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Lauku labumu veikala 
“Ķocis” saimniece Iveta 
Ķēniņa divas reizes 
izmantojusi pašvaldības 
projektu konkursos “Solis” 
saņemto finansējumu. 
Iegādātās aukstuma vitrīnas 
noderēja, pirms diviem 
gadiem Ventspilī atverot 
tirdzniecības uzņēmumu, kurā 
labprāt iegriežas gan jaunās 
ģimenes ar bērniem, gan 
seniori.

Protams, veikala durvis ver arī 
citi pircēji, bet pieminētās iedzīvo-
tāju grupas jo īpaši piedomā pie tā, 
ko likt galdā, lai maltīte būtu veselī-
ga. Iveta “Ķocī” pārdod to, ko pati ir 
nogaršojusi, viņa zina, kā tiek audzēti 
pieejamie augļi, dārzeņi, kā tiek ie-
gūta nopērkamā gaļa, ir droša par 
piedāvātās maizes un miltu kvalitā-
ti. Šie ir tikai daži produkti no visa 
plašā klāsta, ko var ieraudzīt veikala 
plauktos, kurš nosvinējis otro dzim-
šanas dienu un uzsācis trešo darbī-
bas gadu. Iveta atceras, ka, iekārtojot 
tirdzniecības vietu, veikusi pamatīgu 

remontu, mainīts pat jumts. Lai iegū-
tu līdzekļus uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai, uzrakstīts projekts un saņemts 
“LEADER” programmas atbalsts, 
izmantots “ALTUM” kredīts. Node-
rējis arī Ventspils novada pašvaldības 
atbalsts. Pirmo reizi tas izlietots Ive-
tas bioloģiskajā saimniecībā Ugālē, 
bet otro reizi veikalā, kad nopirk-
tas aukstuma vitrīnas. Bioloģiskajai 
saimniekošanai viņa nav atmetusi ar 
roku, bet samazinājusi dārzeņu au-
dzēšanas apjomus, jo darbs veikalā 
prasa daudz laika. Ugālē Ivetai ir di-
vas lielas siltumnīcas, tāpēc pavasarī 
var novākt agro dārzeņu ražu, divus 
hektārus aizņem cidonijas, vagās aug 
kartupeļi, bietes, burkāni, arī sīpoli. 

Uzturēšanās un darbošanās 
laukos ir meditatīvs process, kas 
ļauj padomāt par dzīvi, sakārtot do-
mas un novērtēt dabas skaistumu, 
kurš iedvesmo jauniem darbiem. 
Tā kādā reizē Iveta aizdomājusies, 
cik vērtīgs ir tas, ko mēs ēdam un 
dzeram, un sākusi meklēt informā-
ciju, kur varētu iegādāties veselībai 
draudzīgu pārtiku.            3. lpp. > >

Citiem piedāvā to, kas garšo pašai

Iveta ir gandarīta par veikala iekārtojumu, interjers ir viņas pašas veidots. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  

Užavā uzlabo pašvaldības autoceļa infrastruktūru
Užavā uz pašvaldības autoceļa 
Alekši–Silkrogs 3,1 km garumā 
notiek būvniecība. 

Užavā, atjaunojot 
brauktuves virsmu, notiek 
būvniecība uz pašvaldības 
autoceļa Alekši–Silkrogs 
posmā no 0,87. līdz 
3,97. km, tātad 3,1 km 
garumā. Projekts atbilst 
Ventspils novada Attīstības 
programmas 2020.–2026. 
gadam vidējā termiņa 
prioritātei ar uzdevumu 
uzlabot transporta 
infrastruktūru un satiksmes 
drošību. 

Objektā notiek grants ceļa 
posma nomaļu grunts uzauguma 
un apauguma noņemšana, grāvju 
tīrīšana, jaunu caurteku izbūve, 
ceļa virsmas iesēdumu pildīšana 
un jauna šķembu grants maisī-
juma uzklāšana visā ceļa posmā 
18 700 m² platībā, arī ceļa klātnes 
profilēšana. Pieslēgumā pie valsts 
reģionālā autoceļa Ventspils–
Leči–Grobiņa 25 m garumā ieklās 
asfalta segumu, uz ceļa izvietos 

jaunas ceļazīmes. Ja meteoroloģis-
kie apstākļi būs labvēlīgi, pa jau-
no ceļa klājumu varēs sākt braukt  
1. maijā, norāda pašvaldības ceļu 
būvinženieris Aivars Mincenbergs. 

Lai šos darbus varētu īste-
not, Ventspils novada pašvaldība 
iesniedza Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai in-
vestīciju projektu valsts budžeta 
aizdevuma saņemšanai ekonomis-
ko un sociālo seku mazināšanai un 
novēršanai saistībā ar Covid-19 
izplatību. Tādējādi Valsts kase pie-
šķīra 130 534,03 eiro aizņēmumu, 
bet no pašvaldības budžeta auto-
ceļa fonda līdzekļiem izmantos  
23 035,42 eiro. 

Būvniecības dokumentus – ap-
liecinājuma karti – izstrādāja SIA 
“SNB projekti” darbinieki, būvnie-
cību veic SIA “Venta 1” pārstāvji, 
savukārt būvuzraudzība uzticēta 
SIA “BŪUZ” speciālistiem.  

Marlena ZvaigzneLAIMAS ERLIHAS-ŠTRANKAS FOTO
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NO DOMES SĒDES

l Apstiprināja saistošos noteikumus “Ventspils novada 
pašvaldības 2022. gada konsolidētais budžets” (skatīt 16. lpp.).

l Apstiprināja Ventspils valstspilsētas un Ventspils no-
vada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 
personālsastāvu:

l komisijas priekšsēdētājs: Jānis Vītoliņš – Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs;

l komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Mucenieks 
– Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

l komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Artūrs Pupšis – 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes re-
ģiona Ventspils daļas komandieris;

l komisijas loceklis: Guntis Blumbergs – Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 
sadarbības jautājumos;

l komisijas loceklis: Aigo Gūtmanis – Ventspils valsts-
pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;

l komisijas loceklis: Aldis Ābele – Ventspils valstspilsē-
tas pašvaldības izpilddirektors;

l komisijas loceklis: Juris Krilovskis – Ventspils novada 
pašvaldības izpilddirektors;

l komisijas loceklis: Andris Vārpiņš – Ventspils novada 
pašvaldības domes deputāts;

l komisijas loceklis: Ojārs Rudzītis – Ventspils valsts-
pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Pašvaldības polici-
ja” priekšnieks;

l komisijas loceklis: Ansis Zanders – Valsts policijas 
Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa priekšnieks;

l komisijas loceklis: Tadeušs Keziks – VAS “Latvijas 
dzelzceļš” Vilcienu kustības pārvaldes Ventspils stacijas 
priekšnieks;

l komisijas loceklis: Edijs Ilziņš – SIA “Ziemeļkurze-
mes reģionālā slimnīca” galvenais ārsts;

l komisijas loceklis: Jānis Krūmiņš – Ventspils brīvos-
tas pārvaldes ostas aizsardzības virsnieks;

l komisijas loceklis: Ivars Koloda – Pārtikas un veteri-
nārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs;

l komisijas loceklis: Uldis Frīdenbergs – Valsts meža 
dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis;

l komisijas loceklis: Kristaps Kerve – AS “Sadales tīkls” 
Rietumu daļas vadītājs;

l komisijas loceklis: Ivo Lemšs – Valsts vides dienesta 
Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks;

l komisijas locekle: Jeļena Mundeciema – Slimību pro-

filakses un kontroles centra Kurzemes reģionālās nodaļas 
Ventspilī vecākā epidemioloģe;

l komisijas loceklis: Jānis Lakševics – Zemessardzes 4. 
Kurzemes brigādes 46. kājnieku bataljona komandieris.

l Ņemot vērā, ka Dzīvokļu komisijas un deinstitu-
cionalizācijas vadības darba grupas darbība noris nepilnā 
sastāvā un lai nodrošinātu to pilnvērtīgu un nepārtrauktu 
darbību, par darba grupas un komisijas locekli iecēla So-
ciālā dienesta vadītāju Andu Vītolu.

l Apstiprināja grozījumus noteikumos par kārtību, 
kādā tiek piešķirts Ventspils novada pašvaldības apbalvo-
jums “Gada skolotājs”, kur katrā nominācijā tagad apbalvo-
juma ieguvējs saņems Atzinības rakstu un naudas balvu līdz 
200 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

l Ņemot vērā to, ka ir tikuši veikti grozījumi regulējo-
šos normatīvajos aktos sociālās politikas jomā un Ventspils 
novada pašvaldības lēmējinstitūcijai ir pienākums nodroši-
nāt pašvaldības lēmumu un darbības tiesiskumu saskaņā ar 
piemērojamo un uz to attiecināmo tiesību aktu prasībām, 
deputāti apstiprināja Ventspils novada Sociālā dienesta no-
likuma jaunu un aktualizētu redakciju.

l Pašvaldībai ir jānodrošina pieņemto lēmumu un 
izdoto normatīvo aktu atbilstība Latvijas Republikas 
S atversmei un citiem hierarhiski augstāka juridiska spēka 
tiesību aktiem, tāpēc Ventspils novada Sociālais dienests, 
kura kompetencē ietilpst no sociālas palīdzības funkci-
jas izpildes izrietošo uzdevumu veikšana, ir izstrādājis 
jaunus saistošos noteikumus – “Par pamata sociālās pa-
līdzības pabalstiem Ventspils novadā”, “Par papildu so-
ciālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā” un “Par 
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils 
novadā”. Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, tā-
dējādi aktualizējot tiesisko regulējumu sociālās palīdzī-
bas sniegšanas jomā saskaņā ar spēkā esošajām sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām. 
Saistošie noteikumi stāsies spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā un nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

l Deputāti apstiprināja jaunus saistošos noteikumus 
“Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”, jo tagad tiek 
izmantota cita tajā ietvertā nodevu aprēķināšanas metodi-
ka, kā arī pašvaldības administratīvie izdevumi, kas saistīti 
ar attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, ir būtiski pieauguši. 
Šajā normatīvajā aktā ir veiktas izmaiņas un noteikti no-

devu veidi: par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo doku-
mentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, par izklaidējoša 
rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, par reklā-
mas, afišas un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, par 
tirdzniecību publiskās vietās un par būvatļaujas saņemšanu. 
Saistošie noteikumi stāsies spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā un nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

l No 2022. gada 27. janvāra atbrīvoja Daigu Silarāju no 
Popes pamatskolas direktora amata, pamatojoties uz paš-
valdībā saņemto iesniegumu, un no 2022. gada 1. februāra 
par Popes pamatskolas direktora amata pienākumu izpil-
dītāju iecēla Ances pamatskolas direktori Elitu Kuģenieci.

l Deputāti atbalstīja atļaut novada Sociālā dienesta 
vadītājai Andai Vītolai savienot novada Sociālā dienesta 
vadītāja amatu ar valdes priekšsēdētāja amata pienākumu 
izpildi biedrībā “Mini SD”, kā arī atļaut novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Zariņam savie-
not valsts amatpersonas amatus pašvaldības domē ar Lat-
vijas Republikas ekonomikas ministra ārštata padomnieka 
amatu.

l Deputāti piekrita nodot bez atlīdzības Latvijas val-
stij Zemkopības ministrijas personā novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Sembas ceļš” Ziru pagastā ar kadas-
tra numuru 98900050084, jo minētais ceļš nepieciešams 
mežsaimniecības vajadzībām un mežsaimniecības darbos 
iesaistītā transporta pārvietošanās nodrošināšanai, LVM 
plāno veikt šī ceļa rekonstrukciju un turpmāko uzturēšanu, 
ieguldot savus finanšu līdzekļus.

l Nolēma atsavināt elektroniskā izsolē novada pašval-
dības nekustamo īpašumu Parka ielā 3, kadastra numurs 
98330070016, Piltenē, Ventspils novadā, par Nekustamā 
īpašuma atsavināšanas nosacīto cenu atbilstoši SIA “Ober 
Haus Vērtēšanas serviss” sertificētā vērtētāja noteiktajai tir-
gus vērtībai – 7800 eiro (skatīt 8. un 9. lpp.).

l Vēl deputāti veica grozījumus darba samaksas un so-
ciālo garantiju nolikumā, lēma par piekrišanu Krievijas pil-
soņa īpašumā iegūt zemes vienību Tārgales pagastā, veica 
grozījumus telpu bezatlīdzības lietošanas līgumā ar novada 
Sociālo dienestu, lēma par nekustamo īpašumu atsavināša-
nu Ugāles, Puzes, Tārgales pagastā.

Detalizēta informācija 
www.ventspilsnovads.lv 

Arī mūsu pašvaldība 17. decembrī 
iesaistījās Finanšu ministrijas 
virtuālajā zibakcijā “Eiropa manā 
reģionā”, iekļūstot trīs aktīvāko 
pasākuma dalībnieku vidū un 
saņemot ministrijas veicināšanas 
balvu. 

Šajā dienā pašvaldības tika aicinātas 
savos sociālajos tīklos informēt par tiem 
projektiem, kuru īstenošanā izmantots 
Eiropas Savienības līdzfinansējums. Mēs 
izvēlējāmies no apjomīgā novadā realizēto 
darbu klāsta parādīt trīs projektus. 

Tādējādi plašākai sabiedrībai devām 
ziņu par to, ka Tārgales pagasta Lielirbē 
2020. gadā atjaunots 100 metru garais un 
1,5 metrus platais tilts pāri Irbes upei. Tro-
šu tilts ir nozīmīgs tūrisma un infrastruk-
tūras objekts pie bijušās Lielirbes dzelzceļa 
stacijas, nodrošinot gājējiem un velosipē-
distiem ērtāku un drošāku pārvietošanos. 

Projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā 
un dabas mantojuma saglabāšana, ekspo-
nēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” 
īstenots, pateicoties Eiropas Reģionālās at-
tīstības fondam. 

Tāpat 2020. gadā tika atklāta Jūrkalnes 
dabas koncertzāle “Vējturu nams” – vieta 
kultūrai un atpūtai. Tā ļauj paplašināt suitu 
kultūrtelpu, veicinot suitu kultūras mantoju-
ma saglabāšanu. Vides pilnveidošana Jūrkalnē 
bija iespējama, pateicoties Ventspils novada 
pašvaldības īstenotajam projektam “Ziemeļ-
kurzemes kultūrvēsturiskā un dabas manto-
juma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība”. Projekts realizēts ar 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.

Savukārt trešā aktivitāte, par kuru in-
formējām zibakcijā, bija 2018. gadā Tār-
galē izveidotā Lībiešu sēta ar dzīvojamo 
māju, kūti, zivju kūpinātavu, pulcēšanās 
laukumu ar ugunskuru, tīklu žāvētavu un 

kāpu, lai stiprinātu lībiešu tradīcijas kā pie-
krastes zvejniecības mantojuma saglabāša-
nu, kopšanu un popularizēšanu. Projektu 
“Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnie-
ku sēta)” līdzfinansēja Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds. 

Par aktivitātēm Ventspils novada pašval-
dības sociālajos tīklos atbild mūsu kolēģe Inga 
Andra Leigute. Piesakot projektus, viņa ap-
rakstam pievienoja šādas pašsacerētas rindas:

Priecājamies par paveikto,
Veroties īstenoto projektu atspulgā,
Lai arī turpmāk sasniedzam iecerēto,
Turpinām augt kopā! 
Noslēdzoties zibakcijai, Finanšu minis-

trija šo tekstu citēja savā Facebook kontā, 
norādot, ka tas raksturo nākamo Eiropas 
Savienības fondu finanšu apguves periodu, 
un uzteica mūsu pašvaldības aktivitāti ak-
cijā. Jāatzīst, ka pašvaldība jau kopš 2009. 
gada mērķtiecīgi piedalās projektu konkur-

sos, lai saņemtu Eiropas Savienības līdzfi-
nansējumu iedzīvotājiem būtisku projektu 
īstenošanā. Šādas aktivitātes paredz arī 
izstrādātais investīciju plāns. Attīstības no-
daļas vadītāja Ginta Roderte aprēķinājusi, 
ka no 2009. līdz 2020. gadam pašvaldība 
apguvusi 20 789 325,56 eiro Eiropas Savie-
nības piešķirto līdzekļu. Tie izmantoti gan 
Ances pagasta sporta laukuma labiekārto-
šanai, gan sabiedrībā balstītu sociālo pa-
kalpojumu infrastruktūras izveidei Ugālē, 
arī Engures upes zivju migrācijas iespēju 
uzlabošanas plāna īstenošanai un Popes 
brīvdabas estrādes pārbūvei. Šie ir tikai daži 
no daudzajiem pašvaldības realizētajiem 
projektiem – to sagatavošana un ieviešana 
ir komandas darbs, tādēļ paldies ikvienam 
iesaistītajam, kurš zina, kā prasmīgi likt 
lietā ne tikai pašvaldības un valsts, bet arī 
Eiropas Savienības finansējumu.

Marlena Zvaigzne    

Janvāra domes sēdē

Pašvaldība saņem Finanšu 
ministrijas veicināšanas balvu
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Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centrs ir sagaidījis 
trīsdesmito dzimšanas 
dienu. Centra Ventspils 
biroju vada Īrisa Roze-
Posuma. Viņa valsts svētkos 
saņēma pašvaldības 
Atzinības rakstu. Tas 
piešķirts par kvalitatīvu, 
inovatīvu un radošu 
komandas darbu Ventspils 
novada tēla atpazīstamības 
pasākumu organizēšanā. 

Īrisa nudien prot ap sevi pulcēt 
cilvēkus un iedrošināt viņus pār-
varēt latviešiem tik ierasto kaut-
rību un mundri stāstīt par savu 
saimniecību, uzņēmumu citiem, 
parādot dažnedažādus Ventspils 
novadā ražotus produktus. Kad 
tas bija atļauts, biroja vadītāja ai-
cināja mājražotājus piedalīties tir-
dziņos, viņa vienmēr informē par 
dažādām akcijām un konkursiem 
un rosina tajos piedalīties ikvie-
nu, kam ir, ko rādīt. Novadnieki 
to novērtē, jo vienmēr vajadzīgs 
kāds, kurš iedrošina, atbalsta, iesa-
ka, kādas vēl idejas varētu īstenot. 
Var manīt, ka Īrisai patīk tas, kur 
viņa ir iesaistīta, tāpēc darbs iet no 
rokas. To viņa birojā veic kopā ar 
divām kolēģēm – ekonomisti un 
grāmatvedi Sandru Celu un lop-
kopības konsultanti Gitu Langber-
gu, piedāvājot virkni bezmaksas 
pakalpojumu, tostarp izglītojošos 
un informatīvos seminārus, mā-
cību kursus un pieredzes apmai-
ņas braucienus. Īrisa piebilst, ka 
Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centram Latvijā ir 26 bi-
roji un ap 500 darbinieku, tāpēc 
Ventspils novada iedzīvotāji var 
saņemt padomu ikvienā jautāju-
mā, arī augkopībā. “Īpaši aktuāli 
mūsu pakalpojumi ir tagad, kad 
pasludināta zaļā kursa virzība un 
gaidāmas izmaiņas 2023. gadā, kad 
visiem zemniekiem atkarībā no 
saimniecības lieluma būs iespēja 

Citiem piedāvā to, kas garšo pašai
<< 1. lpp.

Tā viņa uzzinājusi, ka Latvijā 
ir izveidoti tiešās pirkšanas pul-
ciņi. Ivetai pašai bija, ko piedāvāt 
tirdzniecībā, turklāt viņa gribēja 
nopirkt citu cilvēku saražoto pro-
dukciju. Nekas cits neatlika, kā 
pašai Ventspilī nodibināt tiešās 
pirkšanas pulciņu, atsaucās daudz 
cilvēku. Radās domubiedru grupa, 
izveidojās laba atbalsta komanda, 
kura izmantoja Intas Tomsones 
labvēlību un iekārtoja vienu telpu 
sporta viesnīcā, kur pulciņa dalīb-
nieki varēja saņemt iepriekš pasū-
tītos produktus. Reizēm atvesto 
labumu pietrūka, reizēm kāds pul-

ciņa dalībnieks netika dežurēt, lai 
izdalītu citiem pasūtījums. Tā pa-
mazām Ivetai radās doma, ka vaja-
dzētu vietu, kurā pie kārotā varētu 
tikt jebkurā laikā, turklāt ne tikai 
tiešās pirkšanas pulciņa aktīvisti, 
bet arī citi interesenti. Tā dzima 
ideja par “Ķoci”, bet pagāja diezgan 
ilgs laiks, līdz tika atrastas piemē-
rotas telpas – ēkas īpašnieks atļāva 
Ivetai brīvi izpausties, veidojot in-
terjeru tā, kā viņa bija ieplānojusi. 

“Sapratu, ka veikalam nevar 
būt šaurs koncepts, piemēram, 
tikai bioloģiski milti, maize un 
kartupeļi. Jābūt plašam preču 
klāstam un tādam, ko gribētos 
nopirkt katru dienu. Pazinu kon-

ditoru Oskaru Gūtmani no Pilte-
nes, piedāvāju viņam tirgot cep-
tuves produkciju, un tā pamazām 
pirms diviem gadiem viss sākās. 
Nu viss veikals ir pilns ar plauk-
tiem, vairs nav vietas, kur nolikt 
jaunus – tik plašs ir piedāvājuma 
klāsts. Es gribētu tirgot arī saldē-
tu produkciju, jo zinu, ka par to 
ir interese, bet tas būs nākotnē,” 
saka Iveta. Visbiežāk viņa pati 
brauc pēc precēm, tādēļ zina, kā-
dos apstākļos tās ir ražotas, un tas 
ir svarīgi, jo netrūkst pircēju, kuri 
uzdod jautājumus par izvēlēto 
produktu. Protams, notiek sadar-
bība ar Ventspils novadā saimnie-
kojošajiem zemniekiem un mājra-

žotājiem. Viņi lielākoties piedāvā 
dārzeņus un gaļu, bet netrūkst arī 
rokdarbnieču darinājumu, tādēļ 
veikalā var nopirkt arī filcējumus 
un adījumus. 

Iveta uzslavē savus piegādātā-
jus, jo tie ir uzņēmīgi cilvēki, ku-
riem ir daudz labu ideju un lielas 
darbaspējas. Viņi neiespringst par 
katru nopelnīto eiro, bet dara to, 
kas pašiem patīk. “Es arī nelieku 
astronomisku, bet gan demokrā-
tisku uzcenojumu, jo vēlos, lai 
“Ķocī” var iepirkties jebkurš, kas 
to vēlas. Maniem klientiem ir sva-
rīga kvalitāte, tāpēc viņi neskaita 
centus, bet izvēlas veselīgus pro-
duktus. Uzticamo pircēju lokā ne-

trūkst senioru, kuri regulāri nāk 
pēc kartupeļiem vai āboliem, arī 
gaļas, jo viņu jaunība ir pagājusi 
laukos un šie cilvēki zina, kā jāgar-
šo vienai vai otrai lietai. Arī jaunās 
ģimenes ar bērniem ļoti piedomā 
pie tā, ko ēst.”

Arī Ivetas darbību ir ietekmē-
jis kovids, jo veikalā var ienākt no-
teikts pircēju skaits un nepacietī-
gāks cilvēks nestāvēs aiz durvīm, 
lai sagaidītu savu kārtu. Viņa gan 
nav atmetusi ieceri rīkot meistar-
klases, tādējādi iepazīstinot pircē-
jus ar produktiem, kurus viņi vēl 
nav nogaršojuši, pastāstot, ko no 
tiem var pagatavot. 

Marlena Zvaigzne

piedalīties ekoshēmās attiecībā uz 
platību maksājumiem, tiesa, ievē-
rojot dažādas saistības. Mēs, biroja 
darbinieki, esam gatavi palīdzēt, 
lai cilvēks varētu saņemt atbilsto-
šas subsīdijas. Rīkosim apmācības, 
lai būtu saprotama zaļā kursa vir-
zība un ievērojamie nosacījumi. 
Jāpiebilst, ka mēs bez atlīdzības 
rakstām pieteikumus “ALTUM” 
kredītu saņemšanai lauksaimnie-
kiem konsultāciju projekta ietvarā. 
Sniedzam grāmatvedības pakalpo-
jumus un daudz palīdzam pašno-
darbinātajiem un zemnieku saim-
niecībām, jo nodokļu reforma, kas 
stājās spēkā 1. jūlijā, viņus ir skāru-
si visbūtiskāk, un izvairīties no no-
dokļu uzrēķiniem, kas tos sagaida 
vienkārši nezināšanas dēļ, iespē-
jams tikai ar kvalificētu grāmatve-
dības speciālistu palīdzību,” stāsta 
Īrisa. Viņa iedrošina ikvienu no-
vada iedzīvotāju, kurš vēlas uzsākt 
saimniekošanu savā īpašumā, vai-
cāt biroja darbiniecēm padomu, ko 
konkrētajā teritorijā varētu darīt, 

un viņas ieteiks, kas būtu veicams, 
lai izlolotā ideja īstenotos. Kādam, 
lai realizētu savu sapni, būs jāpa-
mācās, kādam jāiegādājas tehnika, 
turklāt jāpatur prātā, ka vairākumā 
gadījumu, izstrādājot ekonomiski 
pamatotu projektu, var saņemt Ei-
ropas Savienības atbalstu. 

Raksturojot situāciju Ventspils 
novadā, Īrisa norāda, ka mums 
ir daudz mazo saimniecību un to 
īpašnieki bieži interesējas par da-
žādiem projektu konkursiem, ku-
ros ir iespēja izmantot Eiropas Sa-
vienības līdzfinansējumu. Vislabāk 
to būtu darīt gadu pirms plānotās 
projekta iesniegšanas, jo ir virkne 
nosacījumu, kas jāievēro, lai kon-
kursā būtu sekmīgs rezultāts. Pan-
dēmijas laikā biroja darbinieces ar 
klientiem sazinās arī Zoom vidē, 
bet jāatzīst, ka daudziem cienīja-
miem lauksaimniekiem ar brīniš-
ķīgām zināšanām un lielu enerģiju 
trūkst digitālo prasmju, bet “mēs 
tiekam galā arī šādās situācijās. 
Galvenais ir uzrunāt mūs, un tad 

jau veidosies laba sadarbība”. 
Pēc Īrisas teiktā, birojā iegriežas 

arī tie, kuri Ventspils novadā sāku-
ši dzīvot nesen, un šiem cilvēkiem 
bieži ir inovatīvas idejas. Piemē-
ram, kādam ir vēlme jūras tuvumā 
izveidot sērfošanas skolu. Tika sa-
gatavots “LEADER” projekts, kas 
iesniegts vērtēšanai Lauku atbalsta 
dienestā. “Birojā katru gadu orga-
nizējam mācības jauniešiem, pērn 
tajās iesaistījās desmit interesenti, 
un diviem puišiem ir ļoti intere-
santas biznesa ieceres. Viens vēlas 
ražot papīra salmiņus, otrs kopā ar 
draugiem ir izveidojis elektromeha-
nizēta zemeņu lasītāja prototipu. Ja 
redzu, ka cilvēks ir apņēmības pilns 
kaut ko darīt, noteikti palīdzēšu vir-
zīt viņa ideju tālāk, jo ļoti vēlos, lai 
novadā ir attīstīta uzņēmējdarbības 
vide. Var sākt ar mazumiņu, un daž-
kārt šis mazumiņš kļūst par pelno-
šu lietu, tāpēc iedrošinu katru, kurš 
ir kaut ko izdomājis. Neviena ideja 
nav zemē metama, vien jāatrod 
pareizais veids, kā to realizēt. Un 

te vērtīgas ir jau pieminētās centra 
organizētās mācības un pieredzes 
braucieni, kuru laikā var novērtēt, 
kā citiem izdevies attīstīt dažādas 
biznesa idejas.”

Īrisa ir gandarīta par to, ka pa-
gājušajā gadā Lauku konsultāciju 
un izglītības centra un Pavāru klu-
ba organizētajā konkursā “Novada 
garša 2021” SIA “Miesnieks” saņē-
ma trīs godalgas. Uzgriežamā asins 
desa novērtēta ar zeltu, sīpolu desai 
tika sudrabs, bet svaigajiem kupā-
tiem – bronza. Savukārt saimnieces 
Ilzes Šefanovskas produktiem no 
Aivara Šefanovska z/s “Bišudār-
zi” Ugāles pagastā piešķirtas divas 
godalgas. Kūpinātajam svaigpiena 
sieram bija sudraba, bet kausētajam 
sieram – bronzas godalga. Kamēr 
nezinājām, kas ir kovids, Īrisa kat-
ru gadu devās uz Berlīni, pārstāvot 
Latviju starptautiskajā pārtikas iz-
stādē un gadatirgū “Zaļā nedēļa”. 
Turp viņa veda arī Ventspils novada 
uzņēmēju piedāvāto maizi, zivis, 
sieru, medu, konservējumus, ābo-
lus – visu pat grūti uzskaitīt. Ru-
nājot par tirdziņiem, Īrisa uzskata, 
ka labs veids, kā, neciešot zaudēju-
mus, parādīt sevi plašākai publikai, 
ir veidot sadarbību starp mājra-
žotājiem. Vienam mājražotājam 
nebūs izdevīgi doties, piemēram, 
uz Rīgu un izpirkt tirgū vietu, bet, 
apvienojoties vairākiem, šāda iecere 
atmaksātos. Izbraucot ārpus nova-
da, uzņēmēji ne tikai tirgojas, bet 
arī popularizē Ventspils novadu, un 
tas ir svarīgi. Ļoti būtisks, viņasprāt, 
ir Ventspils novada pašvaldības at-
balsts uzņēmējiem, kuri piedalās 
projektu konkursā “Solis”. Vietvaras 
sniegtais finansiālais atbalsts ļauj 
nopirkt labu ražojošu iekārtu vai 
iegādāties citu nepieciešamo aprī-
kojumu, turklāt neuzņemoties ap-
grūtinošas finanšu saistības. Atbal-
sta saņēmēji jūtas savas pašvaldības 
novērtēti un ar pietāti izturas pret 
saņemto atbalstu. 

Marlena Zvaigzne                    

Iedrošina, uzmundrina un iesaka, ko darīt

Īrisai ļoti patīk viņas darbs un atpūta kādā no Ventspils novada pagastiem, šeit 
fiksēts mirklis Popē.     ĪRISAS ROZES-POSUMAS ARHĪVA FOTO
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Visi pasākumi notiek 
pēc valstī noteiktajiem 
epidemioloģiskajiem 

drošības noteikumiem 
zaļajā režīmā. 

15. februārī kultūras un tautas 
namu vadītāju seminārs Zirās.

PILTENE
Līdz 28. februārim fotoizstāde 

Piltenes kultūras nama logos “Ar ko 
es Tevi cienāšu, kad varēsi ciemos 
nākt...”.

10. februārī no plkst. 16 līdz 
19 radošas darbnīcas diena “Va-
lentīna dienas dekors”. Lūdzu, pie-
teikties, iepriekš zvanot pa tālr. 
29480407 individuālai nodarbībai. 

12. februārī plkst. 18 koncerts 
“Mīlestības ekspresis”, muzicēs gru-
pa “EXPRESS”, ieeja 4 eiro.

28. februārī plkst. 19 spēlfil-
ma “Cojs”, režisors A. Učiteļs, ieeja 
2 eiro.

Bibliotēka
Izstādes
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 

2021. gads”.
l Grāmatu izstāde un planšete 

lasītavā par februāra ievērojamiem 
cilvēkiem – jubilāriem, atceres 
dienām, svētkiem, aktuāliem no-
tikumiem “Bibliotēkas kalendārs 
stāsta”.

l Izstāde lasītavā “2021. gada 
lasītākās grāmatas un čaklākie la-
sītāji”.

PASĀKUMI
l Februārī turpinās bibliotēkas 

krājuma izvietošana pēc remon-
ta, tāpēc bibliotēkas pakalpojumi 
pieejami ierobežotā apmērā – tikai 
jaunākās grāmatas, preses izdevu-
mi. Galvenās ieejas kāpņu remonta 
dēļ ieeja bibliotēkā no otras puses. 
Sestdienās bibliotēka slēgta. Ap-
meklējumu vēlams pieteikt pa tālr. 
25423839.

l 25. februārī plkst. 17.30 
Annas Rancānes dzejas kompozī-
cija “Pienākšu klāt tik tuvu”; dze-
ju lasa Dace Laksberga un VIB 
“Dzirkstele” dāmas.

PUZE
Februārī Puzes kultūras namā 

skatāma Ilonas Kursītes darbu iz-
stāde.

26. februārī plkst. 18 Maksi-
ma Trivaškēviča stand-up izrāde. 
Ieeja 3 eiro (pasākums notiek zaļajā 
režīmā, uzrādot sertifikātu).

Bibliotēka
Izstādes
l Novadpētniecības fotogrāfi-

ju izstāde “Neatpazītie” – aicināti 
visi pagasta iedzīvotāji apskatīt un 
atpazīt fotogrāfijās esošās perso-
nas.

l Literatūras izstāde “Satin 

savu valodiņu baltajā villainē” – 
dzejniecei, dramaturģei, sabiedris-
kajai darbiniecei Mārai Zālītei 70.

l Literatūras izstāde “Klusu-
mam ir ļoti daudz balsu un atbalsu” 
– rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 
100.

l Grāmatu izstāde bērniem 
“Bērnišķīgi brīnīties un priecāties” 
– mākslinieces Agijas Stakas ilus-
trācijas.

l Literatūras izstāde “Viss par 
un ap lapsām”.

l Dzejas grāmatu izstāde par 
sievieti “Ak, sieviete!”.

TĀRGALE
Bibliotēka
l Izmaiņas darbalaikā: no 14. 

līdz 28. februārim bibliotēka slēg-
ta.

Izstādes
l Literatūras izstāde “Dziedā-

tājam Mārtiņam Freimanim 45”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei Skaidrītei Kaldupei 100”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

cei, dramaturģei Mārai Zālītei 70”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

cei Mirdzai Ķempei 115”. 
l Ventspils bibliotēkas rotējo-

šā fonda 67. kopa.

JŪRKALNE  
No 19. februāra Jūrkalnes 

tautas nama izstāžu zālē apska-
tāma izstāde “Mazirbes plenēram 
20”. 

28. februārī plkst. 13 tautas 
namā ikmēneša pagasta senioru 
tikšanās.

Bibliotēka 
Izstādes
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

cei, dramaturģei, publicistei Mārai 
Zālītei 70”.

l Literatūras izstāde  “Sveču 
diena – Sveču dienā nes uz baznīcu 
apsvētīt sveces”.

l Literatūras izstāde  “Agates 
diena svēta maizi, sāli un ūdeni”.

l Literatūras izstāde  “Meteņi 
– pavasara gaidīšanas svētki”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 66. kopa.

PASĀKUMI
l 25. februārī sērijas “Suitu 

novada mantojums” grāmatas “Suit 
vildrāns” atvēršanas svētki.

UŽAVA
Līdz 28. februārim Užavas 

tautas namā būs apskatāma Vents-
pils pilsētas invalīdu biedrības rok-
darbu izstāde “Pērļu pasaule”. 

19. februārī plkst. 11 nāc un 
piedalies pārgājienā (8 km) “Es – 
ziema, daba, veselība”. Pārgājiena 
sākums no Užavas tautas nama.

28. februārī plkst. 10 Uža vas 
tautas namā pasākums “Pasaku 

rīts”.
4. martā plkst. 18.00 koncerts 

“No sirds uz sirdi”. Vietu skaits ie-
robežots, pieteikšanās uz koncertu 
pa tālr. 28672616 līdz 3. martam. 
Koncertu apmeklētājam ir jābūt ar 
sadarbspējīgu kovida sertifikātu un 
FFP2 sejas masku.

No 1. līdz 31. martam Uža-
vas tautas namā užavnieces Vairas 
Jansones adīto zeķu izstāde “Galve-
nais, lai kājas siltas”.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Dzīves 

mīklas minētāja” – dzejniecei, dra-
maturģei, sabiedriskajai darbinie-
cei Mārai Zālītei 70.

l Literatūras izstāde “Tā zaļā 
dzīvības gaisma” – rakstniecei 
Skaidrītei Kaldupei 100.

l Jaunieguvumu izstāde.
l Grāmatzīmju izstāde “Grā-

matzīmes – patīkamai lasīšanai”.
l Sveču izstāde “Lai top gais-

ma”.
l Valentīndienas akcija “Ran-

diņš ar grāmatu” (no 10. līdz 18. 
februārim).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 69. kopa.

ANCE 
26. februārī plkst. 13 radošā 

darbnīca “Gatavošanās dārza dar-
biem” – padomi dārza darbu jauna-
jai sezonai, zināšanu apmaiņa u.c.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Skatuves 

karaliene un draiskā peonija” – ak-
trisei Elzai Radziņai 105.

l Grāmatu izstāde “Aklais ran-
diņš, kas nepievils” – mīlestības 
mēnesī iesaiņotas grāmatas.

l Literatūras izstāde “DZEJ-
NIECE – tautas sirdsapziņa” – 
dzejniecei Mārai Zālītei 70 (no 16. 
februāra).

PASĀKUMI
l 9. un 23. februārī plkst. 

11.30 bibliotekārās stundas 3. un 
6. klašu skolēniem “Valodas bagā-
tības”.

l 16. februārī plkst. 11.30 
bērnu žūrijas lasīšanas program-
mas noslēguma pasākums “Mūsu 
varoņdarbi”.

l 26. februārī plkst. 11 lasītā-
ju klubiņa “Dažādības” pasākums 
“Zvaigznēs ierakstīts”.

UGĀLE
19. februārī plkst. 18 Ugāles 

vokālā ansambļa “Eglaine” kon-
certs “Skaista ir mīlestība”.

26. februārī plkst. 14 “Ugāles 
drāmas” teātra izrāde bērniem.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Latvijas 

dabas bagātības”.
l Literatūras izstāde “Mēneša 

jubilāri” – īru rakstniekam Džeim-
sam Džoisam 140, angļu rakst-
niekam Čārlzam Dikensam 210, 
rakstniecei Astrīdai Beinārei 85, 
dzejniecei, dramaturģei, sabied-
riskajai darbiniecei Mārai Zālītei 
70; rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 
100.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Pasaka pasaka, kā noticēt 
brīnumam”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 72. kopa.

POPE
18. februārī plkst. 19 kultū-

ras nama Amatu telpā “Kulināri-
jas knifiņi”, tēma – pašu gatavotas 
garš vielas.

27. februārī plkst. 14 Popes 
amatierteātra pirmizrāde.

Bibliotēka
Izstādes
l Kultūras ministrijas atbals-

tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums 
Popes bibliotēkā”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 70. kopa.

ZIRAS
Bibliotēka
Izstādes
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Rīt var-

būt” – dzejniecei, dramaturģei, 
sabiedriskajai darbiniecei  Mārai 
Zālītei 70. 

l Literatūras izstāde “Soļi aiz 
muguras” – rakstniekam Miermī-
lim Steigam 95.

l Literatūras izstāde “Lieve-
nis” – rakstniecei Skaidrītei Kaldu-
pei 100.

l Rokdarbu izstāde “Lai silti” 
– Modrītes Purekles adījumi.

PASĀKUMI
l Februārī, atzīmējot Starp-

tautisko dzimtās valodas dienu 
(21. februārī), nāc un saņem bib-
liotēkā krustvārdu jūkli, atrodi pa-
reizos sinonīmus.

ZLĒKAS 
24. februārī plkst. 19 kultūras 

nama kamīnzālē sadarbībā ar bib-
liotēku literāri muzikālais skapis 
par Arta Šimpermaņa daiļradi. Pa-
sākuma maksa 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

ce, dramaturģe, sabiedriskā darbi-
niece Māra Zālīte”.

l Sveču figūriņu izstāde “Zvē-
ri un putni”.

l Literatūras izstāde “Gaisma 
no kviešu lauka, Paliec ilgāk skatie-
nā manā…” – rakstniecei Skaidrītei 
Kaldupei 100.

USMA
26. februārī plkst. 16 atpū-

tas vakars “Usmas amatierteātrim 
10+1”. Usmas a/t “Suflē” pirmizrāde 
Ināras Šteinbergas lugai “Kompan-
jones” un īpaša jubilejas noskaņa. 
Ieeja bez maksas, ar ziediem.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Valen-

tīndienas noskaņās”.
l Literatūras izstāde “Mēne-

ša jubilāri” – rakstniecei Astrīdai 
Beinārei 85, rakstniekam Miermī-
lim Steigam 95.

l Literatūras izstāde “Vārds 
– rūķis mazs. Vai strādīgāks vēl ir 
kaut kas?” – dzejniecei, dramatur-
ģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai 
Zālītei 70.

l Literatūras izstāde “Es saku 
saulei paldies” – rakstniecei Skaid-
rītei Kaldupei 100.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 71. kopa.

Vārve
No 11. līdz 15. februārim Zū-

rās pie Rūķu darbnīcas “Romantis-
kais foto stūrītis”.

No 14. februāra “Sporta un 
kultūras centrā “Zūras”” izstāde 
“Vārves pagasta rakstnieki”.

Vārves bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Mirdzas 

Ķempes mirkļi un mūžība” – dzej-
niecei Mirdzai Ķempei 115 (līdz 
15. februārim).

l Literatūras izstāde “Dzīvot 
un elpot ar Latviju” – dzejniecei, 
dramaturģei, sabiedriskajai darbi-
niecei Mārai Zālītei 70 (no 16. feb-
ruāra).

l Literatūras izstāde “Roman-
tiskais romāns”.

Zūru bibliotēka
Izstādes
l Sveču izstāde “Tā gaisma, ko 

izstaro svece, mūsu sirdis sasildīt 
prot...”.

l Literatūras izstāde “Viss ir 
daudz vienkāršāk, nekā izskatās, un 
sarežģītāk, nekā mēs spējam iztēlo-
ties” – mūziķim Mārtiņam Freima-
nim 45 (līdz 14. februārim).

l Valentīndienai veltīta litera-
tūras izstāde “No sirds uz sirdi lido 
mīlestība” (no 11. līdz 18. febru-
ārim).

l Literatūras izstāde “Lolosim 
savu tēvzemi, centīsimies tās labā 
darīt, ko katrs varam” – dzejniecei, 
dramaturģei, sabiedriskajai darbi-
niecei Mārai Zālītei 70 (no 15. feb-
ruāra).

l Literatūras izstāde “Dzim-
tās zemes mīlestība” – rakstnie-
cei Skaidrītei Kaldupei 100.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 68. kopa.

Ventspils novada pasākumu afiša
8. februāris–10. marts
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Lūžņa, Lūžņas, Lūžciems (lībiešu valodā Lūž, 
Lūžkilā) – vēsturiski lībiešu apdzīvots ciems Baltijas 
jūras krastā starp Ventspili un Kolku. 1937. gadā 
tur bija 36 mājas, 200 iedzīvotāju un divas laivu 
piestātnes. 1984. gadā pastāvīgi apdzīvotas trīs mājas 
ar četriem vietējiem iedzīvotājiem. Šīs un citas 
vērtīgas ziņas atrodamas fotoalbumā “Lūžkilā”.  

Pāršķirstot pagājušā gada otrajā pusē iznākušo grāma-
tu (to izdeva Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija 
“Dzīvesstāsts” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūtu un Ventspils muzeju), pretim veras 
dzīvesgudras lībiešu sejas, var redzēt mežu, mājas un žogus, 
ir pat bēru aina (apglabāšanā palīdz robežsardzes zaldāti, ar 
kuriem lībieši uztur kaimiņattiecības) un pamestas mājas, pro-
tams, arī jūra. 

Izdevumā atrodamas Vairas Strautnieces fotogrāfijas un 
Māras Zirnītes teksti, arī Ulda Krasta dzejolis. Priekšvārdā 
Māra raksta: “Strādāju par kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspektori Ventspils vēstures muzejā, kad uzzināju, ka Lūžņu 
vecais mežsargs Ernests Mūrnieks uzrakstījis atmiņas par cie-
mu mājām, kuru jau vairs nebija. Vajadzēja tur nokļūt. Pazīs-
tot Vairas talantu un spējas, aicināju viņu piedalīties. (..) Mēs 
nācām ar interesi par cilvēku un neizstāstīto dzīves gājumu, 
ko katrs nes sevī, par cilvēku savā vidē un laikā. Tas sākās ne 
tikai ar vērīgu ieklausīšanos, bet arī ar līdzdalību un klāteso-
šu vērojumu. (..) Šajā izdevumā fotogrāfijām pievienoti frag-
menti no sarunu audioierakstiem, kas atspoguļo tāmnieku 
runu un domāšanas veidu, kāds piemita atmiņu stāstītājiem.” 
Savukārt fotogrāfe 1984. gada notikumus atceras šādi: “Lūž-
ņas, kurp devāmies, uzreiz fascinēja, burtiski iemīlējos šajos 
vienkāršajos, bet viedajos cilvēkos, kuri katrs bija pārsteidzoša 

personība. Četrus gadus turpinājās mūsu kopā būšana ne tikai 
apmeklējumu reizēs, bet arī vēstulēs, ko “vecais mūrniekmeis-
tars” jeb “krāšņu meistars” laiku pa laikam rakstīja. (..) Ļūžņas 
ir uzskatāms modelis, kā notika lībiešu ciemu iznīcināšana. 
Un izcils paraugs savdabīgai pasaules izpratnei, cilvēku attie-
cībām, spilgtiem raksturiem un uzskatiem.”                 

Kad pagājušā gadsimta 80. gados Vaira Strautniece un 
Māra Zirnīte ieradās Lūžņās, uz zemes gulošs jumts atgādi-
nāja par “Daviņu” mājas vietu, bet kaimiņu sētā saimniece 
pavēra durvis, un atklājās cita pasaule, kura piederēja pa-
matiedzīvotājiem. 1984. gadā Lūžciemā vēl varēja sastapt 
Lizeti Švanenbergu “Jaunbeltēs”, Alvīni un Ernestu Mūrnie-
kus “Krūmkalnos” un Emmu Šarloti Belti “Dižkāpu” mājās. 
Pētnieces Lūžņās ieradās bieži, tika fotografēts un diktofonā 
ierakstīti atmiņu stāsti līdz pat 1990. gadam, kad vietējo bal-
sis te apklusa. Albums pāršķir 20. gadsimta vēstures lappu-
ses. Tajā ievietots Ernesta Mūrnieka apraksts par “Lūžciema” 
mājām, ko viņš vēl atcerējās no bērnības pirms Pirmā pasaules 
kara. Bijušo ciema ainavu papildina starpkaru iedzīvotāju 
fotogrāfijas no Ventspils muzeja krājuma. 

Albuma nosaukums “Lūžkilā” atgādina par lībiskās kultū-
ras pēdām, gan arī to savdabīgo lībiski latviskās kultūras sa-
vijumu, kas raksturīgs lībiešu krasta zvejniekciemiem. Vēl 20. 
gadsimta sākumā arī Lūžņās piestāja lībiešu folkloras un valo-
das pētnieki Oskars Loritss un Lauri Ketunens. Viņi ieskaņo-
ja fonogrāfā Lizetes mātes Marijas Leites (dzim. Lindenberg) 
lībiešu valodu, kas piederēja rietumu dialektam. Māra Zirnīte 
saka: “Tagad, 21. gadsimtā, dzīve vēl turpinās “Krūmkalnu” 
sētā, kur teologs Juris Rubenis ar dzīvesbiedri Ingu izveidojuši 
kristīgās meditācijas namu. Cilvēki te ierodas garīgo spēku 
atjaunošanai. Un tas, ko no sava pagalma skatīja Alvīne un 

Ernests Mūrnieki, ir arī Jura Rubeņa redzeslokā un izteikts 
vārdos: “Aukstās un skaidrās naktīs debesis vienmēr ir pilnas 
zvaigžņu. Vakaros nav iespējams šķērsot “Krūmkalnu” pagal-
mu, nepaceļot acis uz augšu. Palūkojoties debesīs, tu pēkšņi 
nonāc aci pret aci ar noslēpumaino bezgalīgo Visuma telpu, 
kurā norisinās mūsu mazā un īsā dzīve. Nereti šāda palūkoša-
nās zvaigznēs atgādina, ka katrs no mums sevī nes tikpat bez-
galīgu iekšējo telpu – savu apziņu. Un mēs atrodamies starp 
divām bezgalībām, balansēdami uz Visuma un mūsu apziņas 
šīs šaurās robežas. Tie ir mūsu dzīves mērogi.””

Marlena Zvaigzne 

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” regulāri 
gādā, lai visi, kuriem ir interese par suitu novada 
mantojumu, varētu ieskatīties kādā izglītojošā un 
informatīvā izdevumā. Šoreiz pastāstīšu par pagājušā 
gada otrajā pusē iznākušo darbu “Suit stāst”. 

Tajā apkopoti Lidijas Jansones, Ilgas Leimanes un Marijas 
Janvāres pierakstītie vēstījumi par suitu novadā notikušo. Lat-
vijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece Liene 
Markus-Narvila priekšvārdā atgādina – Alsungas un Jūrkalnes 
pagasts pieder lībiskā dialekta nedziļajām izloksnēm ar kuršu 
valodas substrātu, bet Gudenieku pagasts – vidus dialekta kur-
siskajām izloksnēm ar kuršu valodas substrātu. Izdevumā “Suitu 
novada mantojums. Suit stāst” iekļautie humoristiskie stāsti ir 
gan bagāts kultūrvēsturiskais materiāls, kurā atspoguļota nova-
da, tā iedzīvotāju un radošo kolektīvu dzīve, gan arī skaists suitu 
novadā runāto izlokšņu paraugs, norāda Liene Markus-Narvila, 
piebilstot, ka izdevumā saglabāts stāstu autoru pieraksts, kas at-
spoguļo gan pašu autoru valodu, gan atmiņas saglabāto un no 
vecākiem un vecvecākiem noklausīto suitu valodu. Lingvistisko 
pazīmju lietojums ne vienmēr konsekvents, tomēr autentisks, 
tāpēc var noderēt kā valodas pētniekiem, tā ikvienam interesen-

tam sava novada valodas izzināšanā un stiprināšanā. Izdevumā 
iekļauti teksti gan literārajā valodā, gan suitu izloksnē, tādēļ var 
izvēlēties, ko lasīt. 

Jūrkalniece Marija Janvāre savu sakāmo sadalījusi vairākās 
daļās. Te ir gan vēstījums par Pilsbergas pagastu Krievijas im-
pērijā, gan Latvijas valsts neatkarības gadiem, pieminēts arī Ot-
rais pasaules karš, vācu un PSRS okupācijas, arī kolhoza laiki. Ir 
uzrakstīts, par ko smejas jūrkalnieki. Tā kā daudziem patīk hu-
mors, citēšu to: “Rītpusē uz cēļ satiekas Āb a Miķel. Ābam vien 
ac, Miķeļam kump plec. Ābs grib pavilkt uz zob un pras: – Kur 
tu tik agr a to plekšu mais ies? Miķels atbild: – Kas tad man par 
agrum? Tev vēl viens slēģa ciet!” Un te Klaiv Ādum atmiņ stāsts: 
“Agrāk Porcieme dzīvoj pulk būdniek. Mājs tu vien otre. Jaunieš 
pulk, vakar gār. Vaig kād izjokot. Dusmigs un diezgan vientiess 
bijs Rāviš. Puiš sagudroiš vīņ izjokot. Piebāzuš salm vīr un atstu-
tējuš pret žog. Mēnesnīc, vīr var lāb redzēt. Sabrāzušies kārtīg 
gar pakšiem ap māj. Jutuš, ka Rāviš nāk ār, viss paslēpušies. Rā-
vuiš iznācs a liel kok. Ieraudzējs vīr, sits nu viss spēk un saucs: 
– Ak, tu tas vainīgeis! Vīrs gar zēm un nikustās. Rāviš pārbijies, 
ka nosits vīr. Puiš smiedamies pazuduš.” 

Marlena Zvaigzne

Pēdējos gados, pateicoties Viktorijas Rebukas 
iniciatīvai, Ventspils novada Senioru padomes 
dalībnieki satikās decembrī, izvērtēja gada 
garumā pieredzētās aktivitātes, dalījās iespaidos 
un pieredzē par pasākumiem katrā pagastā. 
2019. gada decembrī viesojāmies Ugālē un 
vienojāmies, ka nākamā sastapšanās būs Zirās. 

2020. gada skarbie aizliegumi šo mūsu vēlmi izsvītro-
ja, 2021. gada nogalē nogaidoši izvērtējām situāciju, un šī 
gada 13. janvārī bijām gana drosmīgi, ievērojot epidemio-
loģiskās drošības pasākumus, un satikāmies Zirās. Paldies 
Mudītei Šneiderei, Ziru pagasta pārvaldes vadītājai Dzid-
rai Ceriņai, tautas nama vadītājai Baibai Grīniņai un bib-
liotēkas vadītājai Lindai Misiņai par sirsnīgo uzņemšanu 

un mums veltīto laiku. Saņēmām jaukas dāvaniņas, mie-
lojāmies pie sarūpētā kafijas galda, daudz ko uzzinājām 
par dzīvi Ziru pagastā. Bibliotēkas vadītāja Linda mums 
visiem iedeva laminētus Vinnija Pūka domu graudus – 
mans varētu būt labs moto ne tikai šim gadam, bet visai 
turpmākajai dzīvei: “Dzīve ir kā ceļojums, kas jāpiedzīvo, 
nevis problēma, kas jāatrisina…”

Šajā reizē gan visi padomes dalībnieki neieradās, bet 
par 2021. gada iespējām un veikumu stāstīja Senioru pa-
domes pārstāvji no Zirām, Užavas, Zlēkām, Piltenes, Vār-
ves, Ugāles un Puzes. Priecājos par šo tikšanos, kur līdzās 
sarunām radoši pastrādājām Viktorijas vadībā, padziedā-
jām, vienkārši lieliski jutāmies. Vienojāmies, ka 2022. gada 
nogalē Senioru padomes dalībnieki satiksies Puzē. 

Janvārī visu Senioru padomes dalībnieku rāmo dzīves 
ritmu nedaudz iekustināja Ventspils novada Sociālā die-
nesta vadītāja Anda Vītola, aicinot padomāt par idejām 
iespējamam projektam “Senioru skola”. AS “Latvijas Valsts 
meži” ziedojumos sociālajai jomai paredz arī atbalstu pen-
sijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesvei-
dam. Pārliecinājos, ka Senioru padomes dalībnieki visos 
pagastos ir čakli un nepilnu divu dienu laikā atsūtīja vairāk 
nekā 40 dažādu ierosinājumu, kas labi noderētu senioru 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Gaidīsim projekta rezultā-
tus, un liels paldies Andai Vītolai par pirmo soli mūsu sa-
darbības uzsākšanā. Vēlam veiksmi!

Māra Kraule

Seniori joprojām ir gatavi darboties

Pagodinājums lībiešu tautas gara spēkam

Grāmatā atrodamas Vairas Strautnieces 
fotogrāfijas un Māras Zirnītes teksti. Albums 
pāršķir 20. gadsimta vēstures lappuses.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

Nopietnas un joku lietas suitu izloksnē

Ievadvārdus izdevumam “Suitu novada 
mantojums. Suit stāst” uzrakstīja biedrības 
“Etniskās kultūras centrs “Suiti”” valdes 
priekšsēdētāja Dace Martinova, norādot: 
“Novadpētniecība kļuvusi par manu sirdslietu, 
kas iedvesmo mani jauniem meklējumiem, 
izziņai un suitu kultūras mantojuma 
nostiprināšanai nākamajām paaudzēm.”

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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POPE

Popes pamatskolas 
audzēknei Elzai Karlīnai 
Drungilai sestdien būs 
dzimšanas diena, viņai 
paliks 13. Meitene ir viena 
no tām skolniecēm, kura 
nes Ventspils novada vārdu 
ārpus tā robežām, jo iegūta 
1. vieta vizuālās mākslas 
konkursā “Jāzepa Vītola 
mūzika “No realitātes uz 
ilūziju 2020”” un 1. vieta 
XIII Starptautiskajā bērnu 
un jauniešu mākslas 
izstādē “Trejdegsnis”. 
Pirms tam Elza saņēma 
atzinību starpnovadu posma 
matemātikas 71. olimpiādē 
5.–8. klasei. 

Viņa ir dzimusi Latvijā, bet 
gada vecumā kopā ar ģimeni pār-
cēlās uz Angliju. Kad Elza iemā-
cījās runāt, viņa vecākiem parasti 
atbildēja angļu valodā, kas skanē-
ja visapkārt, arī dārziņā un skolā. 
Anglijā Drungili sagaidīja savu 
otro meitiņu, Anna Amēlija tagad 
mācās Popes pamatskolas 1. klasē. 

Elza stāsta, ka, atgriežoties Latvi-
jā, viņai bija jāpielāgojas šajā valstī 
ieviestajai izglītības sistēmai – tas 
nebija īpaši viegli, galvenokārt lat-
viešu valodas stundās. Meitene 
priecājas, ka vecāki par ģimenes 
dzīvesvietu izvēlējās Popi, kurā 
virmo brīvības gars un ir skaista 
daba. Vasarās viņa apmeklē fes-
tivāla “Vārti” pasākumus, kuru 
laikā pagastā ierodas daudz ra-
došu cilvēku – tas ir interesanti. 
Brīvajos brīžos Elza labprāt zīmē. 
Viņa ir pateicīga skolotājai Ingrī-
dai Andersonei, kura pavēra ceļu 
uz mākslas pasauli, iemācīja ik-
dienišķajā saskatīt neparasto un 
pamācīja, kas jādara, lai mākslas 
darbs izdotos. Īpaši vērtīgas bija 
tās nodarbības, kurās Ingrīda 
parādīja, kā var attēlot cilvēku 
sejas. “Zīmēšanā mani aizrauj ra-
došums un tas, ka var izpausties. 
Visbiežāk attēloju vai nu dabu, vai 
cilvēkus, parasti izmantojot krā-
sainos zīmuļus, retāk flomāsterus. 
Man bija prieks, uzzinot, ka mani 
darbi ir augstu novērtēti konkur-

sā un izstādē. Balvā saņēmu arī 
naudu, tāpēc varēju šo to nopirkt 
māsai, bet atlikumu aizvien glabā-
ju kontā.” 

Mācoties 5. klasē, Elza pieda-
lījās matemātikas olimpiādē – šis 
priekšmets viņai patīk, jo ir attīs-
tīta loģiskā domāšana un ir sapro-

tams, kas notiek skaitļu pasaulē. 
Popeniece stāsta, ka viņai labi pa-
dodas arī angļu un krievu valoda, 
māksla un mājturība, jo patīk rok-
darbi, savukārt grūtības dažkārt 
sagādā sports un vēsture. Stundās 
Elza vērīgi ieklausās skolotāju 
teiktajā, lai nebūtu daudz jāmācās 
mājās. Attālinātais mācību pro-
cess viņai patika, jo nebija jāstei-
dzas un varēja ilgāk padomāt, ja 
trāpījās kāds āķīgāks uzdevums. 
Popes pamatskolā, pēc Elzas teik-
tā, ir labas skolotājas, kuras ir ie-
interesētas savā darbā un teicami 
saprotas ar audzēkņiem. Pēc stun-
dām meitene dodas uz savām mā-
jām, kur viņai uzticēts iekurināt 
krāsnis, dažkārt Elza gatavo vaka-
riņas. Skatoties ugunī, var redzēt, 
kā liesmās rotaļājas dažādi tēli, un 
tas ir interesanti. Kad ir laiks pa-
sapņot, Elza aizdomājas, ka gribē-
tu apceļot Eiropu, bet, vaicāta par 
iespējamo profesiju, viņa atbild, 
ka gribētu būt psiholoģe, jo mei-
tene ir empātiska un spēj iedziļi-
nāties otra cilvēka jūtu pasaulē.     

Marlena Zvaigzne

VĀRVE

Jau piecus mēnešus pieci 
aktīvi jaunieši – Agnese 
Vēbere, Arta Roderte, 
Dāvis Blāze, Edgars 
Kotljarevskis un Viktorija 
Vahitova – Ventspils novada 
Vārves pagastā īsteno 
Eiropas Solidaritātes 
korpusa projektu “Sports 
solidarizē!”.

Projekta īstenošanas laikā des-
mit mēnešus vēlamies dot iespē-
ju Vārvē dzīvojošajiem Ventspils 
novada jauniešiem bez maksas iz-
mantot iekštelpu sporta inventāru 
Vārves pagasta “Rozītēs”, tā attīstot 
sevi gan fiziski, gan emocionāli, kā 
arī veicināt piederības sajūtu kopie-
nai, kas veidojas, nodarbojoties ar 
fiziskām aktivitātēm. Papildus vē-
lamies mazināt iespēju jauniešiem 
savu brīvo laiku pavadīt veidos, kas 
kaitē viņu fiziskajai un garīgajai ve-
selībai. Mūsuprāt, sports paver lie-
lisku iespēju attīstīt cilvēku, it īpaši 
jaunieti, tāpēc dot iespēju sportot 
un komunicēt ar vienaudžiem, vie-
nojoties kopīgā nodarbē, mūsuprāt, 
ir labākais veids, kā sniegt iespēju 
atrast sev tīkamāko brīvā laika no-
darbi, kā arī mazināt nevienlīdzību 
starp jauniešiem.

Piecu mēnešu laikā ir paveikti 
dažādi projekta īstenošanas darbi 
– veikta savstarpējo pienākumu 
sadale, apkopotas jauniešu vēl-
mes, iegūtas telpas projekta īste-
nošanai, kurās veikts kosmētis-
kais remonts, iegādāts inventārs 
fizisko aktivitāšu veikšanai, izvei-
doti vingrojumu plakāti, realizē-
tas divas attālinātās nodarbības 
ar sertificētu fitnesa treneri Elīnu 
Ermansoni. Esam saņēmuši po-
zitīvu atgriezenisko saiti par līdz 
šim paveiktajiem darbiem, kā arī 
ieteikumus, kā uzlabot jauniešu 
pieredzi, apmeklējot treniņu zāli.

Janvāra nogalē tikāmies ar 
fizioterapeiti Simonu Lauru Koz-
lovsku, lai kopā diskutētu par 
jautājumiem, kas saistīti ar fi-
ziskajām aktivitātēm un fiziskās 
formas uzturēšanu jauniešiem. 
Projekta turpmākajos mēnešos ir 
plānoti izaicinājumi un aktivitā-
tes jauniešiem, aktivitāšu plāna 
izstrāde, kā arī treniņu zāles ap-
meklētības veicināšana jaunie-
šu starpā, lai katrs jaunietis pēc 
iespējas vairāk justos gaidīts un 
vienlīdzīgs.

Esam ļoti pateicīgi, ka projek-
ta realizēšanu atbalsta gan vietē-

Vārvē jauniešiem ir 
lieliska iespēja sportot

jā kopiena, gan Ventspils novada 
pašvaldība – Vārves pagasta pār-
valde.

Projekts “Sports solidarizē!” 
tika finansēts ar Eiropas Komisi-

jas programmas “Eiropas Solida-
ritātes korpuss”, kuru Latvijā ad-
ministrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi au-

tores uzskatus, un Komisija nav 
atbildīga par tajā ietvertās infor-
mācijas jebkuru iespējamo izlie-
tojumu.

Arta Roderte

Izprot cilvēku jūtu pasauli

Popes pamatskolas 6. klases audzēkni Elzu Karlīnu 
saista mākslas pasaule. Veiksmīgākos zīmējumus 
viņa mājās novieto redzamā vietā.    

ELZAS KARLĪNAS DRUNGILAS ARHĪVA FOTO 
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POPE

Popes dievnams atrodas 
kalnā, un pagājušajā gadā 
tas nosvinēja 250. dzimšanas 
dienu. Draudzes priekšniece 
pēdējos 12 gadus ir Ginta 
Žeimunde, kura organizē 
baznīcas remontdarbus, 
lai kultūrvēsturiskais 
piemineklis vēl ilgi būtu 
atvērts.  

Ginta ir dzimusi ģimenē, kurā 
kristīgās vērtības vienmēr bija 
aktuālas. Kad viņa bija pavisam 
maziņa, katru vakaru pirms gulēt-
iešanas pēc vecmāmiņas ierosinā-
juma tika skaitītas lūgšanas, savu-
kārt svētdienās, kad visi sēdās pie 
pusdienu galda, vispirms skanēja 
pateicība Dievam. “Kādu laiku, 
kad Rīgā mācījos skolā un vēlāk 
arī augstskolā, biju pārliecināta 
ateiste, bet, kad man jau bija pieci 
bērni un dzīvē bija smags periods, 
jo vajadzēja nolemt, kur turpmāk 
dzīvot, aizgāju uz Popes baznīcu, 
pasēdēju, padomāju un ieguvu 
toreiz tik vajadzīgo spēku. Palika 
vieglāk, un es nolēmu pamazām 
iesaistīties baznīcas dzīvē. Turp-
māk vienmēr, kad man ir bijušas 
problēmas, esmu lūgusi Dieva pa-
līdzību, un tas devis spēku. Man 
ļoti palīdz lūgšanas. Katru vakaru 
aizlūdzu ne tikai par savu ģimeni, 
bet arī maziem un slimiem bēr-
niem un problēmsituācijām pa-
saulē. Ticību stiprina arī tas, ka 
varu kaut ko darīt savas baznīcas 
labā un priecāties par cilvēkiem, 
kuri nāk uz baznīcu. Gandarīju-
mu dod tas, ka viņi atzinīgi novēr-
tē to, ka veicam ēkas remontu.” 

Popes draudzē aktīvi darbojas 
ap 20 baznīcēnu, dievkalpojumus 
mēneša pirmajā un trešajā svēt-
dienā plkst. 14 vada mācītājs Jā-
nis Kalniņš vai viņa kolēģis Māris 
Sarma. Jānis Kalniņš aktīvi ir ie-
saistījies dievnama remontdarbu 
plānošanā. “2014. gadā sāku sa-
raksti ar Latvijas evaņģēliski lute-
riskās Baznīcas pārstāvi Romānu 
Ganiņu un Baznīcēku atjaunoša-
nas fonda valdes priekšsēdētāju 
Edgaru Bukavu, kurš mūs iepazīs-
tināja ar inženieriem no Vācijas, 
kuri pārstāv “Apvienotos Kurze-
mes fondus”. Mums izdevās viņus 
uzrunāt, tāpēc saņēmām 75 385 
eiro jumta nomaiņai, kas tika pa-
beigta 2017. gadā, savukārt 2018. 
gadā Nacionālā kultūras mantoju-
ma pārvalde piešķīra 10 000 eiro 
torņa restaurēšanas projekta iz-
strādei, lai varētu turpināt darbus. 
Katru gadu piedalāmies Nacionā-
lā kultūras mantojuma pārvaldes 
sakrālā mantojuma projektu kon-
kursos, un 2020. gadā saņēmām 
10 000, bet 2021. gadā – 33 875 
eiro. Pašlaik SIA “Samrode” strād-
nieki demontē vecos grīdas dēļus 
un protezē vai nomaina bojātās 

Prasmīgi piesaista līdzekļus 
baznīcas atjaunošanai

sijas starp torņa stāviem.”
Ventspils novada pašvaldī-

bas projektu konkursā biedrība 
“Popes muiža” ieguva līdzekļus 
prožektoru iegādei, kurus uzstā-
dīja SIA “ARB Pope”, tāpēc dien-
nakts tumšajās stundās baznīca 
jau četrus gadus ir izgaismota, 
savukārt vairāku privāto ziedotāju 
pienesums ļāva iegādāties apkures 
katlu, lai baznīcēni arī ziemā diev-
namā justos omulīgi.

Ginta stāsta, ka vasarā sakrā-
lajā ēkā labprāt iegriežas arī tūris-
ti, uzzinot, ka esošo baznīcu vecās 

vietā lika uzcelt baronese Luīze 
Šarlote Bēra. Celtniecība ilga no 
1771. līdz 1786. gadam, bet 1879. 
gadā pilnībā pārbūvētas ēkas iekš-
telpas. Gotiskā stila altāris un 
kancele ir no tumša ozolkoka. Ēr-
ģeles 1898. gadā tapa Vācijā, E. F. 
Valkera darbnīcā.

Ginta ir pateicīga ērģelniekam 
Pēterim Landmanim, kurš jau di-
vus gadu desmitus dievkalpoju-
mos spēlē skanīgo instrumentu. 
Savukārt draudzes priekšniecei 
Ventspils novada pašvaldība 2020. 
gadā piešķīra Pateicības rakstu 

par Popes baznīcas kā kultūrvēs-
turiskā pieminekļa atjaunošanas 
darbu organizēšanu. Ginta rīko 
arī talkas, lai uzkoptu dievnama 
apkārtni. “Ja jūs jautājat, kāda ir 
mūsu draudze, tad jāpastāsta, ka 
atbalstām cits citu. Piemēram, 
kāda māsa bija smagi slima, un 
mēs aizlūdzām par viņu, un nu 
jau viņa var atnākt uz baznīcu. Ja 
aicinu iesaistīties kādā darbā, tie, 
kas varēs tikt, noteikti ieradīsies. 
Kad svinējām baznīcas 250. jubi-
leju, cilvēki sanesa ziedus, uzklāja 
galdu. Visi ar lielu atbildības sa-

jūtu piedalījās pasākuma rīkoša-
nā. Pateicoties mūsu mācītājam 
Jānim Kalniņam, svētkus sagaidī-
jām ar skaistu koncertu, kurā uz-
stājās ērģelniece Ilona Birģele un 
vijolniece Paula Šūmane. Popes 
baznīcā ir muzicējuši arī festivāla 
“Vārti” dalībnieki, piemēram, Ha-
ralds Sīmanis.”

Popes baznīca nekad nav bi-
jusi slēgta, to atbalstījuši arī tie 
popiņi, kas savulaik vadīja kolho-
zu, savukārt tagad palīdzīgu roku 
sniedz pagasta pārvaldes vadītājs 
Mārtiņš Libkovskis, padomu ne-
liedz biedrības “Popes muiža” 
pārstāvji, bet ikdienas darbos 
Gintu īpaši atbalsta viņas mamma 
Anna, Dzintra un Laimonis Bri-
kaiņi un Iluta Jāne.  

“Kovida laiks jūtams arī baz-
nīcā, ir jāievēro ierobežojumi, tā-
pēc es ļoti gribētu, lai tad, kad tas 
būs ļauts, visi ar prieku nāktu uz 
baznīcu. Jo vairāk būsim, jo vairāk 
būs ideju, ko vēl mēs varētu darīt 
kopā. Agrāk braucām ciemos uz 
Puzes baznīcu, Mazirbi, Landzi, 
Rindu, Usmu. Sadraudzība ir va-
jadzīga.”

Ja kāds cilvēks gribētu atrast 
ceļu pie Dieva, bet nezinātu, kā, 
Ginta viņam ieteiktu sarunāt tik-
šanos ar zinošo mācītāju Jāni Kal-
niņu. Popeniece, dzīvojot paļāvībā 
uz Dievu, sauc sevi par laimīgu 
cilvēku. 

Marlena Zvaigzne

Popes dievnama apkārtnē aug daudz koku, tāpēc talkās, vācot lapas, vajag daudz palīgu.
MARLENAS ZVAIGZNES UN DAIŅA ROZENTĀLA FOTO

Tieši Popes 
baznīcā Ginta 
reiz pieņēma 
lēmumu cieši 
turēties pie 
Dieva.         
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Ugālē 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar aug-

šupejošu 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. 
februā ra 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 paš-
valdības 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 maksa 
20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektro-
niski 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 darbdienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas apsaim-
niekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948;  
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kon-
takttālrunis – 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 noslē-
dzas 2022. gada 4. martā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 2. feb-
ruāra 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 paš-
valdības 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 maksa 
20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektro-
niski 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 darbdienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas apsaim-
niekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948;  
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas  
kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar aug-
šupejošu 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. feb-
ruāra 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 paš-
valdības 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 maksa 
20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektro-
niski 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 darbdienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas apsaim-
niekotāja 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 noslē-
dzas 2022. gada 4. martā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 2. feb-
ruāra 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 paš-
valdības 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 maksa  
20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektro-
niski 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 darbdienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas apsaim-
niekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948; e-pasts: 
gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis 
– 25749170.

Jūrkalnē 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod 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 paš-
valdības 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 maksa 
20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektro-
niski 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 darbdienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas apsaim-
niekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25431808;  
e-pasts: dace.limberga@vnkserviss.lv.  
Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

Piltenē
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 
Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016, 
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 98330070209, platība 0,9404 ha.

Izsoles sākumcena – 7800 eiro, nodrošinājums – 780 eiro, 
izsoles solis – 300 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 15. februārī plkst. 13 un 
noslēdzas 2022. gada 17. martā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 15. 
februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 7. martā plkst. 
23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 
7. marta plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 780 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, 
AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā 
īpašuma Parka iela 3 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 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 portālā  
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbdienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta 
pārvaldes vadītājam: tālr. 26820888;  
e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv.  
Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 
Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016, 
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 98330070209, platība 0,9404 ha.

Izsoles sākumcena – 7800 eiro, nodrošinājums –  
780 eiro, izsoles solis – 300 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 15. februārī plkst. 13 un 
noslēdzas 2022. gada 17. martā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 
15. februāra plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 7. martā 
plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 
7. marta plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 780 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,  > > 

IZSOLA 
nekustamo īpašumu



  | 9
2022. gada 8. februāris

<< AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma 
Parka iela 3 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 
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 portālā www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu 
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku 
darbdienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes vadītājam: 
tālr. 26820888; e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv.  
Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

Tārgalē
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu 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 – 3428 eiro, nodrošinājums – 342,80 eiro, izsoles 
solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  
2022. gada 15. februārī plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 17. martā plkst. 13. 
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 15. februāra plkst. 13 un 
noslēdzas 2022. gada 7. martā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. marta plkst. 
23.59 jāiemaksā nodrošinājums 342,80 eiro apmērā (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 rīko-
tājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 
20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski 
izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles orga-
nizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu 
saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Ap-
meklētāju 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 darb-
dienās, iepriekš piezvanot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam (tālr. 
26491057; e-pasts: targale@ventspilsnd.lv). Izsoles komisijas kontakt-
tālrunis – 25749170.

Puzē 
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 apzīmējumu 98600130041, platība 1,8 ha, skolas 
ēkas un palīgēkas (kūts, šķūnis).

Izsoles sākumcena – 19 360 eiro, nodrošinājums – 1936 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro. 
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. 
gada 15. februārī plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 17. martā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 15. februāra 
plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 7. martā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. marta plkst. 
23.59 jāiemaksā nodrošinājums 1936 eiro apmērā (10% no izsolāmā objek-
ta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā  
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma “Puzenieku skola”, Puzes pagastā, izsoles nodrošinā-
jums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles 
rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 
20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izraks-
tīto 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, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, elektro-
nisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku  
darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 29463773, 25749249, e-pasts:  
puze@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

Gada sākumā Aiva 
Bergsone paņēma rokās 
savu pirmo dzejoļu grāmatu 
“Domas uz ceļa”. Pazīstot 
ancenieci, par izdevuma 
nosaukumu nav jābrīnās, 
jo viņai ļoti patīk staigāt 
un tieši ceļā raisās dažādas 
domas.

Par Aivu “Ventspils Novad-
niekā” rakstīju pagājušajā gadā. 
Atgādināšu, ka viņa stāstīja par to, 
ka Latvijas Radio 2 sākusi skanēt 
viņas sacerētā dziesma (vārdi un 
mūzika) “Kad planētas satiekas”. 
Toreiz viņa teica arī šādus vārdus: 
“Jā, es rakstu, bet nesaucu sevi par 
dzejnieci. Palasot feisbuku, var se-
cināt, ka daudzi dzejo. Dzejošana 
man ir kā terapija un spriedzes 
atlaišana. Interesanti uzzināt, kā 
citi cilvēki uztver manas domas. 
Reizēm tās sakrīt, tomēr dažkārt 
otrs manis teiktajā ir saklausījis 
pavisam ko citu, bet tas nekas. Nu 
vairs nebaidos arī no kritikas.”

Līdz šim anceniece savu dze-
ju publicēja sociālajos tīklos, bet 
pērn kāds cilvēks viņai iedevis 
naudu un teicis, lai Aiva izdod 
dzejoļu grāmatu. Domāts, da-
rīts. Un tā janvārī izdevniecībā 
“Domu pērles” iznāca “Domas uz 
ceļa”. 11. februārī Aiva, izdevnie-
cības koordinatore Ina Anševica 

Ances pagasta 
iedzīvotāji jau vairākus 
gadus ir noraizējušies par 
valsts reģionālā autoceļa 
Ventspils–Dundaga stāvokli, 
tādēļ ir uzrunājuši VSIA 
“Latvijas Valsts ceļi” 
vadību, lai noskaidrotu, 
vai paredzēts atjaunot tā 
segumu. Ances pagasta 
pārvaldes vadītāja Aira 
Kajaka informē par saņemto 
atbildi.  

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
valdes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Lazdovskis norāda – valsts au-
toceļu programmu izstrādāšana 
tiek veikta, balstoties uz autoceļu 
tehniskās apsekošanas rezultā-
tiem un satiksmes intensitātes 
uzskaites datiem. Katru gadu tiek 
izvērtēti visi valsts autoceļi, bet 
programmā iekļauj autoceļus ar 
sliktāku seguma stāvokli un lielā-
ku satiksmes intensitāti, tādā vei-
dā nodrošinot iespējami lielākam 

satiksmes dalībnieku skaitam la-
bākus braukšanas apstākļus. 2021. 
gadā valsts reģionālā autoceļa P77 
Ventspils–Dundaga ceļa posmā 
38,67.–51,09. km grants segums 
novērtēts ar vērtējumu “labs”, sa-
vukārt ceļa posmos 6,44.–38,67. 
km un 51,09.– 56,19. km asfalta 
segums novērtēts ar vērtējumiem 
“apmierinošs”, “slikts” vai “ļoti 
slikts”. Atbilstoši pēdējiem satik-
smes skaitīšanas datiem satiksmes 
intensitāte uz šī autoceļa posma 
6,44.–7,38. km ir 1577 transport-
līdzekļi diennaktī, tajā skaitā 5% 
kravas transports, savukārt auto-
ceļa posma 7,38.–34,10. km ir 447 
transportlīdzekļi diennaktī, tajā 
skaitā 9% kravas transports, bet 
autoceļa posma 34,10.–56,19. km 
ir 305 transportlīdzekļi diennaktī, 
tajā skaitā 10% kravas transports. 

“Informējam, ka autoceļa P77 
Ventspils–Dundaga posma 7,38.–
13,53. km asfalta seguma pārbūve 
iekļauta Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 
sagatavotajā “Investīciju program-
mā autoceļu attīstībai adminis-
tratīvi teritoriālās reformas kon-
tekstā” 2023.–2024. gadā. Šogad 
uzsākti projektēšanas darbi pos-
mam 7,38.–13,53. km. Ņemot vērā, 
ka valstī kopumā sliktā stāvoklī ir 
465,5 km jeb 61% valsts reģionālo 
autoceļu ar grants segumu un ļoti 
sliktā un sliktā stāvoklī ir 1523 km 
jeb 33% valsts reģionālo autoceļu 
ar asfalta segumu, pašlaik autoce-
ļu nozarei pieejamā finansējuma 
ietvaros autoceļu P77 Ventspils–
Dundaga ceļa posma 6,44.–7,38. 
km un ceļa posma 13,53.–56,19. 
km sakārtošanas darbi netiek plā-
noti. Izstrādājot Valsts autoceļu 
tīklā veicamo darbu programmas 
2023.–2025. gadam, izvērtēsim ie-
spējas tajā iekļaut šī autoceļa pos-
ma sakārtošanas darbus,” uzsver 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. 

Marlena Zvaigzne 

ANCE

Iznācis Aivas pirmais 
dzejoļu krājums

Šogad uzsākti projektēšanas darbi

un dzejnieks Uldis Josts no Rīgas 
dosies uz Valdemārpili, kur notiks 
grāmatas atvēršanas svētki. Aiva 
saprot, ka tie būtu jārīko arī Ancē, 
bet “jāpagaida un jāsaprot, kas no-
tiks ar ierobežojumiem”. 

Saņemot grāmatu, tās autore 
bija gan priecīga, gan saviļņota – 

tā bija plaša emociju gamma! Nu, 
kad pirmais solis ir sperts, var 
gudrot arī par nākamo grāmatu, 
un tas būs kopkrājums “Dievie-
te”, kas iznāks martā un kurā būs 
publicēta vēl vienas ancenieces – 
Guntas Grietēnas – dzeja. 

Marlena Zvaigzne

Aivas seju rotā smaids, jo nupat no izdevniecības 
saņemta viņas pirmā dzejoļu grāmata “Domas uz ceļa”. 

AIVAS BERGSONES ARHĪVA FOTO    
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UGĀLE

Uzsākot darbu Ugāles 
vidusskolas direktores 
amatā, Dana Šimpermane 
nenojauta, ka būs 
jāsaskaras ar negaidītiem 
izaicinājumiem, saistītiem 
ar kovida izplatību. Tie 
aizvien ietekmē mācību 
procesa organizēšanu, 
bet direktore uzteic savus 
prasmīgos kolēģus, kuri 
palīdz šajā sarežģītajā laikā. 

Pirmā diena, kad Dana sāka 
veikt direktores pienākumus, bija 
2019. gada 19. augusts. “Viss ie-
sākās daudzsološi, entuziasma 
netrūka. Pirmajā gadā jaunajā 
amatā sapratu, ko nozīmē direk-
tora darbs, kādi pienākumi veica-
mi, kā visā skolā organizēt mācību 
procesu, pilnveidoju savas zinā-
šanas. Šķita, ka plāni un ieceres 
sāk īstenoties, bet tad valstī sākās 
ārkārtējā situācija, viss apgriezās 
ar kājām gaisā – mācību darba 
organizēšana attālināti. Tas bija 
liels izaicinājums – lēmumi bija 
jāpieņem īsā laikā, jāpielāgojas, 
jāmeklē informācija, jo jautājumu 
bija vairāk nekā atbilžu. Kad tika 
analizēts pirmā attālinātā mācību 
procesa periods, biju gandarīta, jo 
izrādījās, ka Ugāles vidusskolā iz-
strādātā sistēma bija efektīva. 

Otrajā darba gadā direktores 
amatā mācības lielākoties notika 
attālināti, un tad jau sapratām, ka 
atbalsts ir nepieciešams ne tikai 
skolēniem, bet arī skolotājiem un 
vecākiem. Meklējām variantus, 
kā attālināto mācību procesu uz-
labot. Pozitīvais bija tas, ka sko-
lotājiem tika organizēti dažādi 
vebināri, tālākizglītības kursi vir-
tuāli, šo iespēju arī izmantojām, 
lai papildinātu zināšanas, tika ap-
gūti dažādi digitālie rīki, piemē-

ram, “Kahoot”, “Quizizz”, “Padlet” 
u.c. Skolēniem bija iespēja būtis-
ki attīstīt radošumu un jaunradi, 
digitālo pratību, pašdisciplīnu, 
pašvadītas mācīšanās un patstā-
vīgā darba prasmes. Problēma – 
interneta pieslēgums skolā, tāpēc 
bija grūti pietiekamā daudzumā 
organizēt tiešsaistes stundas, arī 
ieilgušās attālinātās mācības, līdz 
ar to pasliktinājās sociāli emocio-
nālais stāvoklis. Bet arī šis laika 
periods ir jāuztver kā mācīšanās, 
kā pieredzes un atziņu iegūšanas 
laiks. Pēc  pirmajiem mācību mē-
nešiem šajā mācību gadā skolotā-
jiem ir atkal radies jauns izaicinā-
jums – novērst attālināto mācību 
sekas. Tie nav tikai robi zināšanās, 
bet arī motivācijas trūkums un 
mācīšanās prasmju nepietieka-
mība. Kaut arī katrs rīts sākas ar 
skolēnu testēšanu, priecājos, ka 
mācību darbs notiek klātienē.”

Strādāt Ugāles vidusskolas 
kolektīvā ir aizraujoši, atzīst di-
rektore, piebilstot, ka kolēģi ir at-
balstoši, bet attālinātā darba pro-
cess mainīja ierastās sadarbības 
formas. Nepietiekamu saskarsmi 
piedzīvoja ne tikai skolēni, bet arī 
skolotāji. 

Dana ir gandarīta, ka skolā ne-
trūkst pedagogu, tāpēc var nodro-
šināt kvalitatīvu mācību procesu. 
Ugāles vidusskolas 205 audzēkņus 
māca 36 skolotāji, kuri cenšas savas 
stundas organizēt mūsdienīgi un 
radoši, ir stipra, atbalstoša vadības 
komanda. “Nav vienkārši ieviest 
jauno mācību saturu šajos epide-
mioloģiski nedrošajos apstāk ļos, jo 
mēs nezinām, cik bērnu konkrēta-
jā dienā būs skolā, kad būs jāstrādā 
attālināti vai kombinēti. Epide-
mioloģiskā situācija, pilnveidotais 
mācību saturs, attālinātā mācību 

procesa sekas – tā ir skolotāju ik-
diena, kura rada papildu stresu, bet 
skolotāji vienmēr strādā atbildīgi, 
neskaitot stundas. Jaunais pilnvei-
dotais mācību saturs prasa papildu 
laiku un enerģiju no skolotājiem, 
viena no lielākajām problēmām – 
trūkst mācību līdzekļu, ir arī daudz 
neskaidrību, daudz neatbildētu 
jautājumu, bet skolotāji jau šodien 
vēlas kvalitatīvi vadīt mācību stun-
das, lai ikviens skolēns sasniedz 

izvirzīto rezultātu, apgūst jaunas 
zināšanas un prasmes. Ugāles vi-
dusskolas ieguvums ir skolotāji 
jomu koordinatori – Dzintra Hart-
mane, Māra Plūksna, Dace Vesele, 
Larisa Zariņa –, kuri vada visa no-
vada mācību priekšmetu darbu.” 

Vaicāta par pašvaldības pie-
šķirtajām stipendijām vidussko-
lēniem ar īpaši labām sekmēm, 
Ugāles vidusskolas direktore 
ir secinājusi – jauniešiem šāds 

atbalsts ir būtisks un svarīgs. 
“Skolēni cenšas un dara, bet, 
manuprāt, lai mēs būtu konku-
rētspējīgi ar citām mācību iestā-
dēm, būtu jāpaaugstina stipendi-
jas. Piemēram, tehnikumos tās ir 
lielākas, un tas nerosina turpināt 
mācības Ugāles vidusskolā. Šī 
mācību gada pirmajā semestrī 
pašvaldības stipendijas saņēma 
14, bet otrajā semestrī – 13 sko-
lēni.                                            > >

No 2022. gada Ventspils novada Sociālais 
dienests plāno nodrošināt jaunu sociālo 
pakalpojumu ģimenēm ar bērniem. 
Pakalpojumu piešķirs ģimenēm, kurām 
nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu 
audzināšanā, kā arī ģimenēm, kurās vismaz 
viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura 
traucējumiem un kurām ir nepieciešams atbalsts 
un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu 
audzināšanā un aprūpē.

Kā norāda Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola, ģime-
nes asistenta pakalpojumu mērķa grupā minētajām perso-
nām piešķirs ar Sociālā dienesta lēmumu.

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir atbalsta un 
palīdzības sniegšana, kas ietver izglītojošas sarunas un 
praktiskās nodarbības par bērna aprūpi (t.i., ēdiena, ap-
ģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna 
kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu), mājsaim-
niecības organizēšanu, ģimenes locekļu pamatvajadzību 
nodrošināšanu un sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanu 

patstāvīgas dzīves veicināšanai.
Galvenās atbalsta jomas nosaka individuāli. Atbalsta pa-

sākumu organizēšana notiek gan darbdienās, gan brīvdie-
nās, ievērojot klientu vajadzības un ietverot noteiktu pakal-
pojumu apjomu saskaņā ar ģimenes asistenta darba plānu.

Atbalsta jomas ģimenēm ar bērniem:
l asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un 

higiēnas nodrošināšanā;
l asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes 

nodrošināšanā;
l izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vis-

pārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām;
l izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bēr-

nu un vecāku rotaļu organizēšanā;
l atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības 

vadīšanā un budžeta plānošanā;
l informēšana par nodarbinātības iespējām, resursu 

izzināšana un motivēšana;
l izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par veselī-

gām partnerattiecībām;

l atbalsta sniegšana izglītības jomā (mājas darbi, izglī-
tības procesa pārzināšana, intereses, atbildība un pienāku-
mi, motivēšana);

l izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par izvairī-
šanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas;

l atbalsts saskarsmē ar fiziskām un juridiskām per-
sonām, nepieciešamības gadījumā asistējot, dodoties uz 
institūcijām/organizācijām (izglītības iestādēm, medicīnas 
jomas speciālistiem, sociālās palīdzības sniedzējiem u. c.).

Pakalpojumu nodrošinās ģimenes asistents – persona, 
kura ieguvusi vai iegūst augstāko izglītību sociālajā darbā, 
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, augstāko 
izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā vai profesionālo vidējo 
izglītību sociālās aprūpes vai veselības aprūpes jomā.

Aicinām Ventspils novada iedzīvotājus, kuriem ir intere-
se un motivācija sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī ir 
atbilstoša kvalifikācija un pašnodarbinātas personas statuss, 
pieteikties pie Sociālā dienesta vadītājas Andas Vītolas pa tel. 
26667415 vai e-pastā: anda.vitola@ventspilsnd.lv. 

Marlena Zvaigzne 

Ģimenes asistenta pakalpojums ģimenēm ar bērniem

Mūsdienu skolēni 
ir pašpārliecināti 
un daudz drošāki

Ikdienas darbā Ugāles 
vidusskolas direktorei Danai 
Šimpermanei enerģiju sniedz 
skolēnu izrādītā uzmanība. 
Tā var būt paša zīmēta kartīte 
vai piparkūku sirds.    
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Ugāles vidusskolas 
skolēnu pašpārvaldē ir 
apvienojušies audzēkņi, 
kuriem nav vienalga, 
kas notiek pagastā, kā 
jūtas vientuļie seniori un 
pamestie dzīvnieki. Lai 
palīdzētu viņiem, tika 
organizētas labdarības 
akcijas. 

Skolēnu pašpārvaldes vadī-
tāja Rēzija Blumfelde (11. klase) 
skaidro, ka, pateicoties novada 
pašvaldības jaunatnes lietu spe-
ciālistes Sibillas Veģes iniciatīvai, 
pagastā rudenī izveidota grupa 
“Ugāles jaunieši”, kurā aicināti ie-
saistīties interesenti no 12 līdz 25 
gadu vecumam. Pagaidām grupā 
darbojas septiņas meitenes, ku-
ras vienlaikus pārstāv arī skolēnu 
pašpārvaldi. Tās ir Evelīna Blase 
(9. klase), Dārta Cērpa (9. klase), 
Terēza Anna Žagare (9. klase), 
Luīze Daņiļeviča (11. klase), 
Madara Šimpermane (9. klase), 
Melānija Goldmane (9. klase) un 
jau pieminētā Rēzija. 

Domājot, ko varētu darīt ne 
tikai savā, bet arī sabiedrības labā, 
“Ugāles jauniešu” aktīvistes de-
cembrī rīkoja labdarības akciju, 
atbalstot pagasta vientuļos se-
niorus. Viņus iepriecināt ieteica 
skolotāja Zanda Blumfelde, kura 
koordinē skolēnu pašpārvaldes 
darbu. Sazinoties ar Sociāla die-
nesta pārstāvi Aigu Strazdiņu, 
meitenes uzzināja, ka varētu at-
balstīt 26 cilvēkus. Viņas uzrunāja 
visus pagasta iedzīvotājus, aicinot 
ziedot vientuļajiem senioriem lie-
tas, kas varētu viņiem noderēt. 
Ziedojumu vākšana notika tir-
gus laukumā pie egles, un grupas 
“Ugāles jaunieši” pārstāves bija 
sagatavojušas pārsteigumu – vi-
ņas cienāja atnākušos ar siltu tēju, 
piedāvāja piparkūkas un dziedāja 
skolotājas Larisas Žagares iemācī-
tās Ziemassvētku dziesmas. Evelī-
na stāsta, ka atsaucība bija laba un 
daudzi cilvēki ziedoja segas, kon-
servējumus, saldumus un citus 
našķus, arī krūzes un grāmatas. 
Pārskatot visus ziedojumus, jau-
nietes sasaiņoja 26 paciņas. 

Evelīna, Dārta, Luīze un Rēzi-
ja bija tās, kuras sēdās automašīnā 
un apciemoja vientuļos seniorus, 
katram pasniedzot ugālnieku sa-
rūpēto dāvaniņu. Dārta atceras, 
ka seniori, ieraugot pie durvīm 
ciemiņus, bijuši pārsteigti un 
patīkami iepriecināti. Dāvanu 
pasniegšana noritējusi sirsnīgi. 
Skolotāja Zanda piebilst, ka, gata-
vojoties labdarības akcijai, meite-
nes nedaudz uztraucās par ugāl-
nieku atsaucību – vai viņi nāks, 
vai ziedos –, bet bažas bija veltas, 
un tas “Ugāles jauniešu” grupai 
radīja gandarījumu. Rēzija stāsta, 
ka, plānojot, ko darīt turpmāk, ir 
doma sarīkot vēl kādu labdarības 

Aktīvajām jaunietēm ir daudz ideju

akciju, jo palīdzēt citiem ir labi ne 
tikai Ziemassvētkos, bet arī, pie-
mēram, vasarā. 

Evelīna uzskata, ka vajadzētu 
organizēt pasākumus jauniešiem, 
lai viņiem būtu jautri, lai viņi 
justos pieņemti un saprasti. Viņa 
decembrī rīkoja labdarības akci-
ju, lai palīdzētu ķepaiņiem Ugāles 
dzīvnieku aizsardzības biedrībā 
“Ar sirdi delnā”. Šāda ideja radu-
sies, kādu vakaru sarunājoties ar 
mammu, pēc tam Evelīna apru-
nājusies ar klases audzinātāju un 
izdalījusi skolā iepriekš sagatavo-
tās uzaicinājuma lapiņas ar lūgu-
mu atbalstīt suņukus un minčus. 

Meitenei ļoti palīdzēja klasesbied-
renes Madara un Melānija, īpaši 
atsaucīgs bija 9. klases kolektīvs, 
bet arī citu klašu skolēni nepalika 
malā, atnesot segas, spilvenus un 
ziedojot naudu barības iegādei. 

Skolotāja Zanda lepojas ar 
visām skolēnu pašpārvaldes da-
lībniecēm, kuras atrod laiku, lai 
darītu labus darbus: “Šīs meitenes 
arī labi mācās, viņas ir beigušas 
mūzikas vai mākslas skolu, ap-
meklē sporta skolu, dzied ansam-
blī. Visur, kur vien var, viņas ir 
iesaistījušās un nekad neatteiks, ja 
kādam vajadzēs palīdzību. Gribu 
vēlreiz pateikt skolniecēm pal-

dies par uzdrīkstēšanos, viņām ir 
daudz ideju un degsme darīt. Jāsa-
ka arī vecākiem liels paldies par šo 
bērnu audzināšanu, jo viņiem ir 
iemācīta atbildības sajūta. Jā, vēl 
jāpiemin Adventes kalendārs, ko 
pašpārvalde izveidoja decembrī.” 
Gada pēdējā mēnesī skolas saime 
katru dienu varēja izpildīt kādu 
uzdevumu, piemēram, vienu die-
nu ietērpties noteiktas krāsas ap-
ģērbā, bet citā dienā uzvilkt rūķu 
cepures. Daudziem patikusi šāda 
ideja, tāpēc decembrī skolā bija 
īsta svētku noskaņa.

Marlena Zvaigzne

UGĀLE

Evelīna (pa kreisi) un Madara devās uz dzīvnieku patversmi un aizveda suņu aprūpei 
nepieciešamās lietas. 

Labdarības akcija senioriem izdevusies, tās rīkotājām prieks par ugālnieku atsaucību.       
ZANDAS BLUMFELDES ARHĪVA FOTO                           

< <  Tiesa, šajā mācību gadā ir vai-
rāk nesekmīgo audzēkņu, uzskatu, 
ka tās ir attālinātā mācību procesa 
sekas, tāpēc uzrunājam skolēnu 
vecākus, cenšamies motivēt sko-
lēnus, un visi kopā meklējam risi-
nājumu, kā palīdzēt pusaudžiem – 
visvairāk nesekmīgo ir 7.–9. klašu 
grupā. Skolotāji ir ļoti pretimnāko-
ši un saprotoši, prieks, ka arī vecāki 
ir ieinteresēti problēmu risināšanā 
un ir vērsti uz sadarbību.”

Dana priecājas ne tikai par 
pašvaldības, bet arī skolas absol-
ventu sniegto finansiālo atbalstu 
tiem Ugāles vidusskolas audzēk-
ņiem, kuri gan labi mācās, gan ir 
sabiedriski aktīvi. Šogad saņemta 
absolventu Armanda Sviķa un Rei-
ņa Tropiņa palīdzība. Reinis lūdza 
9. un 12. klašu skolēniem iesniegt 
motivācijas vēstules un izvēlējās 
divas, to autori tika finansiāli ap-
balvoti, savukārt Armands sveica 
20 sekmīgākos skolas audzēkņus. 
Skolēniem tā ir motivācija darīt 
vairāk, turklāt rodas apziņa, ka 
viņu darbs tiek novērtēts, norā-
da direktore. Viņasprāt, Ugālē arī 
turpmāk ir jābūt vidusskolai: “Ugā-
les vidusskolā izglītības process ir 
centrēts uz izglītojamo, paveiktais 
darbs ir kvalitatīvs. Saņemam la-
bas atsauksmes no augstskolām, 
kurās iestājušies mūsu absolventi. 
Gandarījumu sniedz mūsu skolē-
nu sasniegumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs un skatēs, bieži esam 
godalgoto vietu ieguvēji. Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos piedalās Ugāles vidussko-
las koris Larisas Žagares vadībā. 
Būtu ļoti žēl, ja Ugāles vidusskola 
kļūtu par pamatskolu, bet grūti 
pretoties valstī notiekošajiem pro-
cesiem. Tomēr saskatu vairākus 
variantus, lai situāciju uzlabotu, tas 
prasa ciešāku sadarbību ar Vents-
pils novada domi un apkārtnē eso-
šo pamatskolu ieinteresētību.”

Dana ļoti lepojas ar skolas 
pašpārvaldes aktīvistiem, kuri ne 
tikai organizē interesantus pa-
sākumus, bet arī sniedz atbalstu 
mācību darbā, izsakot dažādus 
ieteikumus. “Man ir būtiski, ka 
šiem jauniešiem ir iniciatīva. Viņi 
negaida norādes, bet paši domā, 
ko varētu darīt, lai skolas dzīve 
būtu interesantāka. Pašpārvaldes 
pārstāvjiem ir mūsdienīgas idejas, 
kas patīk viņu vienaudžiem. Pēdē-
jais labais piemērs bija izveidotais 
Adventes kalendārs, kura uzdevu-
mu pildīšanā iesaistījās visa skola. 
Ar pašpārvaldes meitenēm varu 
apspriest jebkuru ideju, un man 
ir svarīgi saprast, kāds ir jauniešu 
redzējums. Ja tu man jautā, kāds 
ir mūsdienu skolēns, teikšu tā – 
drošs, zinātkārs un pārliecināts 
par sevi, prot pamatot viedokli.”

Marlena Zvaigzne
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PUZE

808. Puzes mazpulka 
mazpulcēni 2022. gadu sāka 
neierastā veidā – devās 
ziemas pārgājienā “Ejam 
mežā”. Izvēlēto maršrutu 
gan pārgājiena dienā 
nācās nedaudz mainīt, jo 
bija bažas, ka lielā vēja dēļ 
uzturēšanās lielā mežā ir 
bīstama, tāpēc izvēlējāmies 
jaunaudzi un starp lielajiem 
kokiem atradāmies īsāku 
brīdi. 

Ziema ir labs laiks, lai runātu 
par dzīvniekiem – gan tiem, kuri 
guļ ziemas miegu, gan tiem, kas 
ir aktīvi visu gadu. Pie aktīvistiem 
Blāzmā šogad varam pieskaitīt beb-
rus, kas Stendes upes krastā gāž 
vienu koku aiz otra. Izpētījām beb-
ru pēdas un apskatījām, kā viņi dar-
bojušies. Stendes upe vēsturiski ir 
saistīta ar šo dzīvnieku atgriešanos 
Latvijā. Bebri Latvijā bija sastopami 
līdz 19. gadsimta beigām, kad tos 
pilnīgi izmedīja vērtīgās kažokādas, 
kā arī tauku un smaržas dziedzeru 
sekrēta dēļ. Latvijā bebru populāci-
jas atjaunošanu uzsāka 1927. gadā, 
kad no Norvēģijas ieveda divus 
bebru pārus un ielaida Stendes upē. 
Jaunā mājvieta viņiem tik ļoti iepa-
tikās, ka par bebru trūkumu Latvijā 
vairs nav jāsūdzas. 

Egļu un priežu sēklas ievāc zie-
mā, viens no mazpulcēnu uzdevu-
miem bija salasīt čiekurus, lai iegū-
tu sēklas. To viņi arī vēlāk paveica, 
čiekurus izžāvēja, sēklas savāca, 
nu varēsim audzēt savus eglīšu un 
priedīšu stādus.

Ar Bormaņa spieķīša palīdzību 
mazpulcēni noteica koku augstu-
mu. Tā nav precīzākā augstuma 

mērīšanas metode, bet vismaz vi-
ņiem ir priekšstats, kā to paveikt. 
Koka vecumu nosaka pēc gads-
kārtām, mazpulcēni šoreiz gads-
kārtas pētīja metodiskā materiāla 
fotogrāfijā, bet jaunaudzē praktiski 
centās noskaidrot priežu vecumu, 
sadalījās grupās un skaitīja mietu-
rus. Precīzi noteikt koka apkārt-
mēru pēc acumēra nevienam ne-
izdevās. 

Pēdas sniegā atrast bija pavi-
sam vienkārši, īpaši aktīvas šajā 
vietā izrādījās stirnas. To pēdas 
varēja sameklēt ik uz soļa. Ziema 
ir arī medību laiks, runājām par to, 
kuri dzīvnieki ir medījami, un ar 
lielu interesi mazpulcēni aplūko-
ja, aptaustīja kažokādas no Ilmāra 
Krauļa nelielās kažokādu kolek-
cijas. Viņš bija parūpējies arī par 
noslēguma ugunskuru mazpulcē-
niem, lai viņi varētu cept desiņas, 
dzert karstu tēju un mielotos ar 
citiem gardumiem.

Projekta otrajā daļā 25. janvārī 
mazpulcēni turpināja savu iepazīša-
nos ar mežu un tā lomu cilvēku dzī-
vē, viņi viesojās Ugāles ērģeļbūves 
darbnīcā. Tās vadītājs Jānis Kalniņš 
vadīja radošu darbnīcu par koka iz-
mantošanas iespējām. Viņš mācīja, 
kā pazīt kokus, piemēram, kā atšķirt 
priedi no egles. Sarunas laikā maz-
pulcēni uzzināja, kādas ir dažādu 
koku īpašības, kur katru koku vis-
labāk izmantot. Darbnīcā ir daudz 
koka apstrādes mašīnu, mazpulcēni 
uzzināja, kā tās lieto, zēni pat iemē-
ģināja roku pie urbja. Mazpulcēni 
uzzināja daudz jauna, nu kaut vai to, 
kāds ir melnkoks, kā sauc tā augļus, 
kā izskatās sarkankoks, un citas in-
teresantas lietas. Redzēt jaunās, lie-

lās ērģeles, kuras drīz vien sāks ceļu 
uz savu mājvietu Viļņā, arī bija liels 
notikums. Paldies par interesanto 
nodarbību Jānim Kalniņam saka visi 
mazpulcēni, kuri tajā dienā varēja 
apmeklēt darbnīcu. 

Mūsu pārgājiens bija iespējams, 
pateicoties biedrības “Latvijas maz-
pulki” projektam “Ejam mežā”, lai 
īstenotu Meža dienas mazpulkos. 
808. Puzes mazpulka mazpulcēni ir 
gandarīti arī par sava darba novēr-
tējumu fotokonkursā “12 mēneši 
mežā”. Mazpulcēnu uzdevums bija 

fotografēt mežā un uzrakstīt īsu 
ekosistēmas pakalpojuma apraks-
tu. Fotogrāfijas izmantoja Latvijas 
mazpulku 2022. gada kalendāra ga-
tavošanai, un varam būt lepni, šajā 
kalendārā ir ievietotas desmit pu-
žiņu fotogrāfijas. Lai nenoskumtu 
tie, kuru fotogrāfijas kalendārā nav 
iekļuvušas, visi konkursa dalībnieki 
saņēma jauno kalendāru, tie ir: Na-
tālija Žubure, Dārta Apsīte, Gunārs 
Adrians Bērznieks, Lelde Kraule, 
Alise Žeibe, Valters Žeibe, Niks Jē-
kabsons, Rūdis Rūdolfs Upenieks, 

Eva Ivanova, Una Galkina, Aleksis 
Anševics.

Konkursā “Izaugsmes stāsti 
Latvijai” ar Rozenbergu ģimenes 
atbalstu piedalījās Lelde Kraule, 
viņa saņēma pateicību un intere-
santu galda spēli. Pateicību un ābe-
les stādu par atbalstu 808. Puzes 
mazpulkam saņēma Zane un Gints 
Apsīši. Jaunais mazpulka gads ir 
sācies, ceru, ka mani mazpulcēni 
kopā ar saviem vecākiem joprojām 
būs čakli!

Māra Kraule

Starptautiskajās sacensībās 
vieglatlētikā “Valmiera–Valga”,  
kas 8. janvārī norisinājās Valmierā, 
izcīnot godalgotas vietas, ļoti 
veiksmīgi startēja Ventspils novada 
BJSS audzēkņi. 

Eduards Strelkovs U16 vecuma grupā iz-
cīnīja divas medaļas, iegūstot 1. vietu un kāp-
jot uz augstākā goda pjedestāla par sasniegu-
mu 60 m sprintā 33 dalībnieku konkurencē 
(rez. 7,67 sek.), bet tāllēkšanā Eduardam 2. 
vieta (rez. 5,96 m). Arī Armands Lagzdiņš 
U16 vecuma grupā 1000 m izcīnīja augsto 2. 
vietu (rez. 2:58,34). Savukārt Jēkabs Prieku-
lis U20 vecuma grupā lodes grūšanā ar rez. 
13,15 m ierindojās 3. vietā. Sacensībās startēja 
arī Viesturs Gerke un Kārlis Antaļiks. Paldies 
trenerim Dainim Lodiņam par audzēkņu sa-
gatavošanu teicamiem startiem.

14. janvārī Talsos notika Talsu novada 
Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U16 ve-
cuma grupā, kur Ventspils novada BJSS viegl-
atlēts Ernests Vēbergs 60 m finālā izcīnīja 4. 
vietu (rez. 7,8 sek.), bet Agitai Priekulei 60 m 

20. vieta (rez. 9,0 sek.).
15. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā 

notika LVS/Sportland kausa 1. posms U18, 
U20 un pieaugušo vecuma grupā. Pieaugušo 
grupā sievietēm Anna Gulbe lodes grūšanā ar 
rez. 12,75 m kāpa uz goda pjedestāla, izcīnot 
augsto 2. vietu. U18 grupā vīriešiem lodes 
grūšanā nedaudz līdz goda pjedestālam pie-
trūka Akselam Prolam, kurš izcīnīja 4. vietu 
(rez. 12,20 m), šajā grupā sievietēm Karolīnai 
Karlai Matisonei tāllēkšanā 8. vieta (rez. 4,60 
m), 60 m – 15. vieta (rez. 8,56 sek.) un Nikolai 
Katei Punkai tāllēkšanā 27. vieta (rez. 4,05 m) 
un 60 m – 24. vieta (rez. 8,73 sek.). Lodes grū-
šanā sievietēm Devorai un Danielai Rjabovām 
ar vienādu rezultātu 9,13 m attiecīgi 13. un 14. 
vieta. Paldies treneriem Kasparam Gulbim, 
Agrim Paipalam un Reinim Ziemelim par au-
dzēkņu gatavošanu sacensībām.

Liepājā aizvadīts LVS/Sportland kausa 
2. posms, kurā startēja arī Ventspils novada 
BJSS vieglatlēti U18 vecuma grupā. Kausu 
par 3. vietu izcīnīja Markuss Meiļuns augst-
lēkšanā (rez. 1,78 m un II sporta klase). Ap-

sveicam un lepojamies! Jaunietēm Karolina 
Karla Matisone tāllēkšanā izcīnīja 10. vietu 
(rez. 4,67 m), savukārt 200 m sprintā 12. vie-
ta (rez. 28,44 sek.), Nikolai Katei Punkai 200 
m 17. vieta (rez. 29,42 sek.), jauniešiem Ro-
bertam Ļubeļskim 200 m 15. vieta (rez. 27,09 
sek.). Paldies treneriem Reinim Ziemelim un 
Dainim Lodiņam par audzēkņu sagatavošanu 
un atbalstu sacensībās.

26. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā 
spēkiem mērojās 2009.–2010. gadā dzimuši 
zēni un meitenes astoņās vieglatlētikas discip-
līnās. Ventspils novada BJSS jaunie vieglatlēti 
uzrādīja teicamu sniegumu, un mājās kopā 
izdevās atvest 15 medaļas. Sabīne Ozoliņa iz-
cīnīja divas augstākā kaluma medaļas, 1. vieta 
300 m (rez. 51,86 sek.) un 1. vieta augstlēkša-
nā (rez. 1,35 m), kā arī 3. vieta 4x200 m stafetē 
(2:11,82). 

Kristers Asaris izcīnīja trīs godalgotas vie-
tas – 1. vieta 60 m (rez. 8,59 sek.) un 2. vieta 
tāllēkšanā (rez. 4,37 m), 2. vieta 4x200 m sta-
fetē (2:03,69). Robertai Rozentālei trīs 3. vie-
tas – augstlēkšanā (rez. 1,25 m), 1000 m (rez. 

3:53,32) un 4x200 m stafetē. Unda Berga izcī-
nīja divas 3. vietas – 60 m/b (rez. 11,80 sek.) 
un 4x200 m stafetē. Rēzijai Anastasijai Špudei 
4. vieta 60 m (rez. 9,18 sek.) un 3. vieta 4x200 
m stafetē, 6. vieta tāllēkšanā. Elanam Bertma-
nim 4. vieta 300 m (rez. 51,26 sek.), 2. vieta 
4x200 m stafetē, arī 6. vieta 60 m. Gabrielai 
Žerdevai 4. vieta tāllēkšanā (rez. 3,73 m) un 
7. vieta 300 m. Nilam Bibļivam 4. vieta lodes 
grūšanā (rez. 8,77 m). Olafam Rungevicam 5. 
vieta 60 m/b (rez. 12,65 sek.) un 6. vieta 1000 
m. Daniels Zīders palīdzēja izcīnīt 2. vietu 
4x200 m stafetē.

Tiesības startēt Latvijas čempionātā U14 
katrā disciplīnā automātiski iegūst 1.–4. vietu 
ieguvēji, kā arī desmit labākie pēc rezultāta 
skriešanas disciplīnās un pieci labākie pēc re-
zultāta grūšanas un lēkšanas disciplīnās, vēr-
tējot visu zonu rezultātus kopā. Lepojamies ar 
mūsu centīgajiem un talantīgajiem U14 viegl-
atlētiem! Paldies treneriem Reinim Ziemelim, 
Aivaram Čaklim, Kasparam Gulbim par au-
dzēkņu sagatavošanu.

Jolanta Ziemele 

SPORTS Vieglatlētu starti vairākās sacensībās

Puzes mazpulcēni kopā ar ērģeļbūves darbnīcas vadītāju Jāni Kalniņu. MĀRAS KRAULES FOTO

Mazpulcēni aktīvi 
iesaistās dažādos projektos
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PUZE

Ilmārs Kraulis, kurš 
dzied folkloras kopā 
“Sītava” un apmeklē Puzes 
pagasta senioru kluba 
“Vakarblāzma” rīkotos 
pasākumus, teic, ka 
pašvaldība atbalsta senioru 
aktivitātes visā novadā.  
Viņa dzīvesbiedre ir  
Senioru padomes vadītāja 
Māra, tāpēc Ilmārs zina  
arī to, kas notiek citos 
pagastos, un labprāt 
piedalās novada mēroga 
senioru pasākumos. 

Nākamajā vasarā puziņš svi-
nēs 80 gadu jubileju, un viņš aiz-
vien jūtas ņiprs un dzīvespriecīgs. 
Pasē ierakstītajam skaitlim neesot 
nozīmes – galvenais, ka sirds jūtas 
jauna. Ilmārs spriež, ka, beidzot 
darba gaitas, nekas daudz nav 
mainījies, jo tāpat gribas visur iet 
un piedalīties. Par sabiedrisko ak-
tivitāti pašvaldība valsts svētkos 

viņam piešķīra Pateicības rakstu.  
Puze ir Ilmāra dzimtais pa-

gasts. Zēns izauga 1876. gadā 
celtajās “Cērpu” mājās. Olgas un 
Žaņa Krauļu ģimenē bija pieci 
dēli, Ilmārs – otrs vecākais. Brāļi 
cits citu pieskatīja un atbalstīja: 
“Mums nebija tādu domu, ka va-
rētu neklausīt tēvu vai mammu. 
Ko viņi lika, tas bija jādara. Līdz 
1949. gadam vecākiem bija pama-
tīga saimniecība – viņiem piede-
rēja 60 h zemes un tikpat daudz 
meža, bija arī dažādi lopi. Mēs, 
dēli, bērnībā tikām radināti pie 
darba, katram bija savs uzdevums. 
“Cērpu” māja bija liela, vienā galā 
bija iekārtota baznīca. Esmu au-
dzināts kristīgā garā, un bērnībā 
apgūtās pamatvērtības gājušas 
cauri visam mūžam. Vecāki rādīja 
piemēru, kā jādzīvo, man nekur 
tālu šī gudrība nebija jāmeklē. 
Mans tēvs bija optimists arī tad, 
kad nebija viegli, un manī laikam 

ir iedzimts viņa dzīvesprieks – ko 
nu daudz skumsi. Reizēm gan aiz-
svilstos un pasaku kādu skarbāku 
vārdu – kam negadās.”

Ilmārs ir izpalīdzīgs cilvēks 
un kā šoferis vadā ne tikai savu 
Māru, bet, ja vajag, arī kādu “Sīta-
vas” dziedātāju vai senioru kluba 
“Vakarblāzma” dalībnieku. Pužiņš 
stāsta, ka bieži vien ar sievu ziedo 
naudu cilvēkiem, kam tā ir vairāk 
vajadzīga. Tās nav lielas summas, 
bet svarīgākais jau ir labais no-
doms un spēja sadzirdēt palīgā 
saucienus. Enerģiju ikdienas gai-
tām pužiņš gūst “Sītavā” (rudenī 
kolektīvs svinēs 35. dzimšanas 
dienu). Smaidot viņš saka, ka 
folkloras kopā jūtas pārlaimīgs, 
jo ir viens kungs dāmu vidū. Rei-
zēm uzstājoties Ilmārs ņem rokās 
akordeonu, bet mājās šo instru-
mentu spēlē katru dienu. Prasmes 
apgūtas pašmācības ceļā, ieklau-
soties, kā muzicēja tēvs. 

Dzīvē noderējušas bērnībā 
apgūtās pamatvērtības

Kovida laiks ir apturējis ro-
sīgo darbošanos “Vakarblāzmā”, 
bet iepriekš Puzes seniori tikās 
vismaz reizi mēnesī un kopīgi 
svinēja dzimšanas dienas, un ie-
klausījās vērtīgos padomos. “Es 
pat nezinu, kāpēc apmeklēju se-
nioru klubiņu. Neesmu nemaz tik 
sabiedrisks, un liela burzma man 
nepatīk, bet “Vakarblāzmā” mūsu 
nav tik daudz, cits citu pazīstam, 
ja kādam vajag palīdzēt, varam to 
veikt.” Vai Ilmārs nejūtas atstāts 
Māras ēnā, jo viņa dzīvesbiedru 
tandēmā ir tā, kura vada vairākas 
organizācijas un ir pamanāma 
novada un pilsētas sabiedriskajā 
apritē: “Nē, man tieši ir prieks par 
Māriņu, ka viņa visu paspēj un ir 
tik aktīva. Sievai ir daudz enerģi-
jas, viņa ir uzņēmīga un gudra, 
un es palīdzu, kā vien varu. Kad 
apprecējāmies, mums katram 
bija divi bērni, tātad kopā ir četri, 
esam sagaidījuši sešus mazbērnus 
– viņi ir mūsu prieks!”

Māra savulaik iedibināja Puzē 
tradīciju svinēt pasākumu “Sudra-
botās melodijas”, aicinot kopā ne 
tikai Ventspils novada seniorus, 
bet viesus arī no citām Latvijas 
vietām. Tad notika skaista sadzie-
dāšanās, bija iespēja satikt drau-
gus, aprunāties un veidot jaunus 
kontaktus. Te nu atkal jāpiesauc 
kovids, jo pandēmijas laikā šis 
daudzu senioru iemīļotais pasā-
kums no dienas kārtības izsvīt-
rots. “Mēs no “Vakarblāzmas” 
bieži braucām ciemos pie saviem 
draugiem uz citiem pagastiem. 
Pensionāri ir lieli dancotāji, tāpēc 
šajās reizēs arī dejojam. Novads 
jau vairākus gadus rīko senioru 
sporta spēles. Māra dodas, es lī-
dzi. Esmu mājās atvedis divus 
kausus, arī par pirmo vietu. Uz-
skatu, ka pašvaldība domā par 
senioriem. Kad izveidoja Senioru 
padomi, tika panākta vienošanās, 
ka par senioriem domē atbildīgs 

būs priekšsēdētāja pirmais viet-
nieks Guntis Mačtams. Viņš tie-
šām rūpējas un gādā transportu, 
ja vajag. Senioriem no katra pa-
gasta ir iespēja doties ekskursijās. 
Ja vien seniori grib, viņiem nova-
dā ir, ko darīt.”

Ilmārs solīja pastāstīt ar par 
savām zvejnieka gaitām. “Jūra jau 
vienmēr ir interesanta. Tās gars 
manī bija iekšā jau dienesta gados, 
ko pavadīju flotē, tāpēc pēc tam, 
kad atnācu mājās, iestājos zvejnie-
ku kolhozā “Sarkanā bāka”. Toreiz 
bija nopirkts lielais zvejas kuģis 
“Dzintarjūra”. Tiku otrajā un vēl 
dažos reisos, komandā bija ap 100 
cilvēku. Nebija jau viegli pusgadu 
atrasties jūrā un visu laiku redzēt 
vienas un tās pašas sejas un zivis. 
Lielākoties zvejojām un saldējām 
sudraboto heku, skumbrijas un 
stavridas. Kuģojām uz Atlantijas 
okeānu garām Kanāriju salām līdz 
pašai Dakarai. Parasti gājām iek-
šā Laspalmasas ostā, kad tur no-
kļuvām pirmo reizi, brīnumi bija 
lieli! Krastā bija kioski ar tādām 
mantām, kādas nebijām redzējuši. 
Vedām mājās magnētiskās rokas-
sprādzes, ko citi pirka veselības 
uzlabošanai, un parūkas. Jūrā 
piedzīvojām arī tādas vētras, kad 
dūša jau bija papēžos, jo nezinā-
jām, kas notiks. Nav noslēpums, 
ka viens otrs zvejnieku kuģis to-
laik nogrima, bet “Dzintarjūrai” 
izdevās izvairīties no nelaimes. 
Pēc tam kādu laiku biju piekrastes 
zveju kuģu komandā, tad tīklos 
bija reņģes un mencas. Interesan-
ti, ka daļai vīru, kas no lielajiem 
kuģiem pārgāja uz mazajiem, bija 
jāpiedzīvo jūras slimība. Mazie 
gāja pa viļņiem kā olu čaumalas. 
Man arī bija slikti. Sarunas noslē-
gumā varu teikt, ka esmu laimīgs 
cilvēks! Man ir brīnišķīga sieva, 
esam kopā jau 34 gadus, un tas 
mani ļoti priecē.”

Marlena Zvaigzne

Akordeonu Ilmārs spēlē praktiski katru dienu. Arī viņa 
tēvs bieži muzicēja.               

Ar savu Māru Ilmārs ir kopā jau 34 gadus, un tas viņu ļoti priecē.
ILMĀRA KRAUĻA ARHĪVA FOTO
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Šajā apkures sezonā 
SIA “VNK serviss” uzsāka 
ūdensapgādes un siltuma 
apgādes pakalpojumu 
nodrošināšanu arī 
Tārgalē un Piltenē, 
kur vairāki iedzīvotāji 
izsaka neapmierinātību 
par augstajām apkures 
izmaksām, bet jāņem vērā, 
ka tieši daudzdzīvokļu mājas 
dzīvokļu īpašnieku ziņā ir 
šīs izmaksas samazināt.

Skaidro uzņēmuma Apsaim-
niekošanas nodaļas vadītāja Kris-
tīne Uļevataja-Koščejeva: 

4 labākā iespēja ir individu-
ālā mājas siltumpunkta ierīkošana 
katrā daudzdzīvokļu mājā atse-
višķi, lai mājas apsaimniekotājam 
būtu iespēja regulēt siltuma pade-
vi ēku iekšējos tīklos atbilstoši ie-
dzīvotāju prasībām (siltumpunkta 
ierīkošanas izmaksas vienai mājai 
svārstās ap 10 000 eiro bez PVN), 
panākot visiem vēlamo komforta 
temperatūru;

4 vienlaikus ir svarīgi veikt 
arī iekšējo apkures tīklu silti-
nāšanu, bet daudzās mājās tas 
nekad nav darīts un esošā siltum-
izolācija ir nolietojusies, kā arī 
dažviet to ir bojājuši kaķi. “Pagā-
jušajā gadā divām mājām Piltenē 
nosiltinājām apkures cauruļva-
dus, par šādu iespēju interesējās 
arī citu māju iedzīvotāji. Viņi, 
konsultējoties ar mūsu uzņēmu-
ma speciālistiem, nolēma paši 
iegādāties materiālus un veikt 
apkures cauruļvadu siltināšanu. 
“VNK serviss” rosina arī citās 
mājās dzīvojošos rīkoties līdzīgi, 
jo tādējādi būs iespēja ietaupīt 
par mājas apsaimniekošanu iegū-
tos un uzkrātos līdzekļus, un tas 
ir iedzīvotāju ieguldījums sava 
īpašuma sakārtošanā! Jāpiebilst, 
ka tad, ja darbus veic mūsu 
uzņēmuma darbinieki, izmaksas 
par sniegto pakalpojumu tiek 
ieturētas no mājas uzkrājumu 
līdzekļiem,” skaidro Kristīne;

4 trešā lieta būtu lielāko sil-
tuma zuduma vietu noteikšana 
mājā un prioritāra darbu plāno-
šana ar mērķi siltuma zuduma 
vietas likvidēt. Lielākās zudumu 
vietas parasti uzrāda energoau-
dits, taču tas ir salīdzinoši dārgs 
pakalpojums. Mājas faktiskā stā-
vokļa apzināšanu var veikt arī, 
apsekojot māju apkures sezonas 
laikā ar termokameru. Lielākie 
zudumi visbiežāk rodas nolietotu 
kāpņutelpu logu dēļ, tas var būt 
savu laiku nokalpojušā jumta vai 
ārdurvju dēļ u.c.

Pēc Kristīnes teiktā, iedzīvo-
tāji visā novadā interesējas arī par 

Rūpīgi jāapsver, kā izmantot 
MĀJAS UZKRĀJUMUS

logu nomaiņu. Pagājušajā gadā 
šis darbs veikts daudzdzīvokļu 
mājā “Celtnieki 2” Tārgalē, kur 
kāpņutelpās ielikti 40 jauni logi, 
savukārt šogad tas tiks darīts “Pī-
lādžos” Tārgalē, šobrīd darbi tur-
pinās vairākās citās vietās novadā. 

Pateicoties pašvaldības at-
saucībai par SIA “VNK serviss” 
priekšlikumu par iespējamajiem 

risinājumiem kāpņutelpu logu 
nomaiņai avārijas stāvokļa novēr-
šanai Rūpnīcas ielā 4, Ugālē, feb-
ruārī arī šī nama iedzīvotāji tiks 
pie jauniem kāpņutelpu logiem. 
Vienlaikus, lai aizsargātu godprā-
tīgos mājas iedzīvotājus, uzņē-
mums veic ļoti aktīvas darbības 
arī saistībā ar šīs mājas ilgstošo 
parādnieku disciplinēšanu un pa-

rādu atgūšanu. 
SIA “VNK serviss” kopīgi ar 

tiem daudzdzīvokļu māju dzī-
vokļu īpašniekiem, kuri piedalī-
jās 2021. gadā organizētajās māju 
kopsapulcēs, līdz 2021. gada 15. 
oktobrim sagatavoja 2022. gadā 
realizējamo remontdarbu plānus, 
ko paredzēts īstenot līdz gada bei-
gām. Piemēram, 60 mājām nova-

dā tiks veikti elektrointstalācijas 
izolācijas pretestības mērījumi, 68 
mājās notiks ventilācijas kanālu 
pārbaude un tīrīšana, kā to no-
saka valstī esošās ugunsdrošības 
prasības. Šā gada remontu plānā 
vairākām mājām novadā ir pare-
dzēta stāvvadu nomaiņa, jo tie ir 
novecojuši un mēdz plīst, izraisot 
avārijas situācijas. Vairāku namu 
kāpņutelpās mainīs logus un ār-
durvis. 

Kopumā katra ceturtā no 
daudzdzīvokļu mājām izteica 
vēlmi piedalīties valsts attīstības 
finanšu institūcijas “ALTUM” 
kreditēšanas programmā, tāpēc 
tagad aktīvi norisinās iepirkumu 
procesa realizēšana, lai konkur-
su rezultātā piesaistītu vairāk 
potenciālo darbu veicēju un gala 
rezultātā nodrošinātu apsaim-
niekojamajiem namiem lētākas 
darbu veikšanas izmaksas. Sākot 
ar februāri, tiks rīkotas māju ie-
dzīvotāju kopsapulces, lai iepazīs-
tinātu ar iepirkumu rezultātiem 
un iedzīvotāji varētu pateikt savu 
galavārdu – mainīt vai nemainīt 
jumtu savai mājai, veikt vai ne-
veikt pārējos remonta darbus, jo 
kredīts ar likmi 3,5% gadā būs jā-
maksā iedzīvotājiem. 

““ALTUM” kopš pagājušā gada 
piedāvā daudzdzīvokļu namiem 
veikt dažādus darbus, kas nav at-
tiecināmi uz energoefektivitāti. 
Proti, tā var būt jumtu, logu, ār-
durvju un inženierkomunikāciju 
nomaiņa.                                            > >

Šogad pašvaldības īres dzīvokļos maina logus tiem iedzīvotājiem, kuri iestājās rindā 
līdz 2018. gadam.      KRISTĪNES UĻEVATAJAS-KOŠČEJEVAS FOTO

4 Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības par 
mainīgo ūdens kvalitāti Vārves ciemā, feb-
ruāra sākumā Vārves ūdensapgādes sistēmā 
norisinās ūdens atdzelžošanas iekārtu pār-
būves darbi. Ņemot vērā, ka šajā apvidū ūde-
nim ir paaugstināts dzelzs un amonija saturs, 
turpmāk atdzelžošanas sistēmā tiks nodroši-
nāta četru pakāpju ūdens attīrīšana iepriekšē-
jo divu pakāpju vietā.

4 Apmaksājot savu rēķinu internetban-
kā, SIA “VNK serviss” lūdz visus klientus 
norādīt precīzu rēķina numuru un adresi, par 
kuru tiek maksāts! 

4 Aicinām visus iedzīvotājus, kuri vēl 
joprojām saņem rēķinu papīra formātā, pie-
teikt savu e-pasta adresi, rakstot uz e-pastu 
info@vnkserviss.lv rēķina saņemšanai elek-
troniskā formātā, jo, sākot no janvāra, par 
rēķina piegādi papīra formātā tiks piemērota 
maksa 1,21 eiro, t.sk. PVN 21%, bet rēķinu sa-
ņemšana e-pastā elektroniskā formātā ir bez 
maksas.

4 Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” 
pieņemšanas vietas, februārī rēķinus par ko-
munālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā 
(tikai zaļajā režīmā) apmaksāt būs iespējams 
saskaņā ar šādu grafiku:

15. februārī:
l Vārvē no plkst. 9 līdz 10;
l Tārgalē no plkst. 8 līdz 15.
22. februārī:
l Popē no plkst. 9 līdz 10;
l Ancē no plkst. 11 līdz 12;
l Blāzmā no plkst. 13 līdz 14;
l Usmā no plkst. 15 līdz 16;
l Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11;
l Zlēkās no plkst. 8 līdz 12.
23. februārī:
l Zirās no plkst. 9 līdz 11.00.

4 Sākot ar februāri, rēķinus par komunā-
lajiem pakalpojumiem ir iespējams apmaksāt 
arī sev tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā par ko-
misijas maksu 0,50 eiro līdzšinējo 4 eiro vietā. 

Latvijas Pasta nodaļās būs iespējams apmak-
sāt visus tos rēķinus, uz kuriem ir norādīts 
(uzdrukāts) svītru kods, un pakalpojums ir 
pieejams, sākot ar rēķiniem par janvāri. 

4 Atkārtoti informējam, ka, pamato-
joties uz MK noteikumu Nr. 524 punktu  
Nr. 11., no šā gada 1. aprīļa tiks aprēķinā-
ta ūdens patēriņa starpība starp mājas ie-
vadskaitītāja rādījumu un dzīvokļos uzstādīto 
skaitītāju rādījumiem. 

4 Atkāroti atgādinām, ka iedzīvotāju ēr-
tībām ir pieejama skaitītāju rādījumu nodo-
šanas platforma www.bill.me, kurā reģistrē-
jusies jau trešdaļa no uzņēmuma klientiem. 
Iespēju “Bill.me” vietnē patstāvīgi ziņot rādī-
jumus janvāra beigās jau izmantojusi ceturtā 
daļa uzņēmuma klientu. 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. 

SIA “VNK SERVISS” INFORMĒ PAR CITĀM AKTUALITĀTĒM
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1. Objekta adrese
   
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits   
 
3. Objektā faktiski dzīvojošo skaits  
 
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs?
  □ ir   □ nav

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš                 m3 gadā

4.2.Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms                 m3 gadā/
      Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt 
      ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur 
speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, 
smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību 
regulējošiem normatīvajiem aktiem;
□ notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā 
tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai 
kanalizācijas sistēmu atkritumi.

□ Cits   
           (Lūdzu, atzīmējiet jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana:
□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu 
un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas 
atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
□ Netiek nodrošināta

7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas 
biežums:

□ 1x mēnesī vai biežāk
□ 1x 2 mēnešos
□ 1x ceturksnī
□ 1x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:
□ < 3 m3  krājtvertnes forma  krājtvertnes izmēri
□ 3 līdz 5 m3   □   □ (metros)
□ 5 līdz 10 m3

□ > 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām:

□ 1x mēnesī vai biežāk
□ 1x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk nekā 1x gadā

10. Kad veikta iepriekšējā apkope?  
     (lūdzu, norādīt mēnesi un gadu)

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
□ jā (Ja atbilde ir “jā”, aizpildīt 12. punktu)
□ nē

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem:

Datums                  

DKS īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds
       (personiskais paraksts)

SIA “VNK serviss” informē par 
decentralizētās kanalizācijas sistēmu 
īpašnieku veicamajām aktivitātēm. Sākot ar 
2022. gada 1. janvāri, SIA “VNK serviss” ir 
pienākums veikt decentralizēto kanalizācijas 
notekūdeņu sistēmu (turpmāk tekstā – DKS) 
uzraudzību, kontroli un reģistra uzturēšanu 
par pašvaldības teritorijā esošajām DKS 
Piltenes pilsētā un šādu ciemu teritorijās: 
Ancē, Jūrkalnē, Popē, Blāzmā, Stiklos, 
Tārgalē, Dokupē, Ugālē, Usmā, Užavā, Vārvē, 
Zūrās, Ventavā, Zlēkās un Zirās.  

Aicinām visus DKS īpašniekus, kuru DKS 
atrodas kādā no minēto ciemu teritorijām, 
līdz 31. martam iesniegt SIA “VNK serviss” 
aizpildītu decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. 

Apliecinājuma forma pieejama arī  
SIA “VNK serviss” iecirkņos uz vietas  
vai www.vnkserviss.lv mājaslapā sadaļā 
“Iesniegumi”. 

#

< < Starp citu, vairāku māju iedzī-
votāji Tārgalē ir izteikuši interesi 
par aizdevuma saņemšanu tieši 
inženierkomunikāciju atjaunoša-
nai, jo esošā sistēma ir novecoju-
si. Tā kā būvmateriālu izmaksas 
tikai aug, domāju, ka būtu labi 
iecerētos darbus uzsākt tagad, jo 
tad, kad būs sakrāta nepiecieša-
mā summa, var izrādīties, ka ar 
to nepietiek,” norāda Kristīne. Pēc 
viņas teiktā, iedzīvotāju veidotie 
uzkrājumi atšķiras, kādai mā-
jai tie ir 20 000 eiro, citai – tuvu 
nullei. Remontdarbus var plānot 
atkarībā no rocības, un SIA “VNK 
serviss” speciālisti par to informē 
iedzīvotāju kopsapulcēs. 

Nereti izskan viedoklis, ka 
kāpņutelpās vajadzētu veikt kos-
mētisko remontu, bet uzņēmu-
ma speciālisti tomēr iesaka pa-
domāt, vai vispirms nevajadzētu 
nomainīt vecās caurules, kuras 
var plīst, un tad kosmētiskajā re-
montā ieguldītā nauda būs vējā. 
Kristīne ir gandarīta par iedzīvo-
tāju atsaucību un ieinteresētību, 
jo viņi apmeklē kopsapulces un 
aktīvi izsaka savas domas. Katrai 
daudzdzīvokļu mājai ir ievēlēts 
vecākais, kurš noskaidro, kādas 
ir iedzīvotāju vēlmes, un informē 
par tām SIA “VNK serviss” dar-
biniekus. Kristīne stāsta, ka agrāk 
māju vecākie bieži bijuši seniori, 
kuri tagad nodod stafeti gados 
jaunākiem cilvēkiem.    

Būtiski ir ņemt vērā, ka sil-
tumapgādes pakalpojumu snie-
dzējs nodrošina siltumapgādi 
līdz māju iekšējiem tīkliem, par 
kuriem atbild apsaimniekotājs, 
un tas ne vienmēr ir SIA “VNK 
serviss” – novadā ir arī citi namu 
apsaimniekotāji. “Ja kādam iedzī-
vojam dzīvoklī nesilst radiatori 
vai viņš nesaņem pietiekamu sil-
tuma daudzumu, ir jāvēršas pie 

sava apsaimniekotāja,” atgādina 
Kristīne.

Uzņēmums gribētu pievērst 
uzmanību arī kādai problēmai – ir 
iedzīvotāji, kuri savos dzīvokļos ir 
uzstādījuši neatbilstoša izmēra ra-
diatorus. Parasti tie ir lielāki, nekā 
vajadzētu būt, ir samazināts cauru-
ļu diametrs, un rezultāts ir tāds, ka 
mājas otrā galā cilvēki salst. Pārāk 
lieli radiatori būtu jāmaina pret at-
bilstīga izmēra ierīcēm – vispirms 
gan jāizstrādā projekts. Jāatceras 
gan, ka radiatoru maiņu nevar 
veikt apkures sezonas laikā. Tomēr 
visbūtiskāko ietekmi uz visu iedzī-
votāju siltumapgādes labklājību 
rada situācija, ja kāds kaimiņš dzī-
voklī ir ierīkojis apsildāmās grīdas, 
patvaļīgi pieslēdzoties koplieto-
šanas apkures sistēmai, tā būtiski 
samazinot siltuma plūsmas padevi 
pārējiem iemītniekiem visā mājā. 
Šādā situācijā par patvaļīgi izbūvē-
to sildelementu maksā visi mājas 
iedzīvotāji, lai gan lielāku labumu 
gūst tieši sildelementa izbūvētājs. 
Ja kādam no mājas iedzīvotājiem 
ir aizdomas par šāda veida patvaļī-
giem pieslēgumiem, aicinām ziņot 
SIA “VNK serviss”, lai uzņēmuma 
speciālisti apkures sezonas laikā 
var konstatēt faktu un rīkoties at-
bilstoši situācijai. 

Kopš decembra SIA “VNK ser-
viss” arī pašvaldības īres dzīvokļos 
uzsākusi logu nomaiņas darbus. 
Februārī tiks pabeigti pagājušajā 
gadā iesākto 32 logu nomaiņas dar-
bi, šā gada pirmajos mēnešos pare-
dzēta vēl 68 logu nomaiņa, tā tur-
pinot arī otrajā pusgadā. “Kopumā 
plāns paredz šogad nomainīt logus 
visiem tiem īres dzīvokļiem, kurus 
uzņēma rindā līdz 2018. gadam, 
prioritāri atjaunojot vispirms avā-
rijas stāvoklī esošos logus, pēc tam 
– pārējos,” rezumē Kristīne. 

Marlena Zvaigzne 
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Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
E-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
Tirāža:  5000  eks.
Tipogrāfi ja: “Kurzemes Vārds”

Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 23. februārī. 
Nākamais numurs iznāks 
8. martā.

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada janvārī reģistrēti 
četri jaundzimušie – 
viens Popes pagastā, 
trīs Vārves pagastā.  

Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada janvārī 
reģistrēta viena 
laulība, bet viena – 
Užavas evaņģēliski luteriskajā draudzē.  

Informācija par Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 
miršanas gadījumiem 
2022. gada janvārī

Puzes pagastā   
 Mirdza Ansone (30.04.1937.–30.12.2021.)

Zlēku pagastā  
 Aina Vīgnere (24.03.1941.–01.01.2022.) 

Ugāles pagastā
 Valdis Zaļkalns (11.12.1947.–07.01.2022.)

Tārgales pagastā   
 Aivars Nikolajs Lindenbergs (10.05.1945.–27.01.2022.)
 Santa Bakanauska (04.01.1971.–29.01.2022.) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022. gada 27. janvārī  
Nr. 1                  

(protokols Nr.14, 1.§)

Ventspils novada pašvaldības 
2022. gada 
konsolidētais budžets

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 
14. panta 

otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 
2. punktu un 46. pantu, 

likumu “Par pašvaldību budžetiem” 
16. un 17. pantu 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ventspils novada 
pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumu, 
izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu 
apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un 
atbildību.

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2022. gadam, saskaņā ar 1. pielikumu, 
šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 14 921 210 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi – 19 170 989 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 

3 991 027 euro.

3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 
ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2022. gadam, 
saskaņā ar 2. pielikumu, šādā apmērā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi – 1729 euro;
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 

1729 euro.

4.Paredzēt Ventspils novada pašvaldības 
2022. gada pamatbudžetā dotāciju 430 000 euro
apmērā SIA “VNK serviss” deleģēto funkciju 
izpildīšanai – zaudējumu segšanai ūdens, 
kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ.

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 
saistības 2022. gadam un turpmākajiem gadiem, 
saskaņā ar 3. pielikumu.

6. Ventspils novada domes Finanšu komiteja ir 
tiesīga:

6.1. mēneša laikā pēc pašvaldības budžeta 
apstiprināšanas domē akceptēt pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību ieņēmumu-izdevumu tāmes ar 
pielikumiem apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā 
ar spēkā esošajiem noteikumiem par budžeta 
ieņēmumu un izdevumu klasifi kāciju atbilstoši 
izdevumu funkcionālām kategorijām;

6.2. lemt par grozījumiem novada pašvaldības 
2022. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu 
klasifi kācijas kodu griezumā;

6.3. lemt par līdzekļu piešķiršanu 
neparedzētiem gadījumiem 2022. gada budžeta 
rezerves fonda ietvaros par summu, kas 
pārsniedz 1420 EUR, nepārsniedzot rezervēto 
līdzekļu apjomu.

7. Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
ir tiesīgs neparedzētiem gadījumiem no
pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu 
piešķirt fi nanšu līdzekļus līdz 1420 EUR, 
nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. Finanšu 
nodaļa ar centralizēto grāmatvedību sagatavo 
pārskatu par šā punkta kārtībā piešķirtajiem 
līdzekļiem iepriekšējā mēnesī uz nākamā mēneša 
fi nanšu komitejas sēdi.

8. Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa 
ar centralizēto grāmatvedību 2022. gadā nodrošina 
pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un 
kredītu procentu atmaksu saskaņā ar noslēgtajiem 
aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim 
plānotajiem līdzekļiem.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai 
piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un 
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu 
un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz 
attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības 
budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un 
funkcionālajām kategorijām.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2022. gada 1. janvāri.

Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs

A. MUCENIEKS

Ar saistošo noteikumu 
paskaidrojuma rakstu var iepazīties tīmekļa 

vietnē www.ventspilsnovads.lv.  

Ventspils novada domes sēdē apstiprināts 
pašvaldības 2022. gada budžets. Paredzams, ka 
Ventspils novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 
2022. gadā būs 14,92 miljoni eiro. 

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos no-
teikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības ie-
stāžu un struktūrvienību uzturēšanai, novada teritorijas 
labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, 2022. gadā 
ieplānoti 19,17  miljoni eiro, aizdevumu pamatsummas 
dzēšanai – 1,68 miljoni eiro. Starpību starp izdevumiem 
un ieņēmumiem sedz 2021. gada budžeta atlikums – 3,99 
miljoni eiro, plānotie aizņēmumi – 1,93 miljoni eiro.

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, 2022.  gada budžetā plānots saņemt 
5,87  miljonus eiro. Otrs lielākais pašvaldības nodokļu 
ieņēmumu avots ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmu-
mi, 2022. gadā plānots saņemt 1,26 miljonus eiro. Lielāko 

īpatsvaru kopējos šī nodokļa ieņēmumos veido nodoklis 
par zemi – 87%, savukārt nodoklis par ēkām un būvēm ir 
9%, bet mājokļa nodokli plānots iekasēt 4% apmērā. No-
dokļa likmes 2022. gadā saglabātas esošajā apmērā – tāpat 
kā visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. 

2022. gada budžeta lielāko izdevumu daļu – 6,52 mil-
jonus eiro jeb 34% no kopējiem izdevumiem – paredzēts 
izmantot izglītības nozarei, 19% jeb 3,70 miljonus eiro – 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai.

Lielākie ieguldījumi 2022. gadā, piesaistot Eiropas Sa-
vienības līdzfi nansējumu, būs piekļuves uzlabošana jūrai, 
sakārtojot pašvaldības autoceļus un stāvlaukumus Užavas 
un Jūrkalnes pagastā. Novada pasākumu norises vietā Jūr-
kalnes ciema Ugunspļavā uzbūvēs sanitāro mezglu. Paš-
valdība plāno piedalīties “LEADER” projektu konkursā, kā 
galvenos projektus akcentējot “Pump Track” trašu būvnie-
cību Ugāles un Tārgales ciemā.

No pašvaldības budžeta tiks turpināti būvdarbi Ugāles 
tautas namā “Gaisma” un labiekārtota tā apkārtne, tur-
pināsies iesāktie darbi pašvaldības autoceļu sakārtošanā 
Ances, Užavas un Vārves pagastā, Piltenes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Taurenītis” ēkai pabeigs fasādes un ie-
ejas mezglu būvdarbus, iekštelpās izbūvēs ugunsdrošības 
signalizāciju, tiks paplašināta un labiekārtota Ugāles cie-
ma “Krauju” kapsēta, Ventavas ciemā pagasta pārvaldes 
ēkas telpās veiks remontdarbus, izveidojot ģimenes ārsta 
prakses vietu, turpināsim uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas, 
šogad tās paredzēts izvietot Ugāles, Usmas, Ziru ciemā un 
pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”. Izmantojot aizde-
vumus Covid-19 krīzes seku mazināšanai, iecerēts sakār-
tot pašvaldības autoceļus Vārves, Tārgales, Popes, Ugāles, 
Zlēku pagastā un Piltenē. 

Marlena Zvaigzne 

Apstiprināts pašvaldības budžets
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