedzīvotāji vēlas uzzināt
arī to, kas iecerēts šogad!
– Jau noslēgts līgums par
pirmsskolas izglītības iestādes
“Taurenītis” fasādes atjaunošanu
un ieejas mezglu izbūvi. Cerēsim,
ka tiks atrasts risinājums Ugāles
vidusskolas aktu zāles atjaunošanai – pagaidām šo telpu novēro,
lai secinātu, vai konstrukcijā nenotiek izmaiņas. Turpināsim jau
pieminēto bērnu rotaļu laukumu
labiekārtošanu. Gribam sakārtot
Ugāles vidusskolas sporta laukumu, zinām, kā varētu iegūt finansējumu, bet izdarīt to varēsim
tikai tad, ja laikus tiks pabeigta
tehniskā projekta izstrāde.
>> 5.lpp.
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Izmantojot ne tikai pašvaldības, bet arī Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu, Zūrās vasarā atklāja bērnu rotaļu laukumu.
Ugālē, Rūpnīcas ielā 6, piecstāvu nama ēkas pirmajā
un otrajā stāvā izveidoti grupu dzīvokļi astoņām
personām. Mājas dienvidu fasādē visu piecu stāvu
augstumā izbūvēts pacēlājs.
< < 4.lpp.
Protams, mēs gaidām, kādus
projektus varēsim realizēt jaunajā Eiropas Savienības plānošanas
periodā, izmantojot struktūrfondu līdzekļus un Eiropas Atveseļošanas fonda finansējumu. Īstas
skaidrības, kā viss notiks, vēl nav,
bet zināms, ka priekšroka būs tām
aktivitātēm, kas saistītas ar klimata politiku. Tie būs gan energoefektivitātes projekti, gan tādi,
kas saistīti ar pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem. Mums tas
ļautu sakārtot kādu katlumāju vai
pat uzbūvēt jaunu – vēl gan ir pāragri par to runāt. Noteikti iesniegsim tā dēvētos mazos projektus
Lauku atbalsta dienestā, esam
sagatavojuši piecus pieteikumus.
Gaidīsim ziņu, kurus no tiem apstiprinās. Protams, plānojot darbus, izmantosim arī pašvaldības
finansējumu, bet par tiem pagaidām vēl negribu stāstīt, jo vēl nav
apstiprināts budžets.
– Kad tas varētu notikt?
– Budžetu plānojam apstiprināt janvāra otrajā pusē. Ieņēmumi
nebūs ar grandiozu pieaugumu.
Mums, salīdzinot ar citām pašvaldībām, būs mazākais ieņēmumu
pieaugums pozīcijās iedzīvotāju
ienākumu nodoklis, pašvaldību
izlīdzināšanas fonda dotācija un
nekustamā īpašuma nodoklis.
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa
prognoze ir 5 879 000 eiro, nekustamā īpašuma nodokļa – 1,21
miljons eiro, bet dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda –
3 369 000 eiro. Sastādot budžetu,
redzam, kādi būs papildu izdevumi pret iepriekšējo gadu. Vie-

na daļa būs paredzēta pedagogu
atalgojuma palielināšanai, otra
– energoresursu kāpuma nosegšanai. Elektrības sadārdzinājums
sasniegs 30%, degvielas – 20%. Ne
tik ļoti, bet tomēr ir sadārdzinājusies kurināmā cena, dārgāk maksā
malka un granulas, īpaši cena pieaugusi gāzei.
– Saeima “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu
likumā” atbalstījusi priekšlikumus, kas paredz valstspilsētu
Daugavpils, Jelgavas, Liepājas,
Rēzeknes un Ventspils apvienošanu ar tām piegulošajiem novadiem atlikt no sākotnēji plānotā
2025. gada uz 2029. gadu. Gan
Ventspils, gan Ventspils novads
līdz šim visu laiku iestājās par
suverenitāti – pašvaldību balsis
tika sadzirdētas!
– Oktobra domes sēdē pieņēmām lēmumu, ka Ventspils novads
kā patstāvīga atvasināta publiska
persona saglabā pašvaldības statusu. Mūsu argumenti visu laiku
ir nemainīgi, proti, apvienojoties
ar Ventspili, jaunajā domes sastāvā
novads nebūs pārstāvēts, tātad nebūs, kas aizstāv novada iedzīvotāju
intereses, un novada cilvēki būs
zaudētāji. Ostas pilsētai Ventspilij
ir pavisam citi mērķi un uzdevumi nekā lauku teritorijai, kurā ir
12 pagasti. Apvienošanās gadījumā mūsu cilvēkiem daudz kas
tiks atņemts. Nu, piemēram, mēs
ļoti atbalstām seniorus. Nav runas
par pabalstiem, bet viņi var braukt
ekskursijās, piedalīties vairākos
pašvaldības finansētajos pasākumos – arī sporta spēlēs un senioru
saietā. Ne pašdarbnieki, ne spor-

Teritorijas labiekārtojums pērn veikts Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē, uzstādot arī
rotaļu elementus. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
tisti nemaksā par telpu izmantošanu, sporta skolas audzēkņi saņem
dienas naudu – piecus eiro dienā,
centīgākajiem
vidusskolēniem
izmaksājam stipendijas, nodrošinām ar brīvpusdienām pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un
skolēnus līdz 7. klasei, pārējiem
piemaksa pie pusdienām ir simboliska, skolēni uz skolu un mācību
ekskursijās brauc par brīvu. Ja tas ir
nepieciešams, iegādājamies tērpus
deju kolektīvu un ansambļu dalībniekiem. Esam par to, lai pagastos
būtu skolas un notiktu kultūras
pasākumi. Cik vien tas ilgi būs iespējams, vēlamies būt saimnieki
savā novadā. Ir pieņemts lēmums,
ka apvienošanās notiks 2029. gadā.
No vienas puses, tas pienāks ātri,
no otras puses, pa šo laiku būs vēl
divas Saeimas vēlēšanas, un tas apvienošanās jautājumā kaut ko var
mainīt. Protams, iedzīvotāju skaits
samazinās, bet šāda aina vērojama visos Latvijas reģionos, izņemot Rīgu un Pierīgu. Jāpiebilst, ka
mums ar Ventspili ir sadarbība vai-

rākās jomās, piemēram, izglītībā
un kultūrā, decembra beigās izveidojām vienotu Civilās aizsardzības
komisiju. Jaunajā “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” ir noteikts, ka jābūt sadarbībai arī bērnu tiesību aizsardzības,
sabiedriskās kārtības uzturēšanas,
īpašumu apsaimniekošanas u.c.
jomās. Ventspils novada pašvaldība un Ventspils valstspilsēta ir
izveidojusi Konsultatīvo padomi,
un tā izstrādā kopīgu attīstības
programmu līdz 2027. gadam un
stratēģiju līdz 2030. gadam. Pašlaik
šo dokumentu pirmā redakcija ir
nodota sabiedriskajai apspriešanai.
Sadarbības plāns ir orientēts uz to,
ka abas pašvaldības ir autonomas
un mēs tajā integrējam tās lietas,
kuras katra pašvaldība vēlas attīstīt.
– Janvārī atceramies barikāžu laika notikumus. Vai arī jūs
tajos piedalījāties?
– Tolaik strādāju Užavā un
atceros, ka mums visiem bija liela
interese par to, kas notiks. Gribē-

jās, lai Latvija ir brīva, lai tā ir neatkarīga. Pagastā izveidojās Tautas frontes aktīvistu grupa, un tās
dalībnieki, aicinot līdzi arī citus,
vairākas reizes brauca uz barikādēm. Es turp devos vienu reizi,
nokļuvu Doma laukumā, kur bija
uzstādīta estrāde un uzstājās dažādi mākslinieki, arī grupa “Pērkons”. Toreiz biju jauns, gribējās,
lai notikuma vietā būtu konflikts
ar padomju karavīriem un varētu parādīt savu nostāju, bet nekas tāds nenotika. Biju audzināts
nacionālā garā, vecaistēvs katru
dienu klausījās “Amerikas balsi”.
Bieži viesojos pie viņa un dzirdēju, ko stāstīja radio. Mans tēvs bija
izsūtīts, tāpēc mājās valdīja gaisotne, kurā nepieņēma padomju
varas ieviesto kārtību. Vecāki un
vecvecāki daudz runāja par brīvo
Latviju, un šīs sarunas ietekmēja
mani. Barikāžu laikā vēl neapjautu, cik svarīgs notikums tas ir, bet,
kad tās beidzās, bija prieks par
nosargāto.
Marlena Zvaigzne
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Ventspils novada pasākumu afiša
KULTŪRAS VĒSTIS
Visi pasākumi
notiek pēc valstī
noteiktajiem
epidemioloģiskajiem drošības
noteikumiem
“zaļajā režīmā”.
18. janvārī KN/TN vadītāju
seminārs Jūrkalnē.
PILTENE
22. janvārī plkst. 13, ja
laikapstākļi tam būs labvēlīgi,
notiks sniega svētki.
29. janvārī plkst. 14 Ugāles
amatierteātra izrāde “Sievasmātes
bizness”. Ieejas maksa – divi eiro.
Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāde un
planšete lasītavā par janvāra
mēneša ievērojamiem cilvēkiem
– jubilāriem, atceres dienām,
svētkiem, aktuāliem notikumiem
“Bibliotēkas kalendārs stāsta”.
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Piltenes bibliotēkā”.
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu
2021. gads”.
l Daiļliteratūras grāmatu
izstāde lasītavā “Ballīte grāmatās”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 67. kopa.
PASĀKUMI:
l Janvārī – bibliotēkas
abonementa telpās turpinās
remonts – bibliotēkas
pakalpojumi pieejami ierobežotā
apmērā – tikai jaunākās
grāmatas, preses izdevumi.
Sestdienās bibliotēka slēgta.
Apmeklējumu vēlams pieteikt pa
tālr. 25423839.
PUZE
20. janvārī plkst. 18
“Ozolu” mājās Barikāžu atceres
ugunskurs. Pasākumā piedalās
Puzes pagasta barikāžu dalībnieki
un mazpulcēni.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības
fotogrāfiju izstāde “Neatpazītie”
– aicināti visi pagasta iedzīvotāji
apskatīt un atpazīt fotogrāfijās
esošās personas.
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Puzes bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde “Ar
savām domām vispirms mazliet
jāaprunājas” – angļu klasiķim
Čārlzam Dikensam 210.
l Literatūras izstāde “Es

nebaidos pazaudēt dzīvi” –
rakstniekam Egilam Lukjanskim
85.
l Grāmatu izstāde bērniem
“Bērnišķīgi brīnīties un
priecāties” – mākslinieces Agijas
Stakas ilustrācijas.
l Literatūras izstāde “Pārlaist
ziemu” – rokdarbu grāmatas par
silto apģērbu darināšanu.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 70. kopa.
TĀRGALE
Bibliotēka
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Tārgales bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde
“Atgriešanās ceļš” – dzejniekam
Olafam Gūtmanim 95.
l Literatūras izstāde “Te man
savu mūžu zarot …” – dzejniekam
Jānim Sirmbārdim 85.
l Literatūras izstāde
“Nosapņotas murrādziesmiņas” –
Vitautam Ļūdēnam 85.
l Literatūras izstāde
“Rakstniekam Egilam Lukjanskim
85”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 64. kopa.
JŪRKALNE
15. janvārī atjaunotā tautas
nama desmit gadu jubilejas
pasākums.
31. janvārī plkst. 13
ikmēneša senioru tikšanās.
Bibliotēka
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Jūrkalnes bibliotēkā”.
l Zvaigznes dienai veltīta
literatūras izstāde
“Uzlecošā Rīta un rietošā Vakara
zvaigzne”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 65. kopa.
UŽAVA
Bibliotēka
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Užavas bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde
“Lasītākās grāmatas bibliotēkā
2021”.
l Literatūras izstāde “Ziema
grāmatu plauktos”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 66. kopa.
l Grāmatzīmju izstāde
“Grāmatzīmes – patīkamai
lasīšanai” (no 17. janvāra).
l Sveču izstāde “Lai top
gaisma” (no 24. janvāra).

11. janvāris – 10. februāris
ANCE
24.–31. janvārī interešu
grupas “Ances gleznotāji” un
“Vecmāmiņu klubiņš” formēšana,
satikšanās.
Bibliotēka
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Ances bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde “Kas
lasītāju interesēja 2021. gadā”.
l Barikāžu piemiņas dienai
veltīta literatūras izstāde “Deg
Rīgā ugunskuri” (no 18. janvāra).
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 68. kopa.
PASĀKUMI:
l 5., 12., 19. un 26. janvārī
plkst. 11.30 bibliotekārās stundas
skolēniem “Bērnu žūrijas lasīšanas
programmas finiša taisne”.
l 29. janvārī plkst. 11 lasītāju
klubiņa “Dažādības” svētku
pasākums “Jauns gads, jauns
sākums”.
UGĀLE
20. janvārī Tirgus laukumā
plkst. 18 barikāžu atceres
pasākums.
Bibliotēka
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Ugāles bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde
“Mēneša jubilāri” – rakstniecei
Laimai Kotai 60; rakstniekam,
literatūrzinātniekam Jānim
Kalniņam 100.
l Literatūras izstāde
“Barikādes – tāla vēsture
pusaudžiem”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 71. kopa.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Tiem, kas draugos ar
Pūku” – angļu rakstniekam
Alanam Aleksandram Milnam
140.
POPE
30. janvārī plkst. 14 Zvaigžņu
dienas pasākums kultūras namā.
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā:
sakarā ar bibliotēkas vadītāja
maiņu bibliotēka slēgta
(precizējoša informācija sekos).
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Popes bibliotēkā”.
ZIRAS
Bibliotēka
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Ziru bibliotēkā”.

l Literatūras izstāde “2021.
gada lasītākās grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Ko mums
sola jaunais, ūdens tīģera gads?”.
l Literatūras izstāde
bērniem “Mani sauc
Vinnijs Pūks” – angļu
rakstniekam Alanam
Aleksandram Milnam 140 (no
18. janvāra).
ZLĒKAS
22. janvārī plkst. 16 literāri
muzikālais skapis. Līgas Ķemleres
radošā daiļrade laiku lokos.
Bibliotēka
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Zlēku bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde
“Katra cilvēka dzīve – Visums
miniatūrā” – rakstniekam Egilam
Lukjanskim 85.
l Priekšmetu izstāde
“Galvenais, lai siltas kājas!”
– Spāres TLMK “Nāmetiņš”
darinātās čības.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 69. kopa.
PASĀKUMI:
28. janvārī plkst. 14 Dāmu
klubiņa pasākums “Vaļasprieki”.
USMA
14. janvārī plkst. 19 kino
vakars.
Barikāžu aizstāvju atceres
vakars.
29. janvārī plkst. 16 Usmas
amatierteātra “Suflē” pirmizrāde,
Ināras Šteinbergas luga
“Kompanjones”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Usmas bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde “Egilam
Lukjanskim 85”.
l Literatūras izstāde
“Rakstniecei Laimai Kotai 60”.
l Literatūras izstāde “Esi
dzīva, mana valoda!” – dzejniekam
Vitautam Ļūdēnam 85.
l Literatūras izstāde
“Dramaturģei Leldei Stumbrei
70”.
l Literatūras izstāde “1991.
gada janvāra barikāžu atcere”.
VĀRVE
20. janvārī plkst. 17 pie Zūru
muzeja ratnīcas iedegs barikāžu
atceres ugunskuru.
Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Siržu
zagļa uznāciens” – rakstniekam
Zigmundam Skujiņam 95 (līdz
20. janvārim).
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Vārves bibliotēkā”.
l Literatūras izstāde
“Grāmatas ziemas noskaņās”.
Zūru bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz
12. janvārim bibliotēka slēgta.
Izstādes:
l Kultūras ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Zūru bibliotēkā”.
l Seno kartīšu izstāde “Katrā
sirdī ir tā vieta, kur Ziemassvētku
brīnums mīt…”.

SPORTS

Atklātās sacensības
vieglatlētikā telpās
Rīgā sporta skolas “Arkādija” sporta manēžā notika
atklātās pārbaudes sacensības vieglatlētikā telpās.
Ievērojot valstī Covid-19 noteiktos ierobežojumus,
vieglatlēti startēja trīs vecuma grupās astoņās
vieglatlētikas disciplīnās.
Ventspils novada BJSS izcili pārstāvēja Eduards Strelkovs (2007.
g. dz. grupā), divas reizes stājoties uz augstākā goda pjedestāla, izcīnot 1. vietu 60 m sprintā ar rezultātu 7,61 sek. (III sporta klase)
un tāllēkšanā ar rezultātu 5,96 m (III sporta klase). Paldies trenerim
Dainim Lodiņam par Eduarda sagatavošanu sacensībām.
Jolanta Ziemele
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INFORMĀCIJA
Vasarā aicinājām ikvienu interesentu, kurš
apceļo Kurzemi un tur iepazīst vācu vēsturi,
piedalīties fotokonkursā “Pa vācu vēstures
pēdām Kurzemē”. Projekta dalībnieku uzdevums
bija fotografēt vēsturiskos objektus, kurus
cēluši vācieši, un fotogrāfijas iesniegt projekta
koordinatoriem.
Projekts “Pa vācu vēstures pēdām Kurzemē” (Deutsche
Spuren in Kurland entdecken) ir noslēdzies. Fotogrāfijas saņēmām no 44 autoriem un esam izdevuši atklātņu komplektu “Vācu pēdas Latvijā”. Atklātņu komplektā ir 16 atklātnes,
tās veidotas kā kolāžas, līdz ar to vairāku autoru fotogrāfijas
vēsta par kādu vietu Kurzemē. Ja iegūsiet šo atklātņu komplektu savā īpašumā, varēsiet pabūt Saldus novada Jaunmuižā un Striķos, Talsu novada Lubezerē, Tiņģerē, Vandzenē,
Spārē un Strazdē, Kuldīgas novada Padurē, Tukuma novada
Vānē, Dienvidkurzemes novada Rolavā un Krūtē.
Esam gandarīti, ka fotogrāfi iesniedza fotogrāfijas par
vācu objektiem Ventspils novadā, kas atrodami Pasiekstē,
Popē, Puzē, Zlēkās un Zūrās. Atklātnīšu skaits komplektā
ir ierobežots, tātad daļa iesniegto fotogrāfiju, arī no citām
mūsu novada vietām, palika arhīvos, tās varat apskatīt “Facebook” Ventspils Vācu kultūras biedrības lapā “Deutscher
Kulturverein Ventspils”. Fotogrāfijas ievietotas pēc novadu
principa, līdz ar to ir iespēja redzēt, cik aktīvi ir bijuši ceļotāji šajos novados. Aicinu neklātienē paceļot pa Kurzemes vēsturiskajām vietām! Esam šogad izdevuši kalendāru
2022. gadam “Muižas vakar un šodien” par Kuldīgas novada
muižām. Mūsu kalendāri un atklātņu komplekti nav pārdošanā veikalos, bet, ja vēlaties tos iegūt savā īpašumā, zvaniet
26352802 vai rakstiet kraule7@inbox.lv.
Vēlaties būt veseli? Varbūt gribat papildināt savas vācu
valodas zināšanas? Tad ieskatieties Ventspils Vācu kultūras
biedrības “Facebook” lapā un izmantojiet piedāvāto iespēju.
Ventspils Vācu kultūras biedrības raidieraksts “10000 Schritte mit Deutsch” aicina jūs apgūt vācu valodu vai papildināt vācu valodas zināšanas. Ieraksta laikā saņemsiet teksta
tulkojumus arī latviešu valodā, tāpēc materiāls noteikti būs

Ventspils Vācu kultūras biedrības
projekti īstenojas arī novadā
labs palīgs visiem, kas vēlēsies iepazīties ar vācu vēsturi Latvijā. Saņemsiet piecus ierakstus un varēsiet tos noklausīties
jums izdevīgā laikā un vietā. Plānojam, ka izmantosiet šos
ierakstus pastaigu laikā, jo dienā veikt 10 000 soļus taču ir

ļoti veselīgi. Projekta vadītāja ir Sibilla Veģe, atbalsta Vācijas
Iekšlietu ministrija (BMI). Šeit varat klausīties pirmo tekstu
https://youtu.be/KXbjOKe8GUA.
Māra Kraule

Ventspils Vācu kultūras biedrības aktīvisti iesaka dienā veikt 10 000 soļu, klausoties ierakstus
vācu valodā.

SPORTS

Popiņi spēlē
basketbolu un volejbolu
Ventspils pilsētas čempionātā basketbolā, kas notika
olimpiskajā centrā “Ventspils”, “Anzāģe/Pope” ar rezultātu
94:65 pieveica “Niedras”.  
“Anzāģes/Popes” sastāvā pieteikti Ainārs Balsers, Andris Bāris, Agris Bileskalns, Māris Bileskalns, Krists Celms, Kaspars Eikins, Mariss
Gredzens, Māris Indāns, Intars Jansons, Dāvis Krūmiņš, Miks Leitāns,
Kārlis Libkovskis, Jurģis Ozols, Kristaps Pugačs, Edijs Veinbergs, Andis
Zariņš, Jānis Zemels, Krists Felšs-Milbergs.
Šogad čempionātā piedalās piecas komandas – “Anzāģe/Pope”,
“Ventspils Tehnikums”, “FunFaceTV”, “Niedras”, “Baltijas Ekspresis” un
“Brīvostas pārvalde”.
Savukārt Ventspils pilsētas čempionātā volejbolā popiņiem bija 4.
vieta. Pilsētas čempionāts volejbolā noslēdzies ar z/s “Vālodzes” komandas uzvaru, kas finālcīņā ar 3:1 (25:21, 20:25, 25:16, 25:23) pieveica
Skrundas komandu. Bronzas spēlē labāki izrādījās “Karo Wood” volejbolisti, pieveicot Popes komandu ar rezultātu 3:0
Pusfinālos z/s “Vālodzes” ar 3:1 pārspēja “Karo Wood”, bet Skrundas spēlētāji ar rezultātu 3:0 uzvarēja Popes komandu. Popes komandas
sastāvā spēlēja Endijs Skolmeistars, Andris Graudužis, Nauris Meiris,
Kārlis Bērziņš, Mariss Gredzens, Normunds Auns, Aleksis Kristiņš,
Kaspars Kristiņš, Ojārs Grinbergs, Kristiāns Meiris, Sandris Jankevičus.
Sandris Jankevičus

Uz laukuma arī komandas “Anzāģe/Pope” basketbolisti.
EVELĪNAS MAURERES FOTO
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Izsola nekustamo īpašumu
ZIRĀS

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar kopējo
platību 71,9 m2, “Arāji” – 4, Zirās, Ziru pagastā, Ventspils
novadā, kadastra numurs 98909000063.
Izsoles sākumcena – 1300 eiro, nodrošinājums – 130
eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 19. janvārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 18. februārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
19. janvāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 8. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz
2022. gada 8. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā
nodrošinājums 130 eiro apmērā (10% no izsolāmā
objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Arāji” – 4,
Ziru pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles
rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic
izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar
elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības
interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un
apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot SIA “VNK
serviss” pārstāvim: (tālr. 25431808; e-pasts: dace.
limberga@vnkserviss.lv). Izsoles komisijas kontakttālrunis
– 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod 1-istabas dzīvokli ar kopējo
platību 34,9 m2, “Tērces” – 8, Zirās, Ziru pagastā,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98909000067.
Izsoles sākumcena – 510 eiro, nodrošinājums – 51
eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 19. janvārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 18. februārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
19. janvāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 8. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
8. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 51 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma “Tērces” – 8, Ziru pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības
interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot SIA “VNK serviss”
pārstāvim: (tālr. 25431808; e-pasts: dace.limberga@
vnkserviss.lv). Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

UGĀLĒ

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar
kopējo platību 38,8 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 11, Ugālē,
Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98709000407.
Izsoles sākumcena – 490 eiro, nodrošinājums – 49
eiro, izsoles solis – 40 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 19. janvārī plkst. 13 un noslēdzas
2022.gada 18. februārī plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
19. janvāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 8. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
8. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 49 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 3 – 11, Ugāles pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības
interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli
ar kopējo platību 59 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 16, Ugālē,
Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98709000406.
Izsoles sākumcena – 770 eiro, nodrošinājums –
77 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 19. janvārī plkst. 13. un noslēdzas
2022. gada 18. februārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
19. janvāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 8. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
8. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 77 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 3 – 16, Ugāles pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības
interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar
kopējo platību 61,8 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 36, Ugālē,
Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98709000413.
Izsoles sākumcena – 760 eiro, nodrošinājums – 76
eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 19. janvārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 18. februārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
19. janvāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 8. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
8. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 76 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 3 – 36, Ugāles pagastā, izsoles
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nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības
interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod 1-istabas dzīvokli ar
kopējo platību 31,5 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 41, Ugālē,
Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98709000409.
Izsoles sākumcena – 410 eiro, nodrošinājums – 41
eiro, izsoles solis – 40 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 19. janvārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 18. februārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
19. janvāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 8. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
8. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 41 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 3 – 41, Ugāles pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā,
Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības
interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar kopējo
platību 62 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 42, Ugālē, Ugāles pagastā,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000412.
Izsoles sākumcena – 1100 eiro, nodrošinājums –
110 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 2. februārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 4. martā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
2. februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 22. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz
2022. gada 22. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā
nodrošinājums 110 eiro apmērā (10% no izsolāmā
objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Rūpnīcas
iela 3 – 42, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums
izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus
jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā
ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto
rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
>> 9.lpp.
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< < 8.lpp. Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un
apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās
mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim:
tālr. 25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv.
Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību
46,8 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 43, Ugālē, Ugāles pagastā,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000408.
Izsoles sākumcena – 550 eiro, nodrošinājums – 55 eiro,
izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 2. februārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 4. martā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
2. februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 22. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
22. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 55 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 3 – 43, Ugāles pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar kopējo
platību 62 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 58, Ugālē, Ugāles pagastā,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000411.
Izsoles sākumcena – 740 eiro, nodrošinājums –
74 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 2. februārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 4. martā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
2. februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 22. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
22. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 74 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 3 – 58, Ugāles pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību
46,7 m2, Rūpnīcas ielā 4 – 40, Ugālē, Ugāles pagastā,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000417.
Izsoles sākumcena – 620 eiro, nodrošinājums –
62 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 2. februārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 4. martā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
2. februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 22. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
22. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 62 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 4 – 40, Ugāles pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod 1-istabas dzīvokli ar
kopējo platību 31,7 m2, Rūpnīcas ielā 4 – 44, Ugālē,
Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98709000416.
Izsoles sākumcena – 500 eiro, nodrošinājums – 50 eiro,
izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 2. februārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 4. martā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
2. februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 22. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
22. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 50 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 4 – 44, Ugāles pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar kopējo platību
61,4 m2, Rūpnīcas ielā 4 – 45, Ugālē, Ugāles pagastā,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000415.
Izsoles sākumcena – 980 eiro, nodrošinājums – 98 eiro,
izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 2. februārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 4. martā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
2. februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 22. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
22. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 98 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Rūpnīcas iela 4 – 45, Ugāles pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20
eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr.
25454948; e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

JŪRKALNĒ

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar kopējo
platību 69 m2, “Šalkas” – 4, Jūrkalnē, Jūrkalnes pagastā,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98509000004.
Izsoles sākumcena – 4500 eiro, nodrošinājums – 450
eiro, izsoles solis – 200 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 2. februārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 4. martā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022.
gada 2. februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 22.
februārī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz
2022. gada 22. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā
nodrošinājums 450 eiro apmērā (10% no izsolāmā
objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Šalkas”
– 4, Jūrkalnes pagastā, izsoles nodrošinājums”, un,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums
izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus
jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar
elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības
interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un
apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss”
pārstāvim: tālr. 25431808; e-pasts: dace.limberga@
vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis –
25749170.

PILTENĒ

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Krasta
ielā 12 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs
98130030223, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 98130030223, platība 0,5121 ha.
Izsoles sākumcena – 3700 eiro, nodrošinājums – 370
eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 19. janvārī plkst. 13 un noslēdzas
2022. gada 18. februārī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada
19. janvāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 8. februārī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada
8. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 370 eiro
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma Krasta iela 12, Piltenē, izsoles nodrošinājums”,
un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums
izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus
jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar
elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā
no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par
izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē:
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un
apskates laiku darbadienās, iepriekš iezvanot Piltenes
pagasta pārvaldes vadītājam: tālr. 26820888; e-pasts:
piltene@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis –
25749170.
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Triju jubileju gads
nenogurdināmā rosībā

POPE
It kā valstī noteiktie
ierobežojumi mūs ikdienā ir
attālinājuši, bet paradoksāli,
ka sadarbība Popes muižā
ir veidojusies vēl ciešāka
un produktīvāka. Lai arī
aizvadītajā gadā pandēmija
turpināja diktēt savus notei
kumus, tas tomēr nebūt nebija
iemesls, lai trīs nozīmīgas
jubilejas Popes pagastā
atstātu bez ievērības – Popes
pagastam 790, Popes baznīcai
250 un Popes skolai 170.
Biedrības “Popes muiža” pārstāvji rosināja attālināti organizēt
kopsapulci, kurā ar idejām svētku
veidošanā piedalījās 13 dalībnieki,
pārstāvot Popes skolu, pirmsskolas
izglītības iestādi, kultūras namu,
pagasta pārvaldi, sporta klubu un
sabiedriskās organizācijas. Sapulcē
valdīja patiesi radoša atmosfēra, jo
visi dalījās ar savām idejām, no kurām ļoti daudzas arī tika īstenotas.
Viena no iniciatīvām bija veidot
svētkiem vienojošu informatīvo materiālu, un ar Sandra Jankevičus gādību tapa gaumīga dizaina reklāmas
plakāti gan internetā, gan arī pagasta centrā, bet vērtīgākais, ka svētku
reizē tika izstrādāta interneta vietne
“Pope.lv,” kur turpmāk būs pieejama
visa aktuālā informācija par Popes
pagastu. Viens no rosinājumiem bija
par Popes baronu kapsētas vārtu atjaunošanu. Šim projektam biedrības
“Popes muiža” pārstāvji sagatavoja
projekta pieteikumu, un kapsētas

vārtu atjaunošanai no Kurzemes
plānošanas reģiona projekta konkursa Ventspils novada pašvaldībai
tika piešķirts 3666 eiro liels līdzfinansējums. Plānots, ka darbi notiks,
tiklīdz laikapstākļi to ļaus.
Arī Popes baznīca savā jubilejas
gadā neizpalika bez dāvanām. Vērtīgākā no tām bija iegūtais 33 875
eiro finansējums baznīcas torņa
atjaunošanai no Nacionālā kultūras
mantojuma pārvaldes sakrālā mantojuma projektu konkursa, bet vēl
bez tā skaists notikums bija arī mācītāja Jāņa Kalniņa Popes baznīcā
rīkotais ērģelnieces Ilonas Briģeles
un vijolnieces Paulas Šūmanes koncerts, kas radīja īstu svētku noskaņu.
Popes svētku ideju sanāksmē
vairākas ieceres bija saistītas ar Popes skolas 170. jubileju. Viena no
tām bija izveidot vides objektu kā
senās skolas solu vietā, kur agrāk atradās Popes pirmā skolas ēka, taču
šī iecere tika atlikta, jo, lai sakārtotu
šai vietai apkārt valdošo sadzīvisko
nekārtību, būtu nepieciešami lielāki
materiālie ieguldījumi un juridiski sarežģītas formalitātes ar zemes
īpašniekiem.
Otra no iecerēm bija tagadējās
Popes skolas ēkas – Popes muižas
kungu mājas – fasādes izgaismošana.
Šo ieceri, piedaloties Ventspils novada projektu konkursā “Mēs savā novadā 2021”, veiksmīgi īstenoja biedrība “Popes muiža”. Tagad vēlās vakara
stundās Popes skola kā īsta gaismas
pils ir redzama jau no attāluma. Īstu

skolas jubilejas svētku noskaņu radīja fotokluba “Kursa” veidotais foto
projekts, kas mūsdienu skolēniem
ļāva ne tikai ieskatīties skolas vēsturē caur senām fotogrāfijām, bet arī
atcerēties, kā pirms gada, atzīmējot
Skolotāju dienu, pašiem bija iespēja
kļūt par seno laiku skolēnu.
Spilgti piemēri veiksmīgai sadarbībai, kas rezultējas ar unikālu
mantojumu saglabāšanu, ir Popes
muižā svinētās “Gadsimta atgriešanās”. Pērn notika jau otrā “Gadsimta
atgriešanās” Popes muižā, kad pēc
vērienīgas restaurācijas un simt
gadu prombūtnes savā vēsturiskajā
vietā atgriezās divi oriģinālie Popes muižas vēsturiskās ēdamzāles
krēsli. Tie, kā tas bijis vēsturiski,
atkal ir apvienojušies ar vēsturisko
bufetes skapi, veidojot vienota stila
interjeru. Lai īstenotu šo divu krēslu rūpīgu un precīzu restaurāciju,
tika piesaistīts restaurators Aigars
Pilenieks, bet restaurācijas projektu
finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds ar 2900 eiro, Ventspils
novada pašvaldība ar 798,27 eiro,
atbalsts bija arī no mecenātiem.
Lai nodrošinātu vēl plašāku Popes
muižas kultūrvēstures izpēti, sadarbībā ar Ventspils muzeju Ventspils
valstspilsētas kultūras projektu konkursā izdevās iegūt 1500 eiro līdzfinansējumu, lai nodrošinātu Ventspils muzeja krājumā esošo, seno
dokumentu tulkošanu, rezultātā ir
iegūtas jaunas ziņas par Popes muižas kultūrvēsturiskās apbūves vei-

Smagnējās un novecojušās
laternas ir noņemtas, un
tagad Popes skolas ēkas
fasāde tiek izgaismota ar
maziem un nemanāmiem,
bet daudz efektīgākiem
gaismas prožektoriem.
ROBERTA GRINBERGA ARHĪVA FOTO

attīstības jautājumus un veidotu trīspusīgu sadarbību starp valsti, pašvaldību un nevalstisko organizāciju
sektoru, kas būtu labākais ceļš uz
risinājumu Popes muižas – Latvijā
lielākās valsts nozīmes kultūrvēsturiskās muižas – apbūves tālākai
attīstībai.
Roberts Grinbergs

Ciena valsti, kurā dzīvo

Neviens darbs,
uzskata Rodrigo, nav
smādējams. Viņš
priecājas par iespēju
dzīvot skaistajā Popē.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Popes pamatskolas
9. klases audzēknis
Rodrigo Jāne vairākas
reizes piedalījies domes
priekšsēdētāja Aivara
Mucenieka rīkotajā
pieņemšanā, jo viņam bijuši
labi panākumi mācību
olimpiādēs. Saņemti ne vien
pateicības raksti, bet arī

došanās hronoloģiju. Bet viens no
vērienīgākajiem aizvadītā gada projektiem, pie kura vēl notiek pēdējie
izstrādes darbi, ir saistīts ar Popes
muižas kultūrvēsturiskās apbūves
ainavas aizsardzības un pārvaldības
plāna izstrādi. Projektu veido vairākas daļas, un tā izstrāde ir uzticēta
Latvijā vadošajiem kultūrvēsturisko
apbūvju speciālistiem – ainavu arhitektei Kristīnei Veinbergai un būvniecības arheologam Jurim Zviedrānam. Izstrādātais plāns ļaus daudz
pārdomātāk un autentiskāk kopt un
veidot Popes muižas apkārtni, izvairoties no riskiem pazaudēt kādu
no kultūrvēsturiskajām vērtībām. Šī
projekta īstenošanai tika iegūts 5000
eiro liels līdzfinansējums no Valsts
kultūrkapitāla fonda un 798,89 eiro
no Ventspils novada pašvaldības
kultūras projektu konkursa.
Biedrība “Popes muiža” aizvadīto sešu gadu laikā ir apliecinājusi,
ka neviens darbs nav nepaveicams
un neiespējams. Tādēļ ļoti ceram, ka
Ventspils novada pašvaldība darbu
pie Popes muižas apbūves attīstības
plāna izstrādes turpinās, tiks pieaicināti nozares eksperti un ieguldītajam darbam būs arī rezultāts. Apzinoties, ka Popes muižas attīstības
iespējas lielā mērā var būt atkarīgas
arī no valstiska līmeņa projektu realizēšanas, biedrība “Popes muiža”
ir vērsusies pie Latvijas Republikas
kultūras ministra Naura Puntuļa ar
aicinājumu atbraukt vizītē uz Popes
muižu, lai izrunātu Popes muižas

pašvaldības piešķirtās naudas
balvas.
Pirms diviem gadiem 7. klases
skolnieks ieguva 1. vietu novada
posma matemātikas 7. klašu grupā,
bet pagājušajā mācību gadā – 1. vietu novada vizuālās mākslas konkursā 7.–8. klašu grupā. Rodrigo stāsta,
ka vienmēr mācījies labi, tiesa, šogad
atzīmes kļuvušas zemākas – to ie-

tekmējis iepriekš organizētais attālinātais mācību process. Arī matemātikā, kas puisim padodas, vairs nav
tik labas sekmes. Pēdējā laikā skolēnam iepatikusies ķīmija, jo stundās
var veikt dažādus eksperimentus.
“Te, Popes skolā, jūtos kā savējais, esam kā liela ģimene. Mūsu
klasē ir desmit skolēni, mūsu audzinātāja ir Linda Kiršteine. Viņa mūs

iesaista dažādās aktivitātēs, piemēram, skolas dekorēšanā. Tas man
patīk.”
Taujāts, kur Rodrigo gribētu mācīties pēc 9. klases, viņš godīgi atzīst,
ka vēl nav uzšķīlusies īstā dzirkstelīte.
Iespējams, tas varētu būt tehnikums
un kāda eksaktā specialitāte, kur
varētu noderēt arī labās zināšanas
matemātikā. Piedaloties olimpiādēs,
popiņš neesot jutis lielu uztraukumu
– drīzāk prieku par to, ka šādos pasākumos var pārstāvēt Popes pamatskolu. Viņš ir lietpratējs arī vizuālajā
mākslā. Zīmēšana saistījusi jau bērnībā. Toreiz attēloti cilvēki un daba.
Nu Rodrigo īpašu uzmanību pievērš
dažādām tehnikām, mīļākā esot
grafika. Savos darbos viņš parasti
izmanto melno lodīšu pildspalvu vai
īpašu marķieri, un tad top personas
darbībā. Lai zīmējums izdotos, nepieciešama iedvesma, atzīst skolēns.
Iepriekšējos gados viņa darbi sūtīti
uz vizuālās mākslas konkursiem, kuros bieži gūti panākumi. Tas bija patīkami, neslēpj Rodrigo, piebilstot, ka
arī viņš cenšas pateikt citiem paldies,
ja kāds izdarījis labu darbu.

Rodrigo ir īsts popiņš – te dzimis un audzis, un īpaši omulīgi savā
pagastā viņš jūtas pavasarī, kad var
baudīt skaistos dabas skatus. Puisis
ir dzimis četru bērnu ģimenē, viņam ir trīs vecāki brāļi, kuri iemācījuši pastarītim dažādus praktiskus
darbus. Tagad Rodrigo mājvieta ir
dzīvoklī, bet, kad dzīve ritēja lauku
mājā, viņš izlaida ganos lopus un tīrīja stalli, neuzskatot, ka par to būtu
jākaunas. Popiņam ir labas attiecības
ar mammu Anitu, kura vienmēr ir
palīdzējusi un atbalstījusi, tāpēc, saņemot pašvaldības naudas balvas
par labiem panākumiem olimpiādēs,
viņš iegādājies to, kas varētu iepriecināt mammu. Pats viņš tīko pēc jauna
telefona, bet prot iztikt arī ar veco.
Brīvajos brīžos puisis labprāt uzspēlē
datorspēles, agrāk viņš daudz lasīja,
tagad dodot priekšroku modernajām
tehnoloģijām. Janvārī atceramies barikāžu laika notikumus. Rodrigo ir
dzirdējis par tiem un stāsta: ja tagad
rastos vajadzība iestāties par Latvijas brīvību, viņš būtu gatavs to darīt,
jo ciena valsti, kurā dzīvo.
Marlena Zvaigzne
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UŽAVA
Užava ir skolotājas
Karīnas Cimermanes
dzimtais pagasts. Viņas
bērnība un šodiena saistīta
ar Sārnati, tāpēc uz darbu
skolā Karīna ierodas ar savu
auto. Valsts svētkos pagasta
pārvaldes vadītāja Laima
Erliha-Štranka pedagoģei
pasniedza Goda rakstu
par augstu profesionālo
meistarību un nozīmīgu
ieguldījumu skolēnu
zināšanu pilnveidē, jaunu
metodisko paņēmienu
iedzīvināšanu darbā
ar skolēniem un viņu
domāšanas un lasīšanas
prasmju attīstīšanu.
Karīnai spilgti atmiņā palikuši Sārnatē pavadītie pirmie dzīves
gadi, viņa atceras, kā spēlējusies
un ieklausījusies pieaugušo sarunās. Trīs gadu vecumā meitenīte kopā ar vecākiem pārcēlās uz
Užavu, kur toreiz bija tikai viena
daudzdzīvokļu māja – tajā viņa
arī dzīvoja. “Man patīk tas, ka tagad Užava ir sakopta. Tie, kas iebrauc no citiem pagastiem, saka,
ka mums ir kā Ventspilī. To īpaši
labi var redzēt vasarā. Cenšas gan
tie, kam tas ir darba pienākums,
gan paši iedzīvotāji. Mēs ar vīru
Zinti dzīvojam Sārnatē, bet es jau
pirms sešiem braucu uz skolu,
lai sagatavotos stundām. Pedagoģijā nokļuvu diezgan nejauši.
Vispirms biju pionieru vadītāja, Užavas skolas direktore Vera
Žigalkina uzaicināja te strādāt.
Toreiz man bija 19 gadi, uzreiz

iedeva arī klasi. Sapratusi, ka laikam palikšu skolā, iestājos augstskolā, lai izstudētu par sākumskolas skolotāju. Šogad esmu 1.
un 3. klases audzinātāja un mācu
zīmēšanu visiem skolas audzēkņiem, izņemot 4. klasi.”
Karīna jau ir pieradusi strādāt
apvienotajās klasēs – sākumā bijis
grūti, bet ar laiku radušās nepieciešamās iemaņas un zināšanas,
kā vienlaikus skolot dažāda vecuma bērnus. Viņi esot pieraduši
pie tā, ka klasē ir arī citas klases
audzēkņi, un netraucē cits citu.
Trešklasnieki gan reizēm nevarot
nociesties un saka priekšā pirmiņiem, bet tā nenotiek bieži. Ir arī
apvienotās stundas, kurās iesaistās abu klašu audzēkņi, kopā deviņi bērni. “Mūsu pluss ir tas, ka
ir maz skolēnu un varu pieiet pie
katra kaut vai 20 reižu stundā. Tā
mēs nepalaižam garām svarīgāko,
un es varu iemācīt bērniem to,
kas paredzēts programmā. Bērnu
attīstības līmenis ir ļoti dažāds, ir
apķērīgi skolēni, bet ir tādi pirmklasnieki, kuri vēl novembrī neprot lasīt. Apvienotajā klasē ir
četri romu bērniņi no Ventspils,
un viņiem mācības vedas grūtāk,
bet visi mani audzēkņi ir mīļi un
sirsnīgi. Reizēm aprunājamies par
dzīvi – jūtu, ka bērniem tas ir vajadzīgs.”
Užavniecei jau bērnībā patika darboties radoši, tāpēc viņa ar
prieku gatavojas vizuālās mākslas
stundām. Karīna teic, ka audzēkņi
labprātāk zīmē konkrētas, nevis
abstraktas lietas, turklāt viņiem

Ļauj bērniem ar krītu
zīmēt uz grīdas

Karīna ir gandarīta par iespēju strādāt labā kolektīvā, kurā ir sirsnīgi un
pretimnākoši kolēģi.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
patīk, ja skolotāja pasaka tēmu,
kuru pēc tam var attēlot dažādās
tehnikās. 5.–9. klašu skolēniem
viņa vada floristikas pulciņu, un
te ir vaļa fantāzijas lidojumam –
nodarbībās tapuši darbi noder, lai
rotātu skolu.
Karīna neslēpj, ka reizēm jūt
nogurumu, tomēr audzēkņu dzīvesprieks un mīļums dod spēku
un enerģiju. Skolotāja labi saprotas arī ar spurainajiem pusaudžiem, viņai ir savi paņēmieni, kā
izvairīties no konfliktiem, turklāt

Svētki izdevās jauki un sirsnīgi

2. klases skolēni gatavi rotāt eglīti.
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tie negadās bieži. Pedagoģe savā
darbā ievieš jaunus metodiskos
paņēmienus. Piemēram, ja matemātikas stundas tēma ir laukums,
skolēni tiek aicināti iedomāties,
ka klasē jāveic remonts, praktiski
aprēķinot, cik krāsas nepieciešams, lai izkrāsotu grīdu. Savukārt mazākajiem audzēkņiem
Karīna uz grīdas noklāj sedziņas
un aicina rakstīt uz grīdas ar krītu. Lai iedvesmotu skolēnus lasīt,
viņa izdomā, kā ieinteresēt bērnus
paņemt rokās grāmatu, izvēloties

tādu, kurā, piemēram, ir stāsti
par dzīvniekiem. “Ir grūti aizraut
bērnus lasīt, turklāt es domāju, ka
tas atkarīgs arī no ģimenes. Man
pašai patīk lasīt, izvēlos gan žurnālus, gan grāmatas. Viena no pēdējām, kas spilgtāk palikusi atmiņā, ir Valentīnes Lasmanes “Pāri
jūrai” par to, kā latvieši devās ceļā
pāri jūrai (arī no Sārnates), lai nokļūtu Zviedrijā. Labprāt iedziļinos
vēsturiskos tekstos, īpaši, ja tajos
pieminēta Užava.”
Marlena Zvaigzne

Sniega māte, sniega māte,
Purin’ savus spilventiņ’s.
Ziema brauca mīkstu ceļu,
Baltu sniegu putināj.
Es atvēru nama durvis,
Laidu ziemu sētiņā.
(Latviešu tautasdziesma)
Gada nogali Užavas pamatskolas skolēni aizvadīja, cītīgi mācoties. Kā nekā tuvojās 1. semestra
beigas, kad katrs izvērtē savus sasniegumus mācībās. Bijām gandarīti, ka skolā par panākumiem
mācībās un citiem labiem darbiem
varam atzīmēt skolēnus katrā klasē. Netrūka gan citu vilinājumu.
Sniega māte bija dāsna, un otrajā
Adventē sasniga tik daudz sniega,
ka varēja izbristies un izpikoties
pēc sirds patikas. Covid-19 ierobežojumi lika meklēt jaunas formas,
kā gatavoties un sagaidīt Ziemassvētkus. Visi cītīgi darbojās klases
stundās, floristikas un rokdarbu
pulciņos, darinot dekorus, eglīšu
un telpu rotājumus. Adventes rīta
stundās starpbrīžos skanēja Ziemassvētku mūzika. Lai nepulcētos,
mikrofonos tika ierunāti dzeja un

stāsti par Ziemassvētku gaidīšanas
laiku, tika ierakstīts videosveiciens
Ziemassvētkos. Sākumskolas skolēni svētkus atzīmēja klasēs, kas
pārtapa par rūķu darbnīcām. Tie
bija svētki par godu eglītei. Rotājumu gatavošana, mazi dzejolīši,
zvaniņu skaņas, rotaļu brauciens
Ziemassvētku vilcienā. Ticējumu izspēlēšana, bet ārā pie egles
katru klasi atsevišķi sagaidīja Ziemassvētku vecītis. Klases eglītes,
viktorīna notika arī vecāko klašu
skolēniem.
Savā “burbulī” decembrī darbojās arī pirmsskolas grupas bērni
un skolotājas. Katru rītu tika atvērta Adventes kalendāra aploksne ar
uzdevumu, ko visi godam arī paveica. Audzinātājas bija iecerējušas
svētkus “Rūķi meklē Ziemassvētku
eglīti”. Tā nu mācījāmies dziesmiņas, deju soļus, lai viss izdotos, kā
plānots. Un kur tad vēl piparkūku
cepšana! Mīklas rullēšana, formiņas kā eglītes, zābaciņi, mēnestiņi.
Tas bija vesels notikums. Svētki izdevās jauki un sirsnīgi.
Ilze Geste
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Rūķojās uz nebēdu,
katram tika prieka dzirksts
Tā vien šķiet, ka decembris
kultūras darbiniekiem
ir viens no radošākajiem
mēnešiem – tiek veidoti
svētku rotājumi, iedegtas
sveces Adventes vainagos,
spoži iemirdzas egles, notiek
svētku koncerti...

Īpašs paldies jāsaka par kultūras darbinieku Ziemassvētku
sveicieniem internetā. Ik dienu
no 1. līdz 24. decembrim, atverot viņu veidoto Adventes kalendāru, varējām uzklausīt kādu
Ziemassvētku vēlējumu. Jauki,
ka kalendārs veidots ar izdomu.

Tajā ir gan nopietnas, gan jautras notis. Paldies arī par sirsnīgo
Jaungada novēlējumu, kas izskanēja kultūras darbinieku izpildītajā dziesmā.
Arī pie mums valdīja Ziemassvētku noskaņas. Visos trijos
pagasta lielākajos ciemos iedegās svētku rotājumi, kurus bija
sarūpējuši ne tikai pagasta darbinieki, bet arī iedzīvotāji. Zūru
pamatskolas zālē notika svētku
koncerts. Svētku noskaņu uzburt
palīdzēja Vārves pagasta bērnu ansamblis, viņu pedagoģe un
dziedātāja Katrīna Bindere un
mūziķis Jānis Narkevics. Žēl, ka
ierobežoto vietu skaita dēļ to nebija iespējams noklausīties visiem

interesentiem. Īsta rūķu rūķošanās notika Zūrās Rūķu darbnīcā,
kur smaržoja tikko ceptas piparkūkas, tika izgatavotas svētku kartītes un rotāti maisiņi, kur ievietot
izceptās piparkūkas. Rūķi kopā ar
bērniem gāja jautrās rotaļās. Pie
viņiem varēja arī nopelnīt laimes
akas biļeti. Varēja samīļot trusīšus un pavizināties kamaniņās, ko
šoreiz vilka nevis tēta drošā roka,
bet gan svētku rotā greznots zirgs.
Protams, ieradās arī Ziemassvētku vecītis. Viņš bija visai devīgs –
kas prata dzejolīti vai dziesmiņu,
tam dāvaniņa. Svētku dalībnieki
neizklīda vēl labu laiku pēc jautras
laimes akas izlozes.
Viktorija Rebuka

Vārves pagasta rūķiem
palīdzēja no Jūrkalnes
ieradies rūķis, kuram bija
daudz labu padomu.

Seniori priecājās svaigā gaisā

Rūķu darbnīcā darbojās arī paši mazākie, ķeroties pie
piparkūku gatavošanas. DACES PŪPOLIŅAS FOTO

Nedrīkst, bet gribas! Šo bērnu dienu
izteicienu varam attiecināt uz mūsu
pensionāriem – tikties gribas, bet nedrīkst.
Nu it kā jau drīkst, bet... tie divi metri,
kvadratūra, personalizētās sēdvietas.
“Lai aktīvos pensionārus noturētu vienu no otra
divu metru attālumā, vajadzīga būtu vesela armija!”
Tā par mums izteicās kultūras organizatore Inga un
ierosināja tikšanos organizēt svaigā gaisā.
Pagasta pensionāri saņēma uzaicinājumu 9. decembra vakarā doties apskatīt svētkiem saposto un
izgaismoto Ventspili. Norādēs varējām lasīt, ka gaidāmi arī pārsteigumi.
Brauciens bija interesants. Apskatījām rotājumus
un egles abos Ventas krastos. Īpaši mums patika Rāts
laukuma rotājums. Te arī pirmais pārsteigums. Ar Ziemassvētku dziesmām mūs sagaidīja ansamblis “Maģie
suiti”. Arī pašiem nācās dziedāt bērnībā tik daudzreiz

PILTENE

Piltenē iekārtotas skolēnu pašpārvaldes telpas
Piltenes pamatskola
piedalījās projektā “Atbalsts
psihoemocionālās veselības
veicināšanas pasākumiem
skolās Covid-19 pandēmijas
radīto seku mazināšanai”,
kas notiek Jaunatnes
politikas valsts programmas
ietvaros, iekārtojot skolēnu
pašpārvaldes telpas.
Ceļš līdz projekta realizācijai
nebija viegls. Pirmie pārbaudījumi
pašpārvaldes skolēniem sākās augusta beigās, kad tika organizēta
trīs dienu mācību nometne Annahites pamatskolā, kurā skolēni
soli pa solim veidoja savu projektu
– mācījās plānot, veidot tāmi un
pamatot izvēles. Nometnē tika izveidots projekta uzmetums, kurš
septembra sākumā tapa par pabeigtu projektu un tika iesniegts izvērtēšanai un apstiprināšanai. Liels bija
skolēnu prieks, kad tika saņemta atbilde, ka projekts ir apstiprināts un
tā realizācijai Piltenes pamatskolai
tiek piešķirti 999,35 eiro.
Valstī izsludinātās epidemioloģiskās situācijas dēļ skolās tika
pagarināts brīvlaiks, un arī pēc tā
skolēni mācījās attālināti. Tomēr

skandēto “Reiz mežā dzima eglīte”. Otrais pārsteigums
bija Lielajā laukumā, kur gājām izmēģināt spožo klavieru skanējumu. Nez no kurienes saradās rūķi. Skanēja joki, spēles komandās, fotografēšanās. Trešais
pārsteigums mūs sagaidīja piesniguša meža malā uz
Ventspils un Vārves pagasta robežas, kur rūķi bija sarūpējuši mums cienastu. Karstie dzērieni noderēja, jo
uz vakara pusi spēkā pieņēmās asais rietenis. Aukstumu prom dzīt palīdzēja arī rotaļas un dziesmas. Ieradās pats Ziemassvētku vecītis, līdzi nesot gan žagarus,
gan dāvanas. Nācās skaitīt pantiņus, dziedāt dziesmiņas. Vienīgi nekādi nevarējām saprast, kā gan Ziemassvētku vecītis, mūs gaidot, varēja aizmigt Jūrkalnes autobusiņā... Paldies Ingai, Jūrkalnes “Maģajiem suitiem”
un Tārgales rūķiem par skaisto vakaru. Lai jums veiksmīgs un radošs jaunais gads!
Vārves pagasta pensionāru vārdā
Viktorija Rebuka

Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada decembrī reģistrēti
divi jaundzimušie,
viens Vārves pagastā
un viens Usmas pagastā, un divas laulības.
Informācija par Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētajiem miršanas gadījumiem
2021. gada decembrī
Puzes pagastā
		
Tārgales pagastā
Popes pagastā

Lidija Anderšmite (19.04.1931.–16.11.2021.)
Jānis Ola (08.10.1934.–11.12.2021.)
Guntars Kalniņš (15.07.1961.–10.12.2021.)
Imants Ūdris (02.06.1954.–19.12.2021.)

Pašu skolēnu mājīgi iekārtotā pašpārvaldes telpa.
Labajā pusē – labo domu tāfele. SOLVITAS LIŽBOVSKAS FOTO
tas netraucēja skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem satikties “Zoom”
tiešsaistes sapulcēs un plānot
projekta realizāciju. Vēl klātienē sadarbībā ar vizuālās mākslas
skolotāju skolēniem tika rīkots
konkurss par telpas sienas dizainu. Tiešsaistē tika nobalsots par
pašpārvaldes telpas sienas dizainu
un jauno pašpārvaldes logo.
Kad skolēni atgriezās skolā
klātienē, viss bija sagatavots, lai
uzsāktu darbus. Katras klases pārstāvji ik pārdienu nāca pēc stun-

dām un darbojās pašpārvaldes telpu izveidē – zīmēja skices, krāsoja
sienu un labo domu sienu – tāfeli,
tīrīja un lika kopā mēbeles. Decembra sākumā telpu iekārtošana
tika pabeigta, un skolēnu pašpārvaldei nu ir savas telpas! Tās katru
dienu aktīvi tika izmantotas, plānojot Ziemassvētku pasākumus
un aktivitātes, veidojot dekorācijas skolai. Lai top jaunas idejas
un aktivitātes mūsu mājīgajās un
jaukajās pašpārvaldes telpās!
Solvita Ližbovska
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