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VENTSPILS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS BEZMAKSAS IZDEVUMS

Kultūras ministrs apskata
Popi un Jūrkalni

Darba vizītē Ventspils
novadu apmeklēja kultūras
ministrs Nauris Puntulis
un ministra biroja vadītāja
Marika Zeimule. Viesi devās
uz Popi un Jūrkalni.
Popē Nauris Puntulis apskatīja
muižas vēsturisko apbūvi un tikās
ar biedrības “Popes muiža” aktīvistiem, kuri pastāstīja par savu veikumu kompleksa sakārtošanā un
interjera priekšmetu atjaunošanu,
kas paveikta, piesaistot finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem, tostarp pašvaldības un valsts. Popē
atrodas lielākā kultūrvēsturiskā
muižas apbūve Latvijā. “Popes
muižas” pārstāvis Roberts Grinbergs stāstīja, ka daļa ēku patlaban

ir tukšas un kopā ar pašvaldību tiek
meklētas iespējas, kā tās mērķtiecīgi saglabāt un izmantot. Labs
piemērs ir zirgu stallis, kas tika izmantots saimniecības vajadzībām,
bet nu jau piecus gadus biedrība to
lieto kultūras aktivitātēm. Roberts
Grinbergs pievērsa uzmanību
arī vēsturiskajam bruģakmenim,
kurš atklāts nejauši – rokot rožu
dobes. Nu saimniecības pagalms
ir kā radīts pasākumu rīkošanai,
paredzams, ka jūlijā te uzstāsies
Guntars Račs ar draugiem. “Popes
muižas” pārstāvis ieminējās par
trīspusīgas sadarbības veidošanu
ar valsti un pašvaldību. “Pašvaldībai nekad nebūs līdzekļu, lai
atjaunotu visu šo kompleksu, bet

ministru uz Popi aicinājām tieši tāpēc, ka viņš varbūt nedaudz varētu
ietekmēt projektu konkursu noteikumus muižu un piļu atjaunošanā, lai mēs kā pašvaldība varētu
startēt tajos un finansējums būtu
pienācīgs, jo te ir vajadzīgas miljonu investīcijas,” norādīja domes
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks,
piebilstot, ka muižas pārvaldnieka ēkā, ja izdotos saņemt papildu
finansējumu, varētu iekārtot sociālo māju. Pašvaldība ir nomainījusi
skolas jeb kungu mājas un doktorāta jumtu, pēc ugunsgrēka iekonservēta pārvaldnieka ēka, ir arī
citas ieceres, bet tās nevar realizēt
vienā gadā.
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Jūrkalnē ministrs Nauris Puntulis un viņa biroja
vadītāja Marika Zeimule ļoti vēlējās apskatīt arī jūru.

Pasniegti apbalvojumi skolēniem,
vecākiem un pedagogiem

1. jūnijā Tārgales
pamatskolā novada domes
priekšsēdētājs Aivars
Mucenieks un Izglītības
pārvaldes vadītāja Aina
Klimoviča uz svinīgo
pieņemšanu aicināja
novada mācību priekšmetu
olimpiāžu un konkursu
uzvarētājus. Pasākumā
sveica valsts mācību
priekšmetu olimpiāžu
dalībnieci, apbalvojumus
saņēma skolēni par
sasniegumiem starpnovadu
un novada mācību
priekšmetu olimpiādēs,
valsts un reģiona konkursos
un sporta sacensībās
vieglatlētikā. Svinīgajā
pieņemšanā apbalvoja ne
tikai skolēnus un jaunos
sportistus, bet arī viņu
pedagogus, kuriem par
labiem rezultātiem šajā
mācību gadā pašvaldība
piešķīrusi naudas balvas.
Pasākumā godināja arī
izglītojamo vecākus.

Goda grāmatā šoreiz parakstījās septiņi
audzēkņi, arī Laura Ziemele, kurai labi padodas
gan matemātika, gan vizuālā māksla.
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Paldies teikšanai, kā savā uzrunā atzina Aina Klimoviča, ir milzīgs
spēks un atbalsts, tāpēc viņa veltīja
atzinīgus vārdus audzēkņiem par

mērķtiecību, jo attālinātā mācību
procesa laikā vajadzēja pilnveidot
patstāvīgās mācīšanās prasmes un
atrast laiku savu talantu izkopšanai,

piedaloties dažādos konkursos un
olimpiādēs: “Jūs to panācāt! Patiesi
lepojamies ar jums. Tikpat liels paldies audzēkņu skolotājiem, kuri pa-

līdzēja, un vislielākais paldies jums,
vecāki, jo jūs diendienā esat kopā
ar saviem bērniem un atbalstāt gan
prieka, gan grūtākos brīžos, jūs esat
tie, kas māca viņiem visgrūtāko,
proti, atbildību par savu rīcību, mācību sasniegumiem. Es vēlu visiem
šodien, lai ir patiess gandarījums,
lepnums, prieks par mūsu audzēkņu
sasniegumiem, savukārt skolēniem
vēlu, lai jums ir patiesi aizraujošs, radošs vasaras brīvlaiks.”
Pēdējie mācību gadi, atgādināja
domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, bija izaicinājumu pilni, bet,
neraugoties uz to, Tārgales skolas
zāle bija pilna ar sveicamajiem. Skolēni prata sevi parādīt dažāda līmeņa
olimpiādēs, konkursos un sacensībās, un par to ir liels prieks. Tradīcija, kad pašvaldība saka paldies
labākajiem skolēniem, ir vecāka par
novada pastāvēšanu, jo bija iedibināta jau Ventspils rajona laikos, atcerējās domes priekšsēdētāja pirmais
vietnieks Guntis Mačtams, novēlot
skolēniem nezaudēt gribasspēku un
vēlmi izkopt savus talantus.
NOBEIGUMS 4.,5. lpp.
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“Spārnu” dāmas atkal ceļoja

NO DOMES SĒDES

Maija domes sēdē
l Deputāti apstiprināja novada Sociālā dienesta izstrādātos saistošos noteikumus “Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils novadā”.
Ārējā normatīvā akta projekta sagatavošanas procesā izvērtēta līdzšinējā pieredze sociālās aprūpes, sociālā darba jomā un pašvaldības atbalsta
iespējas, lai ar atbilstošu tiesisko regulējumu īstenotu nepieciešamās
palīdzības nodrošināšanu, novada iedzīvotāju vajadzību pienācīgu apmierināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu.
l Apstiprināja nolikumu “Ventspils novada pašvaldības 2022. gada
bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanas kārtība”, kur šim
mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi, lai varētu atbalstīt
novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu un jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā laika
pavadīšanā.
l Veica grozījumus novada domes nolikumā par novada izglītības
iestāžu un pedagogu apbalvošanu. Par sasniegumiem valsts, reģiona,
starpnovadu, novada mācību priekšmetu olimpiādēs naudas balva skolēnam un Pateicības raksts skolēna vecākiem:

Skolēnam

1. vieta
2. vieta
3. vieta
Atzinība

Par
sasniegumiem
valstī, eiro
100,00
70,00
60,00
35,00

Par sasniegumiem
reģionā,
starpnovadā, eiro
70,00
45,00
30,00
15,00

Par
sasniegumiem
novadā, eiro
10,00
-

l Par skolēnu sagatavošanu valsts, reģiona, starpnovadu, novada
mācību priekšmetu olimpiādēm naudas balva un Pateicības raksts pedagogam:

Pedagogam

1. vieta
2. vieta
3. vieta
Atzinība

Par
sasniegumiem
valstī, eiro
100,00
70,00
60,00
35,00

Par sasniegumiem
reģionā,
starpnovadā, eiro
70,00
45,00
30,00
15,00

Par
sasniegumiem
novadā, eiro
10,00
-

l Piešķīra novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram
Muceniekam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 9. jūnija līdz 22.
jūnijam. Uzdeva novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam
vietniekam sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos Guntim
Mačtamam domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā.
l Pagarināja nekustamā īpašumā “Sārce” Popes pagastā plānoto četru vēja elektrostaciju būvniecības detālplānojuma izstrādes apstiprināto
darba uzdevuma termiņu līdz 2023. gada 26. maijam. Detālplānojuma
“Sārce” izstrādes darba uzdevumu pagarināja atbilstoši MK noteikumiem Nr. 240, kur nosacījumus un minimālo pieļaujamo attālumu vēja
elektrostaciju izvietošanai nosaka atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumam.
l Apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par licencēto
makšķerēšanu Puzes un Usmas ezerā, jo ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas papildina personu grupu sarakstu, kurām
piešķir licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences publiskajos ūdeņos. Sarakstā ir ietvertas personas, kas izmanto Latvijas Goda
ģimenes apliecību.
l Deputāti atbalstīja investīciju projekta “Piltenes pilsētas Peldu ielas
posma pārbūve” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai 181 838,39 eiro apmērā
un no pašvaldības budžeta nodrošināt līdzfinansējumu 15 % apmērā no
būvdarbu izmaksām 32 089,13 eiro, maksājumus par autoruzraudzību
786,50 eiro, būvuzraudzības pakalpojumus 5081,76 eiro.
l Nolēma atsavināt elektroniskā izsolē nekustamos īpašumus Rīgas
šosejā 15 Ugāles, “Vasnieku māja” Usmas, “Akmeņdziras 25” Tārgales,
“Pauguri” Ziru pagastā (skatīt 14. lpp.).
l Vēl deputāti apstiprināja 2021. gada publisko pārskatu, lēma par
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu Zlēku, Ugāles pagastā un veica grozījumus noteikumos par kultūras pasākumu plānošanu, to izdevumu uzskaiti un norakstīšanas kārtību.

Plašāka informācija tīmekļa vietnē
www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis

Sieviešu biedrības “Spārni” grupa pie Kukšu muižas.
Katrai biedrībai darbības
laikā izveidojas tradīcijas, to
varam teikt arī par Ventspils
novada sieviešu biedrību
“Spārni”. Pēc biedrības
vadītājas Zigrīdas KrauzesĢermanes iniciatīvas un
neatlaidīga darba šopavasar
atkal varējām kopā gūt jaunus
iespaidus ceļojumā.
Pavasaris sniedz mums dažādus
ziedus, bet Latvijas Universitātes rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte” piedāvā īstu
brīnumu, plašu rododendru šķirņu
kolekciju. Šī gada pavasaris ir gana
viltīgs, un mums nebija iespēja redzēt rododendrus visā to krāšņumā
un daudzveidībā, taču tur skaisti ir
vienmēr, un to arī izbaudījām, katra
atrodot sev tīkamāko stūrīti plašajā
teritorijā.
Pēc tam pabijām atpūtas kompleksā “Kolotilovka”, vietā, kuru
radījis ukraiņu tautības saimnieks
Nikolajs Kolotilo. Te piedāvāti pirts
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pakalpojumi, tajā skaitā arī tvaika
pirts un pirts futbola bumbas formā.
Teritorijā atrodas vairākas ūdenstilpnes. Saimnieka pavadībā staigājām
pa “Kolotilovkas” teritoriju, apskatot dažādas skulptūras, salu Latvijas
formā, kalnu, kurā iestādīti koki par
godu Ukrainas diasporai, kas dzīvo
dažādās Latvijas pilsētās, uzcelto
māju ar ukraiņu motīviem, kur ēkas
fasādi rotā ukraiņu dzejnieka Tarasa
Ševčenko dzeja. Saimnieks ieguldījis
daudz darba un izdomas, te viesojušies daudzi ievērojami cilvēki, ideju
viņam joprojām netrūkst.
Darbīgus ļaudis sastapām arī
saimniecībā “Daugmales peonijas”.
Peoniju ziedēšanas laiks vēl jāpagaida, bet mūs ļoti priecēja tulpes.
Pavasara skaistumam stādaudzētavā
audzē dažādas sīpolpuķes, bet ziedus puķes tur raisa līdz pat vēlam
rudenim, tās ir īrisi, peonijas, flokši,
lilijas, astilbes, gladiolas, dālijas u.c.
krāšņumaugi. Te veic arī puķu selekciju.

Mērojām ceļu uz Kukšu muižu
un no tālienes iepazinām “Tiltu uz
nekurieni”, kas atgādina par kādreiz
iecerēto Tukuma–Kuldīgas šaursliežu dzelzceļa būvi 20. gadsimta
30. gadu beigās. Tilts, kuru uzcēla,
nenojaukts palicis pļavas vidū līdz
pat mūsdienām un neved nekur.
Kukšu muižas saimnieks Daniels Jāns vadīja ekskursiju pa muižu, kuru no krāsmatām pārvērtis par
viesu namu atpūtai un dažādu svinīgu pasākumu rīkošanai. Muižas ēkā
ir ļoti daudz dažādu eksponātu, ko
saimnieks kā aizrautīgs kolekcionārs
ir iegādājies. Viņa pamatnodarbošanās ir pavārmāksla, līdz ar to viesus
viņš lutina ar paša gatavotiem ēdieniem. Mēs šoreiz baudījām kafiju
un nogaršojām pēc vācu receptēm
ceptu kūku.
Paldies Ventspils novada pašvaldībai par mums doto iespēju satikties
un kaut ko jaunu redzēt un uzzināt,
kā arī šoferim Raitim Rudbaham.
Māra Kraule

Kultūras ministrs apskata Popi un Jūrkalni
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Ministrs secināja, ka darbu veikšanai nepieciešams ne tikai pašvaldības un valsts, bet arī mecenātu un
uzņēmēju atbalsts, savukārt, ja rodas
domstarpības, nav jāmeklē vainīgais,
bet jāsēžas pie sarunu galda un jārod
kopīgs risinājums. Nauris Puntulis
norādīja arī to, ka Latvijā ir daudz
muižu, turklāt sliktākā stāvoklī nekā
Popē, un nav iespējams vienlaikus
finansēt visu valstī esošo vēsturisko
ēku atjaunošanu.
Jūrkalnes Ugunspļavā ministru
sagaidīja ansambļa “Maģie suiti”
dziedātājas un Jūrkalnes pagasta
pārvaldes vadītājs Guntars Reķis.
Viņš pievērsa uzmanību Vējturu
namam jeb daudzfunkcionālajai
dabas koncertzālei, kura būtiski palielinājusi pagasta apmeklētāju skaitu. Tautas nama vadītāja Kristīne
Skrulle pastāstīja, ka pērn sadarbībā
ar biedrību “Vēju sēta” uzrakstīti

projekti, tā piesaistot finansējumu
koncertu rīkošanai, un atgādināja, ka
21. jūnijā Jūrkalnē tradicionāli notiek
saulgriežu sagaidīšana, kas ir ļoti labi
apmeklēts pasākums. Viesi apskatīja arī tautas namā iekārtoto Vētru
muzeju, kurā iekārtota Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma
ekspozīcija – gan pirms vairākiem
gadsimtiem, gan mūsdienās lietoti
eksponāti. Tos jūrkalniekiem uzticēja Voldemārs Rains, kurš teju 50
gadus nodarbojies ar zemūdens arheoloģiju. Jūrkalnē atradusies vieta
ne tikai viņa paša sameklētajām lietām, bet arī draugu uzdāvinātajiem
priekšmetiem.
Kultūras nodaļas vadītāja Zane
Pamše prezentācijā informēja par
kultūras norisēm Ventspils novadā.
Ministrs uzzināja, kā tiek īstenota reģionālā kultūrpolitika, ar ko
Ventspils novads var lepoties, kā
pašvaldība atbalsta kultūras aktivi-

tātes, ļaujot novada iedzīvotājiem izpaust savus talantus dažādās jomās.
Zane Pamše atzīmēja arī to, ka Vārves pagastā nav kultūras nama, bet
tas ir ļoti nepieciešams, secinot, ka
vislabākā būves atrašanās vieta būtu
Ventavas ciemā pie Zūru pamatskolas. Tā kā kultūras nama būvniecība
ir dārgs projekts un nepieciešams
papildu finansējums, pašvaldība
2021. gadā investīciju projektu, kas
uzlabotu pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti iedzīvotājiem, iesniedza
Vides aizsardz;ibas un reģionālās attīstības ministrijā, bet jūras kultūras
mantojuma centra “Vinda” celtniecība netika atbalstīta.
Nauris Puntulis, atvadoties no
Ventspils novada vadības, atzinīgi izteicās par novada pašvaldības
devumu kultūras jomā un novēlēja
veiksmi jaunu pasākumu organizēšanā un darba formu meklēšanā.
Marlena Zvaigzne
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Daudzi darbi notiek pēc plāna
Ir būtiski paaugstinājušās
energoresursu cenas
siltumapgādes
nodrošināšanai, tāpēc
pašvaldība lems par atbalsta
pasākumiem atsevišķām
iedzīvotāju grupām. Novada
līmenī daudzus satraukusi
Annahites pamatskolas
slēgšana un iecerētā
vēja elektrostaciju parka
izbūve Užavas, Vārves un
Ziru pagastā. Par šiem
jautājumiem saruna ar
domes priekšsēdētāju Aivaru
Mucenieku.
SIA “VNK serviss” ir iesniedzis
Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram izskatīšanai vienota siltumapgādes tarifa ieviešanu visā novadā.
Projektā noteiktais tarifs ir 82 eiro
par megavatstundu, tādējādi Aivars
Mucenieks prognozē, ka vidēji tarifs
paaugstināsies pusotras līdz divas
reizes. Jebkura kurināmā, tostarp
šķeldas, malkas un granulu, izmaksas ir pieaugušas, arī elektroenerģija
vairs nemaksā tikpat lēti kā pagājušajā gadā. “Tas viss sasummējas
kopā, tāpēc neizbēgams ir siltumenerģijas tarifa pieaugums. Esam
pat mazliet priviliģēti, jo kā kurināmo neizmantojam dabasgāzi, bet arī
koksnes kurināmajiem cenas ir ievērojami kāpušas,” atgādina domes
priekšsēdētājs. Pēc viņa teiktā, SIA
“VNK serviss” ir iesniedzis apstiprināšanai regulatoram arī ūdensvadu un kanalizācijas jaunos tarifus,
bet tie spēkā stāsies, visticamāk,
nākamgad. “Līdz šim mēs, pašvaldība, dotējām iedzīvotājiem cenu
starpību par siltumapgādi, turpmāk
to vairs nedarīsim, bet šo summu –
aptuveni 100 000 eiro gadā – novirzīsim Sociālajam dienestam, un tas
palīdzēs tiem, kam tas visvairāk būs
nepieciešams, tātad vispirms maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm. Dienests sagatavos priekšlikumus par jauna pabalsta veida
ieviešanu, kas būs iekļauts saistošajos noteikumos,” saka Aivars Mucenieks. Cenu pieaugums ir vērojams
daudzās tautsaimniecības nozarēs,
tādēļ Ventspils novadā ir atlikta vairāku projektu īstenošana. Šogad bija

iecerēts turpināt ieviest pašvaldības ceļu sakārtošanas programmu,
bet divi projekti – Ugālē un Zlēkās
– dārdzības dēļ atlikti. Bija nodoms
sakārtot arī Cirpstenes ceļu Vārves
pagastā, bet pēc vairākkārtēja aicinājuma nepieteicās neviens projektētājs, jo objekts ir gana sarežģīts, tādēļ pagaidām šo projektu nerealizēs.
“Izskatās, ka varēsim īstenot darbus
Peldu ielā Piltenē. Tie gan izmaksās dārgāk, nekā bija iecerēts, bet,
ja VARAM to atļaus, projekts tiks
īstenots. Remontdarbu summas ir
pieaugušas, bet norēķini tiks veikti, izmantojot pašvaldības budžeta
rezerves. Lielākie būvdarbi mums
šogad notiek tautas namā “Gaisma”
Ugālē, tur praktiski nav vērojams
sadārdzinājums. Ceļu būvnieki
rakstīja mums, ka dārgāks palicis
bitumens, izskanēja aicinājums pārskatīt kopējo būvdarbu līgumu, bet
pagaidām neesam piekrituši segt
cenu starpību. Pārējiem objektiem
mums noslēdzas iepirkumi, un darbi notiks pēc plāna,” skaidro domes
priekšsēdētājs.
Runājot par Annahites skolas
slēgšanu, Aivars Mucenieks piekrīt,
ka tas ir sāpīgs jautājums, bet mācību iestādē katru gadu samazinās
skolēnu skaits: “Mēs nedaudz pakļāvāmies spiedienam no Izglītības
un zinātnes ministrijas darbinieku
puses, bet, no otras puses, negribējām, lai skolā tiktu veikts vēl vairāk
pārbaužu un ministrija meklētu
ieganstu, kā pārtraukt skolas akreditāciju vienu gadu ātrāk, nekā paredzēts. Slēdzot skolu, esam padomājuši, kur turpmāk mācīsies mūsu
novada skolēni, tāpēc palīdzēsim
ar nogādāšanu uz tuvāko speciālo
izglītības iestādi, turklāt laiki mainās, tagad tiek praktizēta iekļaujošā
izglītība. Varbūt ar laiku Stiklos veidosies kas jauns, esam uzrunājuši
Aizsardzības ministriju un Latvijas
Sarkano Krustu par telpu izmantošanu – redzēsim, kāds būs rezultāts.” Domes priekšsēdētājs uzskata,
ka lēmums pirms domes sēdes, kurā
tika izskatīts jautājums par mācību
iestādes likvidāciju, publicēt “Ventspils Novadniekā” ziņu par šo faktu
nebija kļūdains, jo “labāk to bija da-

rīt ātrāk, turklāt novada domes un
Izglītības pārvaldes vadība pirms
tam bija uz sarunu Stiklu skolā, mēs
neko neslēpām”. Aivars Mucenieks
paredz, ka daudzi pedagogi atradīs
darbu kādā citā novada skolā, turklāt jāņem vērā, ka Stiklos strādā
skolotāji arī no citām pašvaldībām.
SIA “Envirsus” ir ierosinājis
Užavas, Vārves un Ziru pagastā būvēt vēja elektrostacijas parku, nosakot, ka maksimālais vēja elektrostaciju (VES) skaits ir līdz 100. Ietekmi
uz vidi izstrādāja SIA “Enviroprojekts”. Sabiedriskās apspriešanas
sanāksmē vairāku zemju īpašnieki
darīja zināmu, ka nav saņēmuši
nekādu informāciju un nav devuši
saskaņojumu VES izvietošanai savā
īpašumā, kā arī nav informēti par
apgrūtinājumiem, VES aizsargjoslas
noteikšanu, kas ierobežo īpašnieku
attīstības iespējas un pazemina īpašuma vērtību. Iepazīstoties ar Vides
pārraudzības valsts biroja lēmumu,
Ventspils novada pašvaldība konstatēja, ka VES izvietošana plānota
arī tās valdījumā esošā zemē, bet
pašvaldība nav devusi savu piekrišanu šādai darbībai. Arī Ventspils novada lielāko zemnieku saimniecību
īpašnieki snieguši informāciju novada pašvaldībai, ka to īpašumiem tiek
uzliktas VES aizsargjoslas bez informēšanas un saskaņojuma. “Nepatīkami, ka uzņēmēji ar milzīgām
investīcijām grib realizēt nekvalitatīvu un nesagatavotu projektu
un iepazīstina ar to mūsu iedzīvotājus. Manā skatījumā tā ir cilvēku
tracināšana, skaidri apzinoties to,
ka šādā versijā tik zemas kvalitātes
projekts nav realizējams. Līdz šim,
runājot par vēja parku būvniecību,
mums šāda precedenta nebija. Neviens nav “šāvis uz dullo”, izdomājot,
kur liks mastus. Lai uzņēmējs varētu šādu projektu realizēt, jābūt atļaujai tik lielas jaudas pieslēgumam
pie elektrotīkliem, bet pagaidām tas
iespējams tikai ceturtajai daļai no
plānotā. Protams, Užavas polderī
var atrast vietas, kur būvēt vēja ģeneratorus, bet tā varētu būt viena
sestā daļa no tagad iecerētā,” norāda
domes priekšsēdētājs.
Marlena Zvaigzne

“Radio SWH” mobilā
studija piestāja Ugālē

Arī šogad, tāpat kā pērn, “Radio SWH” mobilā studija
dodas izziņas tūrē pa Latvijas novadiem. Tā ieradās arī Ugālē,
un ētera personības Edgars Barbaks un Juta Jazz izvaicāja
Daci Veseli, Andu Vītolu, Taigu Reķi un Andi Zariņu.
Dace Vesele ir pedagoģe Ugāles vidusskolā, viņa māca bioloģiju un
ģeogrāfiju, ir dabaszinātņu jomu koordinatore Ventspils novadā un metodiskās grupas vadītāja Ugāles vidusskolā. Kad viņai vaicāja, kā jāsaka
pareizi – ugālnieki vai ugālieši, Dace atbildēja, ka vietējie reizēm saka
ugālniks. Ļaudis, kas dzīvo šajā pagastā, esot mierīgi, viņi uzreiz nemetas
draudzēties ar katru pretimnācēju, bet pavēro, kāds viņš ir. Tomēr svarīgi arī tas, kāds tu pats esi, – ja būsi labs cilvēks, sagaidīsi labu attieksmi. Skolotāja atzina, ka attālinātais mācību process ieilga, audzēkņiem
bija jābūt ļoti motivētiem, lai mācītos mājās, nevis klasē. Šādos apstākļos
bija grūti paveikt visu ieplānoto, norādīja Dace, piebilstot, ka skolotāji un
skolēni aizvien mācās strādāt klātienē. Pedagoģei gribētos, lai jauniešiem
būtu lielāka vēlme doties dabā un iepazīt to, nevis visu uzzināt, skatoties
prezentācijas. Dace ir ugālniece vairākās paaudzēs, tādēļ viņai viss ir mīļš
un tuvs – gan gravas ar vizbuļiem, gan muižas laikos stādītā aleja, gan
lapegļu audzes.
Izrādās, ka Sociālā dienesta vadītājas Andas Vītolas vaļasprieks ir floristika, jo, “kad strādā rokas, prāts atpūšas, un esi gatavs jaunam darba cēlienam”. Darbs dienestā ir liela atbildība, jo jāgādā, lai iedzīvotājiem, kam
nepieciešams atbalsts, tas tiktu sniegts profesionāli un kvalitatīvi. Atbildot
uz jautājumu, vai kurzemniekiem nav grūti prasīt palīdzību, Anda teica,
ka ne. Cilvēki nāk un saka, kas viņiem uz sirds, īpaši aktuāla ir mājokļa pabalsta saņemšana. Pēdējā laikā tiek uzklausīti arī ukraiņu civiliedzīvotāji,
kuri pašlaik dzīvo Ventspils novadā. Sadarbība ar viņiem Sociālā dienesta
darbiniecēm ir jauna pieredze. Braucot uz darbu, Anda izbauda skaisto
Ventspils novada dabu – mežus, kuros var saskatīt arī lielus briežu barus.
Fascinē arī Ances pusē esošie purvi un, protams, jūra.
Jūrkalniece Taiga Reķe ir etnogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” dziedātāja un biedrības “Maģie suiti” vadītāja, arī mājražotāja, kura rūpējas par
suitu kulinārā mantojuma popularizēšanu. Viņa uzvelk tautastērpu un aicina pagasta viesus ieklausīties dziesmās, piedāvājot nogaršot, piemēram,
žograušus un ķiļķenus ar gaļu. Taiga labprāt iemāca apdziedāties, un tad reizēm cilvēki nav apturami un gaismā tiek celtas dažādas “pērles”. Viņa teica,
ka suitiem ir tik liels kultūras mantojums, ka pūra lāde dažkārt jāpiemin ar
kāju, lai varētu aiztaisīt vāku. Naski šiverējot, Taigas laiks ir tik aizņemts, ka
vasarā nav pat laika aiziet līdz jūrai, bet tā viņai nav sveša, jo jūrkalniece pati
dodas zvejā, pavasaros no ūdens izceļot vimbas, asarus un reņģes.
Par Jūrkalni, vaicāts, ar ko novads var lepoties, ieminējās arī Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks investīciju un attīstības jautājumos Andis Zariņš, norādot, ka pagastā tiek īstenoti infrastruktūras
sakārtošanas darbi, lai ērtāk būtu kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī pagasta viesiem. Andis norādīja, ka pašvaldība mērķtiecīgi plāno darbus,
lai pagastos būtu jauni objekti, ko varētu izmantot dažādu paaudžu pārstāvji. Viņš uzteica arī vietējo kopienu aktivitāti, kā labo piemēru minot
“Tak-U-gāles” grupas paveikto, atjaunojot kādreizējās pastaigu takas
Ugālē. Andim ir gandarījums par iedzīvotāju atsaucību, piedaloties pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Solis”, jo tā ir iespēja saņemt
finansējumu biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai. Lasot projektu pieteikumus, brīžiem pat šķiet, nu kā to visu var realizēt, bet novadnieki prot
pārsteigt ar inovatīvām idejām, un par to ir prieks.
Marlena Zvaigzne

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra (turpmāk aģentūra) ir
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā
esoša valsts pārvaldes iestāde,
kas saskaņā ar “Ģeotelpiskās
informācijas likumu” un Ministru
kabineta 2013. gada 9. jūlija
noteikumos Nr. 384 “Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
nolikums” noteiktajām funkcijām
un uzdevumiem iegūst, sagatavo un
atjaunina ģeotelpiskās informācijas
pamatdatus, tai skaitā uztur valsts
ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts
ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu
apvidū.

Minētā uzdevuma ietvaros 2022. gada
martā aģentūras darbinieki ir uzsākuši valsts
ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Zemgales un Kurzemes
novadā. Ventspils novadā darbi sākās 16. maijā un turpināsies visa gada garumā.
Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar “Ģeotelpiskās informācijas likuma” 9. panta pirmo
daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais
valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko
un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var
uzrādīt. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba
apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes – aģen-

tūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.
Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu brigāde divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus.
1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei pēc nepieciešamības
atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido vai atjauno aprakumu
(kupicu) un pēc nepieciešamības ierīko norādītājstabu,
5. Piecu m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un
sagatavo punkta abrisu.

7. Atrastu sienas zīmi attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
8. Virs sienas zīmes pēc nepieciešamības piestiprina informējošo plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un
sagatavo punkta abrisu.
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
Informācija par aģentūru atrodama interneta vietnē www.lgia.gov.lv.
Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla
punktiem pieejama Valsts ģeodēziskā tīkla
datubāzē interneta vietnē https://geodezija.
lgia.gov.lv/.
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
direktors pulkvedis Mārtiņš Liberts
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Pasniegti apbalvojumi skolēniem,
vecākiem un pedagogiem
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Apbalvojumus
svinīgajā
pieņemšanā saņēma:
Agita Priekule, Ugāles
vidusskolas 7. klases skolniece,
ieguva 3. vietu valsts atklātajā
angļu valodas olimpiādē (skolotāja
Anita Skorodjonoka),
Devora Rjabova, Tārgales
pamatskolas 9. klases skolniece,
ieguva 1. vietu starpnovadu
posma vēstures 28. olimpiādē
un 3. vietu starpnovadu posma
latviešu valodas un literatūras 48.
olimpiādē (skolotājas Eva Zeltzaķe,
Daiga Kņaza),
Daniella Zviedre, Tārgales
pamatskolas 9. klases skolniece,
ieguva 1. vietu starpnovadu posma
latviešu valodas un literatūras
48. olimpiādē un 1. vietu novada
vizuālās mākslas radošo darbu
konkursā “Ūdens” (skolotājas Daiga
Kņaza, Revita Sproģe-Golubeva),
Nellija Rungevica, Zūru
pamatskolas 8. klases skolniece,
ieguva 1. vietu starpnovadu posma
krievu valodas 24. olimpiādē “A”
grupā (skolotāja Kristīna Štraube),
Viktorija Bogdanova, Ugāles
vidusskolas 12. klases skolniece,
ieguva 1. vietu starpnovadu posma
krievu valodas 24. olimpiādē “B”
grupā (skolotāja Zinta Dāvida),
Maksims Ličagins, Ugāles
vidusskolas 11. klases skolnieks,
ieguva 2. vietu starpnovadu posma
fizikas 72. olimpiādē un 2. vietu
starpnovadu posma krievu valodas
24. olimpiādē “B” grupā (skolotāji
Aivars Žogla un Zinta Dāvida),
Elīza Paula Bērziņa, Tārgales
pamatskolas 8. klases skolniece,
ieguva 2. vietu starpnovadu posma
latviešu valodas un literatūras
48. olimpiādē (skolotāja Ruta
Freimane),
Paula Turka, Tārgales
pamatskolas 9. klases skolniece,
ieguva 2. vietu starpnovadu posma
latviešu valodas un literatūras
48. olimpiādē (skolotāja Daiga
Kņaza),
Sanija Apsīte, Puzes
pamatskolas 9. klases skolniece,
ieguva 2. vietu starpnovadu posma
latviešu valodas un literatūras 48.
olimpiādē (skolotāja Sibilla Veģe),
Paula Liepājniece, Zūru
pamatskolas 8. klases skolniece,
ieguva 2. vietu starpnovadu posma
krievu valodas 24. olimpiādē “A”
grupā (skolotāja Kristīna Štraube),
Alens Lukašs, Ugāles
vidusskolas 9. klases skolnieks,
ieguva 2. vietu starpnovadu posma
krievu valodas 24. olimpiādē “B”
grupā (skolotāja Zinta Dāvida),
Monta Ziemele, Užavas
pamatskolas 9. klases skolniece,
ieguva 2. vietu starpnovadu posma
krievu valodas 24. olimpiādē “A”
grupā (skolotāja Laila Krafta),
Karīna Gorbaļova, Puzes
pamatskolas 9. klases skolniece,
ieguva 3. vietu starpnovadu posma
latviešu valodas un literatūras
48. olimpiādē un 1. vietu novada
mūzikas konkursā “Klausies, vērtē
un radi!” (skolotājas Sibilla Veģe,
Lienīte Čače),

Jaunākā apbalvojuma saņēmēja bija Elza Jurkevica no Tārgales pamatskolas. Viņu
sveica skolas direktore Ilze Judzika.

Kristers Asaris ir veiksmīgs sportists, viņam 1. vieta
reģionālo sacensību kopvērtējumā U14 grupā.
Samanta Gaile, Tārgales
pamatskolas 8. klases skolniece,
ieguva 3. vietu starpnovadu posma
latviešu valodas un literatūras 48.
olimpiādē (skolotāja Ruta Freimane),
Loreta Leite, Ugāles
vidusskolas 11. klases skolniece,
ieguva 3. vietu starpnovadu posma
latviešu valodas un literatūras 48.
olimpiādē (skolotāja Māra Plūksna),
Romans Giedrjus Gorjunovs,
Puzes pamatskolas 8. klases
skolnieks, ieguva atzinību
starpnovadu posma latviešu
valodas un literatūras 48.

olimpiādē (skolotāja Sibilla Veģe),
Patrīsija Vanesa Rudzīte, Zūru
pamatskolas 9. klases skolniece,
ieguva atzinību starpnovadu posma
bioloģijas 44. olimpiādē, atzinību
starpnovadu fizikas 72. olimpiādē
un 1. vietu novada konkursā
“Telpas dekors” tekstila, koka un
metāla tehnoloģijās (skolotāji Ilze
Stacēviča, Guntis Ošis, Ieva Mickus),
Evelīna Blase, Ugāles
vidusskolas 9. klases skolniece,
ieguva atzinību starpnovadu posma
ķīmijas 63. olimpiādē (skolotāja
Aija Žogla),

Miķelis Tapiņš, Ugāles
vidusskolas 12. klases skolnieks,
ieguva atzinību starpnovadu
posma krievu valodas
24. olimpiādē “A” grupā (skolotāja
Zinta Dāvida),
Matīss Bruņenieks,
Piltenes pamatskolas 8. klases
skolnieks, ieguva atzinību
starpnovadu posma krievu valodas
24. olimpiādē (skolotāja Solvita
Ližbovska),
Alise Krista Frīdermane,
Ugāles vidusskolas 11. klases
skolniece, ieguva atzinību
starpnovadu angļu valodas
51. olimpiādē (skolotāja Dzintra
Hartmane),
Emīlija Bukša, Ugāles
vidusskolas 5. klases skolniece,
ieguva 1. vietu novada
matemātikas 72. olimpiādē
(skolotāja Inta Siliņa),
Dionīsija Rjabova,
Tārgales pamatskolas
6. klases skolniece, ieguva
1. vietu novada matemātikas
72. olimpiādē (skolotāja Dace
Auzāne),
Laura Ziemele, Užavas
pamatskolas 7. klases skolniece,
ieguva 1. vietu novada
matemātikas 72. olimpiādē,
atzinību 52. starptautiskajā
skolēnu mākslas izstādē Ķīnā,
1. vietu 7. valsts mākslas skolu
glezniecības un grafikas
konkursā “Dzīve kā košums”,
1. vietu novada vizuālās mākslas
radošo darbu konkursā
“Ūdens” 7.– 8. klašu grupā
(skolotājas Guna Ķemere, Karīna
Cimermane),
Sandris Kozubs, Užavas
pamatskolas 8. klases skolnieks,
ieguva 1. vietu novada matemātikas
72. olimpiādē (skolotāja Guna
Ķemere),

Elza Jurkevica, Tārgales
pamatskolas 1. klases skolniece,
ieguva 1. vietu novada vizuālās
mākslas radošo darbu konkursā
“Ūdens” 1.–2. klašu grupā (skolotāja
Revita Sproģe-Golubeva),
Keita Krauze, Popes
pamatskolas 3. klases skolniece,
ieguva 1. vietu novada vizuālās
mākslas radošo darbu konkursā
“Ūdens” 3.–4. klašu grupā (skolotāja
Ingrīda Andersone),
Keta Šteina, Popes
pamatskolas 6. klases skolniece,
ieguva 1. vietu novada vizuālās
mākslas radošo darbu konkursā
“Ūdens” 5.–6. klašu grupā un 3.
vietu XIII Starptautiskajā bērnu
un jauniešu mākslas izstādē
“Trejdegsnis/Triple sun” – epilogs
(skolotāja Ingrīda Andersone),
Aleksis Anševics, Puzes
pamatskolas 6. klases skolnieks,
ieguva 1. vietu novada konkursā
“Telpas dekors” tekstila, koka un
metāla tehnoloģijās (skolotājs Jānis
Ekšteins),
Domeniks Arvīds Polis, Zūru
pamatskolas 6. klases skolnieks,
ieguva 1. vietu novada konkursā
“Telpas dekors” tekstila, koka un
metāla tehnoloģijās (skolotāja Ieva
Mickus),
Dārta Cērpa, Ugāles
vidusskolas 9. klases skolniece,
ieguva 1. vietu novada konkursā
“Telpas dekors” tekstila, koka un
metāla tehnoloģijās (skolotāja
Larisa Zariņa),
Hanna Mūrniece, Popes
pamatskolas 5. klases skolniece,
ieguva sudraba medaļu
Starptautiskajā bērnu un jauniešu
mākslas konkursā “The World
Children’ Picture Contest” un 3.
vietu XIII Starptautiskajā bērnu
un jauniešu mākslas izstādē
“Trejdegsnis/Triple sun” – epilogs
(skolotāja Ingrīda Andersone),
Anna Uzpila, Piltenes
pamatskolas 3. klases skolniece,
ieguva I pakāpi valsts stāstnieku
konkursā “Anekdošu virpulis 2022”
(skolotāja Modrīte Abakuka),
Linda Brauna, Piltenes
pamatskolas 4. klases skolniece,
ieguva II pakāpi valsts stāstnieku
konkursā “Anekdošu virpulis 2022”
(skolotāja Olita Doniņa),
Lāsma Petrina, Ances
pamatskolas 8. klases skolniece,
ieguva III pakāpi valsts stāstnieku
konkursā “Anekdošu virpulis 2022”
(skolotāja Sandra Meņģe),
Dita Siliņa, Zūru pamatskolas
8. klases skolniece, ieguva III
pakāpi Ziemeļkurzemes reģionālajā
stāstnieku konkursā “Anekdošu
virpulis 2022” (skolotāja Laila
Rutule),
Ances pamatskolas komanda
ieguva 2. vietu reģionālajā erudīcijas
konkursā “FIZMIX eksperiments”
(skolotāja Sandra Liepiņa),
Enija Jankovska, Piltenes
Mūzikas skolas audzēkne,
ieguva 3. vietu Starptautiskajā
pūšaminstrumentu spēles jauno
izpildītāju konkursā “WIND STARS
2022” kategorijā “Ansamblis” un
3. vietu mūzikas skolu 5.–7. klašu
flautas spēles grupā (pasniedzējas
Lilija Kļaviņa, Irina Kušnirenko),
>> 5.lpp.
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Skolēnu pašpārvalžu pārstāvji satikās Tārgalē
Skolēni stāsta par
darba grupās paveikto.
DACES ĀBELES ARHĪVA FOTO

Svinīgajā pieņemšanā piedalījās arī skolēnu vecāki,
brāļi un māsas. Keita Krauze kopā ar māsiņu Nikolu un
māmiņu.
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Užavniekam Sandrim Kozubam labi veicās matemātikas
olimpiādē.
Elvīra Beijere, Piltenes
Mūzikas skolas audzēkne,
ieguva 3. vietu Starptautiskajā
pūšaminstrumentu spēles jauno
izpildītāju konkursā “WIND STARS
2022” kategorijā “Ansamblis”
(pasniedzēja Lilija Kļaviņa),
Dāvids Vīgners, Piltenes
Mūzikas skolas audzēknis, ieguva
3. vietu Andra Grīnberga ģitāristu
konkursā X “Kur tad tu nu biji
2022” (pasniedzējs Emīls Fricis
Bogdanovičs),
Tārgales pamatskolas
komanda ieguva 1. vietu
Latvijas Skolēnu 75. spartakiādes
finālsacensībās mini handbolā
(skolotājs Pēteris Tervits),
Jēkabs Priekulis, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknis,
ieguva 2. vietu lodes grūšanā
Latvijas Republikas čempionātā
vieglatlētikā U20 grupā (treneris
Dainis Lodiņš),
Eduards Strelkovs, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknis,
ieguva 2. vietu tāllēkšanā Latvijas
Republikas čempionātā vieglatlētikā
U16 grupā (treneris Dainis Lodiņš),
Māris Ansbergs, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknis,
ieguva 3. vietu 2000 m kavēkļu
skrējienā Latvijas Republikas
čempionātā vieglatlētikā telpās U20
grupā (treneris Kaspars Gulbis),
Ralfs Dukāts, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknis,
ieguva 1. vietu 60 metru un 2.
vietu 200 metru skrējienā Latvijas
Republikas čempionātā vieglatlētikā
telpās U16 grupā (treneris Kaspars
Gulbis),

Markuss Meiļuns, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknis,
ieguva 1. vietu reģionālo sacensību
kopvērtējumā U18 grupā (treneris
Reinis Ziemelis),
Karolīna Karla Matisone,
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
audzēkne, ieguva 2. vietu reģionālo
sacensību kopvērtējumā U18 grupā
(treneris Reinis Ziemelis),
Armands Lagzdiņš, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknis,
ieguva 1. vietu reģionālo sacensību
kopvērtējumā U16 grupā (treneris
Dainis Lodiņš),
Viesturs Gerke,
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
audzēknis, ieguva 2. vietu
reģionālo sacensību
kopvērtējumā U16 grupā (treneris
Dainis Lodiņš),
Kristers Asaris, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknis,
ieguva 1. vietu reģionālo sacensību
kopvērtējumā U14 grupā (treneris
Reinis Ziemelis),
Sabīne Ozoliņa, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkne,
ieguva 2. vietu reģionālo sacensību
kopvērtējumā U14 grupā (treneris
Reinis Ziemelis),
Anna Gulbe, Bērnu un
jaunatnes sporta skolas trenere,
Latvijas Republikas čempione lodes
grūšanā un diska mešanā.
Sākoties vasaras brīvlaikam,
sveicam mūsu izcilniekus un ikvienu
skolēnu, vēlot labi atpūsties un
uzkrāt spēkus jaunajam mācību
gadam. Lai vasara ir veiksmīga arī
skolotājiem!
Marlena Zvaigzne

Ventspils novada
pašvaldības projektu
konkursā “Jaunietis darbībā”
tika atbalstīts Tārgales
pamatskolas jauniešu
projekts “Tiekas skolēnu
pašpārvaldes”.
27. maijā Tārgales pamatskolas skolēnu pašpārvalde rīkoja pasākumu, kurā piedalījās aptuveni
60 aktīvāko skolēnu no Tārgales,
Piltenes, Ugāles, Puzes, Zūru un
Užavas skolas. Katra skola prezentēja savu skolēnu pašpārvaldi,
pastāstīja par tās darbību. Skolēni
uzklausīja novada jaunatnes lietu
speciālistes Sibillas Veģes stāstīto
par iespējām iesaistīties jauniešu
pasākumos novada mērogā. Pēc
tam sekoja spēles, kuru laikā bija
iespējams iepazīties ar dalībniekiem no citām skolām, sadraudzē-

ties citam ar citu.
Pasākuma galvenā daļa – darbs
grupās, uzdevums bija izveidot
ideālo skolēnu pašpārvaldi. Skolēni diskutēja par to, kādai vajadzētu
būt skolēnu pašpārvaldei, kas palīdz, bet kas traucē pašpārvaldes
darbu, dalījās savā pieredzē viens
ar otru un meklēja labākos risinājumus. Šo darbu vadīja Tārgales
pamatskolas absolventes Daniēla,
Krista Alise, Sindija un Ketija, kuras pašas pamatskolas laikā aktīvi
darbojās pašpārvaldē. Kad katra
grupa bija prezentējusi savu darbu,
sākās atpūtas vakars, kura laikā varēja ne tikai spēlēt spēles un padejot, bet arī turpināt iepazīšanos ar
citu skolu skolēniem.
Kamēr skolēni darbojās grupās, skolotāji – skolēnu pašpārvalžu konsultanti – dalījās labajos

piemēros no savu pašpārvalžu darbības, kā arī pārrunāja grūtības,
ar kādām nākas saskarties. Visi
skolotāji nonāca pie secinājuma,
ka Ventspils novada skolēnu pašpārvaldēm ir jātiekas biežāk (ja
ne visai pašpārvaldei, tad vismaz
komandai), lai veicinātu sadarbību, lai gūtu pozitīvas emocijas un
labas idejas tālākai darbībai.
Gribam teikt lielu paldies visām skolēnu pašpārvaldēm par
atsaucību un aktīvo piedalīšanos!
Paldies Ventspils novada pašvaldībai par finansējumu un visiem, kas
iesaistījās pasākuma organizēšanā!
Tiekamies rudenī Zūru pamatskolā nākamajā skolēnu pašpārvalžu
dalībnieku tikšanās reizē.
Tārgales pamatskolas skolēnu
pašpārvaldes konsultante
Dace Ābele

POPE

Šīs vasaras notikumi Popes muižā
Jau divdesmito gadu Popes muiža tiek
pārstāvēta profesionālajā biedrībā “Latvijas piļu un
muižu asociācija”. Tas līdz šim ir veicinājis tūristu
interesi par Popes muižu kā saistošu ceļojuma
galamērķi un nodrošinājis Ventspils novada
kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu.
Lai Popes muižu pamanītu arī nejaušie
garāmbraucēji, plānots, ka pie autoceļa Rīga–Ventspils
tiks uzstādītas informatīvās ceļa norādes, kam savu
atļauju ir devusi arī VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Popes muiža dzīvo līdzi laikam, un tā nemitīgi
mainās. Tā, piemēram, drīz savu vēsturisko izskatu
atgūs greznie Popes muižas baronu kapsētas vārti, bet
muižas kungu mājas interjers ir papildināts ar jaunām
mēbelēm – dāvinājumā no mākslas vēsturnieces Elitas
Grosmanes ir saņemts oriģināls 19. gs. bīdermeijera
stila krēsls un divi jūgendstila krēsli, kas savulaik
atradušies kādā smalkā dzīvoklī Rīgā, Ausekļa ielā.
Lai par šīm vērtībām uzzinātu pēc iespējas
vairāk interesentu, kā ik gadu, Popes muiža piedalās
asociācijas rīkotajā piļu un muižu apceļošanas akcijā un
šogad arī asociācijas rīkotajā piļu un muižu vēsturisko
parku un dārzu dienās, kas notiks no 1. līdz 3. jūlijam.
Šajā laikā Popes muižā tiks svinēti Dārza svētki, kas
1. jūlija vakarā iesāksies ar mūziķa un dziesmu tekstu
autora Guntara Rača veidotu dzejas un dziesmu
programmu “365”, kurā piedalīsies Latvijā labi zināmi
mūziķi. Pasākuma laikā būs iespēja mainīties ar stādiem
un augu sēklām, izzināt muižas dārzā un parkā augošās
retās augu sugas, izstaigāt dižkoku taku un iegādāties
stādus savam dārzam. Pasākums tiek īstenots ar
Ventspils novada pašvaldības 2022. gada kultūras
projektu konkursā iegūto finansējumu.
Jau nedēļu vēlāk, 9. jūlijā, Popes muižu un estrādi
pieskandinās starptautiskā folkloras festivāla “Baltica”

dalībnieki. Aktivitātes plānotas četros laukumos –
Popes muižas dārzā, kultūras namā un tā pagalmā,
kā arī alejā pie “Dullo Dauku soliņa”. Popiņi atceras,
ka 1991. gadā Popē notika vērienīgs šī festivāla
noslēguma koncerts, kas pulcēja dalībniekus no
dažādām valstīm, un estrāde bija ļaužu pilna. Nozīmīgs
bija arī 2018. gada festivāls, kad, pateicoties folkloras
kopai “Pūnika”, koncerta repertuārā tika iekļauta
20. gs. sākumā Popē pierakstītā dziesma “Jānīt’s
gāj’ pa celiņ’”. Arī šogad svētku laikā ir plānots īpaši
izcelt popiņu kultūrvēsturiskās vērtības un nozīmīgo
mantojumu, tādēļ muižas Zirgu stallī svētku laikā
būs iekārtota īpaša ekspozīcija, kas vēstīs par popiņu
valodu, tērpu un tradīcijām.
Kā ierasts, arī šogad no 29. līdz 30. jūlijam ir
paredzēta dziesminieku festivāla “Vārti” norise,
kas savus uzticīgos klausītājus atkal pārsteigs ar
daudzveidīgu koncertprogrammu, savukārt 13.
augustā Popes muižā tiks svinēti Popiņu dzimtu
svētki. Šī pasākuma mērķis ir nodrošināt latviskās un
lībiskās kultūras sintēzes fenomena – Popes muižas
kultūrtelpas – kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu,
izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. Pasākuma
laikā Popes muižas zemnieku dzimtu pēctečiem būs
iespēja izzināt savas dzimtas saknes, kopīgi ar dažādu
paaudžu popiņiem veidot popiņu dzimtu koku mežu,
tikties ar šīs jomas speciālistiem un pieredzējušiem
lietpratējiem, izzināt dzimtu māju vēsturi un likteņus
un iepazīties ar plašajiem un bagātīgi pētītajiem Popes
muižas vēstures dokumentiem un kartogrāfiskajiem
materiāliem. Pasākuma nozīmīga sadaļa būs veltīta
tieši Popes muižas kultūrtelpas tradicionālās kultūras
popularizēšanai un popiņu valodas – lībiskā dialekta
Popes izloksnes – izzināšanai un sadzirdēšanai.
Roberts Grinbergs
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Ventspils novada pasākumu afiša
KULTŪRAS VĒSTIS
21. jūnijā plkst. 20 Jūrkalnes
Ugunspļavā tradicionālie
Ventspils novada saulgriežu
svētki. Piedalās Ventspils novada
folkloras kopas, ansamblis “Iļģi”,
“Rīgas Danču klubs”.
PILTENE
18. jūnijā Piltenes
pamatskolas 9. klases izlaidums.
19. jūnijā senioru un puķu
draugu ekskursija uz Padures
peoniju dārzu “Ziedoņi”.
22. jūnijā plkst. 21 “Saule
nāca rotāties”, centra parkā
ielīgojam kopā ar folkloras kopu
“Pilltīn”.
Bibliotēka
Izstādes:
l “Bibliotēkas kalendārs
stāsta” – grāmatu izstāde un
planšete lasītavā par jūnija
mēneša ievērojamiem cilvēkiem
– jubilāriem, atceres dienām,
svētkiem, aktuāliem notikumiem.
l Tematiska literatūras
izstāde lasītavā “Grāmata vasaras
atpūtai”.
l Medicīnas darbinieku
dienai (19. jūnijs) veltīta
literatūras izstāde abonementā
“Ārstu stāsti”.
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu
2021. gads”.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Savējie – mīļie un
neciešamie, jeb brāļu un māsu
stāsti”.
l Mairas Zāles fotogrāfiju
izstāde bērnu nodaļā “Skati aiz
loga”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 70. kopa.
PASĀKUMI:
l 30. jūnijā novada
bibliotekāru vasaras izbraukuma
seminārs Piltenē.
PUZE
20. jūnijā plkst. 18 pie Puzes
zīmes ielīgošanas pasākums “Līgo
lieli, līgo mazi”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības
materiālu izstāde “Darbs ir
dzīves mērs” – Puzes pagasta
ievērojamam cilvēkam Gunāram
Porniekam 90. jubilejā.
l Literatūras izstāde “Viss
par un ap zaķiem” – Puzes
bibliotēkā mīt daudzi Zaķi –
rakstniece, māksliniece, literārā
redaktore, komponists, autors,
tulkotāja, interjera dizainere un
arī leitnants, un, protams, zaķi,
zaķīši, sauleszaķi un zaķveidīgie
kā tēli romānos, pasakās, dzejoļos
un stāstos.
l Literatūras izstāde bērniem

“Dzīvnieks manā grāmatā”.
l Literatūras izstāde “...
ilgojas dienas” – dzejniekam,
tulkotājam Jāzepam Osmanim 90.
l Nozaru literatūras izstāde
“Dabas veltes cilvēka veselībai un
skaistumam”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 71. kopa.
PASĀKUMI:
l No 20. līdz 22. jūnijam
radošas nodarbības pirmsskolas
un skolas vecuma bērniem
“Iešūpojam vasaru!”, darbs ar
papīru, gatavosim vējdzirnavas.
TĀRGALE
19. jūnijā plkst. 13 ielīgošana
Lībiešu sētā.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Rakstniekam Laimonim Puram
100”.
l Literatūras izstāde
“Rakstniekam Rimantam
Ziedonim 60”.
l Literatūras izstāde
“Līgodama vien atnāca tā līksmā
Jāņu diena”.
l Literatūras izstāde
“Iepazīsim ārstniecības augus”.
l Literatūras izstāde “Spēles
un rotaļas brīvajā laikā”.
JŪRKALNE
Bibliotēka
Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.
l Grāmatu plaukts
jauniešiem “Vasaru var bagātināt
arī ar ceļojumiem grāmatu
pasaulē”.
l Novadpētniecības
materiālu izstāde “Feliksbergas
jūrskola”.
l Andreja Māra Eizāna
miniatūrgrafikas darbu EXLIBRIS
kolekcijas izstāde
(līdz 4. jūlijam).
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 67. kopa.
UŽAVA
14. jūnijā plkst. 19
tematisks vakars “Dziesma
manā dzīvē”. Pie tējas tases vīsim
sarunas par un ap dziesmu
kopā ar Užavas sieviešu vokālo
ansambli “Saiva”, jo šajā dienā
vārda svētkus svin Saivas. Atnāc,
gaidīsim!
23. jūnijā plkst. 22 Užavas
estrādē “Līgojam Užavā”.
Zaļumballe kopā ar grupu
“Atbalss”. Ieeja zaļumballē 2 eiro.
2. jūlijā plkst. 10
tikšanās pie Užavas tautas nama,
lai piedalītos velopārgājienā
“Sveiks, kaimiņ”. Brauksim uz

14. jūnijs–10. jūlijs
Zirām, lai iepazītu viņu muzeju
un izpētītu muižas parku.
Pārgājiena garums 24–34 km
(skatoties, pa kuriem ceļiem
brauksim, jo viss atkarīgs no
bedrīšu daudzuma). Katrs
pasākuma dalībnieks ir
atbildīgs par satiksmes drošības
noteikumu ievērošanu uz ceļa.
Pieteikšanās līdz 30. jūnijam
pie Gitas (tālr. 28672616).
Neatstumsim arī “spontānos”
dalībniekus!
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Atvēzējies glāstam” –
rakstniekam Rimantam
Ziedonim 60.
l Literatūras izstāde “Lai
sirdis sasilda gaišums un miers” –
dziedātājam Igo 60.
l Literatūras izstāde “Ceriņu
iedvesma”.
l Literatūras izstāde “Apceļo
Latviju”.
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Spēks
no Jāņu gaismas”.
l Literatūras izstāde
skolēniem “Raibu raibā vasara” –
grāmatas ar “vasaru” nosaukumā.
l Ceļojošā grāmatu kopa –
Kultūras ministrijas atbalstītais
“Vērtīgo grāmatu iepirkums
2021”.
ANCE
22. jūnijā plkst. 19 Ances
parkā ielīgosim Jāņus. Gardumu
izsole, dancošana, Jāņu ticējumu
apspēlēšana.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Vasarsvētku tradīcijas”.
l Literatūras izstāde “Pļavas
skaistums un spēks tējas krūzē” –
Latvijas ārstniecības augi.
l Priekšmetu izstāde “Mana
mīļākā tējas krūze”.
UGĀLE
2. jūlijā plkst. 15 “Ugāles
svētki” un zaļumballe kopā ar
brāļiem Rozentāliem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāde “Ugāle ceļvežos”.
l Literatūras izstāde
“Mēneša jubilārs” – rakstniekam
Laimonim Puram 100.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Jānīt’s nāca pa
gadskārtu” – latviešu tautas
tradīcijas.
l Ceļojošā grāmatu kopa –
Kultūras ministrijas atbalstītais
“Vērtīgo grāmatu iepirkums
2021”.

PASĀKUMI:
l 16. jūnijā jauno grāmatu
diena.
POPE
19. jūnijā plkst. 20 vasaras
saulgriežu ielīgošana Popes
pilskalnā kopā ar folkloras kopām
“Pūnika” un “Sītava”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zied
vasara, un sapņi dzīvo”.
l Kultūras Ministrijas
atbalstītais “Vērtīgo grāmatu
iepirkums Popes bibliotēkā”.
ZIRAS
22. jūnijā plkst. 22 Līgo
svētku ielīgošana “Brīvdabas
kino” Ziru parka estrādē.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Aizejot atskaties” – rakstniekam
Laimonim Puram 100 .
l Literatūras izstāde bērniem
“Ko lasīt vasarā?”.
l Literatūras izstāde
“Apceļosim Latviju”.
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Līgo”
(no 17. jūnija).
PASĀKUMI:
l Jūnijā krustvārdu un mīklu
konkurss “Atminēsim Latvijas
upes!”.
ZLĒKAS
18. jūnijā plkst. 16 vecās
pagastmājas dārzā ielīgošana ar
Līgu Reiteri.
23. jūnijā plkst. 21 Zlēku
amatierteātris “Margots” izrāda
Zanes Pamšes lugu “Sievu
meklējot”.
Plkst. 23 Līgo nakts
zaļumballe, līdz pirmajiem
gaiļiem muzicē Endijs Krāmer’s.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Rakstniekam Laimonim Puram
– 100”.
l Literatūras izstāde
“Aktieris Juris Strenga lomās un
dzīvē”.
l Priekšmetu izstāde
“Glezniņas mozaīkas tehnikā”.
USMA
22. jūnijā plkst. 19
“Ielīgo Usmā”. Līgo svētku
ieskandināšana Usmas pagasta
centrālajā laukumā. Pasākums
bez maksas.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības
materiālu izstāde “Moricsalas

rezervātam 110”.
l “Taku izaicinājuma”
dalībnieku jaunrade bibliotēkas
logos.
l Literatūras izstāde
“Karikatūristam Gunāram
Bērziņam 95”.
l Literatūras izstāde “Līgo!”.
l Literatūras izstāde bērniem
“Vasara, vasariņa!”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 72. kopa.
VĀRVE
Līdz 1. augustam Selgas
Puriņas makramē tehnikā
mezglotie darbi izstādē
“Mezgliņu stāsti”.
22. jūnijā no plkst. 19.00
līdz 24.00 Zūrās pie muižas dīķa
āde.
l Literatūras izstāde “Līgo
skan, līgo skan, Jāņu vainags galvā
man...”. Kopīgi pīsim vainagus no
jāņuzālēm. Puzes amatierteātris
“Un tā tāļāk” spēlēs K. ŠtālesDreikas izrādi “Šķīstības
solījums”, lustīgi danči kopā ar
grupu “Atbalss”. Pasākums bez
maksas.
Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Melnā kaķa bruņinieks” –
karikatūristam
Gunāram Bērziņam 95
(līdz 15. jūnijam).
l Literatūras izstāde
“Līgodama vien atnāca / Tā
līksmā Jāņu diena…”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 68. kopa.
PASĀKUMI:
l 21. jūnijā pasākumā
“Visa laba Jāņu zāle” lasīsim un
iepazīsim Jāņu zāles.
Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Karikatūru izstāde
“Ar smaidu par dzīvi” –
karikatūristam
Gunāram Bērziņam 95
(līdz 15. jūnijam).
l Literatūras izstāde “Dzīvē
vajag izbaudīt katru minūti”
– rakstniekam Rimantam
Ziedonim 60 (no 15. līdz
22. jūnijam).
l Fotogrāfiju izstāde
“Jāņu diena lepni nāca, ugunīs
vizēdama” (no 22. jūnija).
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 69. kopa.
PASĀKUMS:
l 22. jūnijā radoša darbnīca
“Pa gadskārtu Jānīt’s nāca...”
– savvaļas ziedu izstāde un
vainadziņu pīšana.
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Vokālo ansambļu skate Ugālē

Skatē uzstājās septiņi vokālie ansambļi – tiem bija labs skanējums.
Mātes dienā skanīgi un
sirsnīgi aizvadīta Ventspils
novada vokālo ansambļu
skate, kas šoreiz norisinājās
Ugālē.
Skatē uzstājās septiņi novada
vokālie kolektīvi: Ugāles jauktais
vokālais ansamblis (vadītāja Zane
Petriņa), Tārgales sieviešu vokālais
ansamblis “Ziedu laiks” (vadītāja
Margita Kronberga), Puzes sieviešu vokālais ansamblis “Mežaroze”

(vadītāja Lienīte Čače), Užavas
sieviešu vokālais ansamblis “Saiva” (vadītājs Pēteris Landmanis),
Ziru jauktais vokālais ansamblis
(vadītājs Ansis Zanders), Puzes
vokālais trio “Pa īstam” (vadītāja
Lienīte Čače) un Tārgales ansamblis “Dzimtais krasts” (vadītāja Margita Kronberga), un katrs kolektīvs
izpildīja divas dziesmas.
Ansambļu sniegumu šoreiz
nevērtēja, bet Ventspils Mūzikas

INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

skolas pedagoģe un sieviešu kora
“Venda” diriģente Anitra Niedre
un Ventspils Mūzikas skolas pedagoģe, vokālā ansambļa “Nošu
planētas” vadītāja un sieviešu
kora “Venda” diriģente Rudīte
Tālberga sniedza savu skatījumu
par paveikto. Ekspertes teica atzinīgus vārdus par kolektīvu kopīgo
skanējumu, bagātīgajiem altiem,
tāpat priecājās par ansambļu
jaunajiem tērpiem, pozitīvismu,

vīru balsīm un kolektīvu izvēlēto
repertuāru, kā arī ieteica pilnveidot frāzējumu, kopīgo saspēli un
dažādas niansītes, kas noderēs
turpmākai darbībai.
“Tika aizvadītas divas bagātīgas dienas, priecājos, ka atkal varam pulcēties, spēlēt teātri amatierteātru skatē un dziedāt vokālo
ansambļu skatē. Laiks un pārbaudījums ir bijis smags, bet es domāju, ka repertuārs ir skanīgs, un

visi vokālie ansambļi, kuri mums
novadā ir, pastāv un cītīgi darbojas, diemžēl trīs kolektīvi nevarēja
šodien piedalīties veselības apstākļu dēļ. Manuprāt, izdevās ļoti
jauks koncerts, kā arī labi vārdi
tika teikti no ekspertu puses, mēs
varam būt priecīgi. Dziedāsim, un
tad jau arī skanēs!” uzsver Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše.
Inga Andra Leigute

Kultūras darbinieces
iepazina Zūras
Reizi mēnesī Kultūras
nodaļas vadītāja Zane
Pamše aicina kultūras
un tautas namu vadītājas
piedalīties seminārā, lai
pārrunātu jau paveikto un
vienotos par iecerēm. Šoreiz
namamātes lomā bija Vārves
pagasta kultūras darba
organizatore Inga Berga.
Inga nesen nopietni papildinājusi savas zināšanas un saņēmusi apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Latvijas
Kultūras akadēmijā programmā
“Kultūras centra vadības pamati”.
Par nodarbībās uzzināto viņa informēja arī savas kolēģes, tādējādi
ieguvēji ir visi.
Sagaidot semināra dalībnieces
Zūrās, Inga vispirms aicināja apskatīt Rūķu darbnīcas telpas, kas
iekārtotas bijušajā traktoru garāžā. “Finansiāli līdzekļi te ieguldīti
tikai elektrības sakārtošanā, viss
pārējais ir pašu rokām radīts. Šī
ir brīnišķīga patvēruma vieta, kur

mums notiek gan Ziemassvētku,
gan Lieldienu pasākumi, arī citi,
ja tas ir vajadzīgs. Mums ir uzdāvināta plīts, kur var cept piparkūkas un vārīt olas,” viešņām stāstīja
Inga. Izejot no Rūķu darbnīcas,
viņa aicināja apskatīt novadpētniecības ekspozīcijas ratnīcu,
kurā izkārtotos eksponātus drīkst
aiztikt – ar visu var darboties. Izrādās, pagasta iedzīvotāji labprāt
uztic ekspozīcijas vadītājai Viktorijai Rebukai dažādus priekšmetus, tāpēc to netrūkst. Ratnīcā
ir kamīnzāle, kurā ikviens, kas
vēlas, var kaut ko nosvinēt. Šajā
telpā ir bijusi vecmeitu ballīte un
līksmojis jaunais pāris, bet ārpusē
pie saimniecības ēkas pat notikusi
laulību ceremonija.
“Mēs varam piedāvāt meklēt
apslēpto mantu. Katrā ziņā, ja vajag kādu izklaidēt, lai droši brauc
pie mums! Parādīšu jums mūsu
jauno āra ekspozīciju, kas bija apskatāma arī kovida laikā. Cilvēki
atbrauc, atver šīs durtiņas un ie-

Maijā novada kultūras darbinieces tikās pie Ingas Bergas (pa kreisi) Zūrās.

INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

rauga dažādus priekšmetus,” stāsta Inga, pievēršot uzmanību arī
ratnīcas tuvumā izveidotajai lolojamai dobei, kurā sasēti un iestādīti dažādi augi. Zūras var lepoties
ar diskgolfa laukumu, un kultūras
darbinieces iemēģināja roku šajā
spēlē. Pēc tam notika profesionālas sarunas.

Atgādināsim, ka jūnijā vērienīgākais pasākums novadā būs
saulgriežu sagaidīšana 21. jūnijā
Jūrkalnē, bet Popē 9. jūlijā ieradīsies starptautiskā folkloras
festivāla “Baltica” dalībnieki. 12.
augustā Popes estrādē paredzētais
grupas “Menuets” koncerts tomēr
nenotiks – tā lēmuši tā rīkotāji.

Sākotnēji bija doma šajā dienā
aicināt uzstāties kādu citu grupu,
bet tad kļuva zināms, ka 13. augustā Ventspilī notiks “Prāta vētras” koncerts, un tas nozīmē, ka
Popē būtu grūti pulcēt vajadzīgo
klausītāju skaitu.
Marlena Zvaigzne
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“Mežaroze” Puzē gavilē jau 45 gadus

Kopbildē Lienīte Čače, Revita Kraule, Viola Jansone, Līga Ābele, Sarmīte Sproģe,
Ilze Ķeizare, Aivars Mucenieks, Zane Pamše, Sibilla Veģe, Ērika Bite, Gaida Boitmane,
Īrisa Zviedrāne un Gunita Ķirse. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
Puzes pagasta Lienītes
Čačes vadītais vokālais
ansamblis “Mežaroze” kopā
ar draugiem nosvinējis 45.
dzimšanas dienu. Gaviļnieces
sveica viesi no Tārgales,
Piltenes, Užavas, Ugāles, kā
arī mājinieki – pužiņi.
Dziedātājas saņēma daudz ziedu un muzikālu apsveikumu, bet
Kultūras nodaļas vadītāja Zane
Pamše pasniedza piecus Latvijas
Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus. Tos saņēma Gaida
Boitmane, Īrisa Zviedrāne, Gunita Ķirse un Ērika Bite, kuras dzied
visus 45 gadus, un ansambļa vadītāja Lienīte Čače. Viņa uzteikta par
ilggadēju devumu amatiermākslas
attīstībā un novada kultūrvides veidošanā.
Savus viesus ansambļa dalībnieces sagaidīja, eleganti tērpušās.
Katra dziedātāja iepazīstināja ar
sevi, un tad jau sāka skanēt gan

populāras, gan mazāk pazīstamas
melodijas arī a capella dziedājumā. “Mežarozi” pazīst kā kolektīvu
ar kvalitatīvu skanējumu, to apliecina arī labie skatēs iegūtie rezultāti, ne tikai novada, bet arī Kurzemes mērogā. Jubilejas koncertā
dziedātājas sacīja, ka viņas ir kā
raiba puķu pļava – atšķirīgas raksturā un pārstāvētajās profesijās,
bet visas vieno mūzikas mīlestība.
Slaidrādē varēja vērot, kādi tērpi dziedātājām bijuši, uzstāšanos
dažādos pasākumos, bija fiksēti
arī atpūtas mirkļi. “Mežarozei” ir
tradīcija katru vasaru doties tuvākā vai tālākā izbraucienā ar velosipēdiem, tāpat tiek svinētas dzimšanas un vārdadienas, suminātas
jaunās māmiņas un vecmāmiņas.
Kopā ar savām dziedātājām vienmēr ir ansambļa vadītāja Lienīte,
kura kolektīvu vada 35 gadus. Ansambļa dalībnieces viņai pateicās
par uzticēšanos un uzslavām, arī

Saulgriežus svinēsim

21. jūnijā
Jūrkalnē

prasmi panākt labu skanējumu un
fiziski aktīviem mēģinājumiem.
Savs vārds bija sakāms arī viesiem. Tā novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, sveicot
dziedātājas svētkos, atklāja, ka pašvaldība viņām dāvina ekskursiju,
bet ansambļa “Ziedu laiks” (Tārgale), “Saiva” (Užava), “Rūta” (Piltene), Ugāles vokālā ansambļa, trio
“Pa īstam”, folkloras kopas “Sītava”,
amatierteātra “Un tā tāļāk”, senioru klubiņa “Vakarblāzma” pārstāvji nāca katrs ar savu humorpilnu
priekšnesumu, jo dzīve ir jāsvin.
Arī tāpēc pasākuma izskaņā izskanēja dziesma “Lai sasaucamies, lai
dziedam”, kuru visi dziedāja kopā.
“Mežarozes” izveidošanas idejas autore bija toreizējā Puzes pagasta kultūras darbiniece Gunita
Ķirse. Pagastā bija labs koris, kolhoza priekšsēdētājs Gunārs Pornieks
atbalstīja pašdarbību, tāpēc neiebilda pret ansambļa dibināšanu.
21. jūnijā svinēsim vasaras
saulgriežus Jūrkalnē. Pasākums
notiks jau trīspadsmito reizi,
pulcēšanās no plkst. 20.00.
Šogad mūsu novada folkloras
kopas savīs vainagus, dziedās
dziesmas, iekurs ugunskuru.
Laidīsim jūrā ugunsratu, muzicēs
grupa “Iļģi”, un dancosim
kopā ar Rīgas danču klubu.
Dedzināsim pūdeli un griezīsim
ugunsdzirnavas. Godāsim sauli,
baudīsim dabu, jūru, savstarpējo
labestību, aicina Kultūras nodaļas
vadītāja Zane Pamše.
Marlena Zvaigzne

Lienītei Čačei
dziedātājas
velta atzinīgus
vārdus –
viņa prot
uzslavēt un
uzmundrināt.
“Es, mācoties Kultūras darbinieku
tehnikumā, dziedāju labā ansamblī,
tāpēc man šķita, ka arī Puzē tādu
vajag. Pirmos desmit gadus mūsu
vadītāja bija Maija Gorda, bet tad
jau Lienīte. “Mežarozē” mēs visas
esam uz viena viļņa, cita citu labi
pazīstam, arī mūsu bērni un mazbērni ir iepazinušies,” saka Gunita.
Ilggadējā ansambļa dalībniece Ērika
stāsta, ka sākusi dziedāt vidusskolas laikos, bet pēc tam viņa aicināta pievienoties “Mežarozei”. Ērikai
uzticēti kolektīva hronistes pienākumi, tādēļ viņa apkopo faktus un
fotogrāfijas, kārtojot tās albumos.
Ērika ievērojusi, ka mēģinājumi un
koncerti ļoti pozitīvi uzlādē un, ja
pirms tam bijis nogurums, pēc tam
tas ir kā ar roku atņemts. Viņai patīk kolektīvs, puzeniece velta labus
vārdus ansambļa vadītājai, kura ir
prasīga, bet vienlaikus arī brīnišķīga
– Lienīte neļauj nolaist latiņu un vēlas, lai skanējums ir kvalitatīvs. “Es
jau reizēm papukstu, papukstu, bet
projām vēl neesmu aizgājusi. Tagad

pirms skates lūdzu Lienītei, lai viņa
man “Whatsapp” iedzied paraugu,
un tad es mājās mēģināju,” atklāj
Ērika. Desmit gadus ansambli par
savu sauc Viola Jansone, “Mežarozē” ir dziedājusi arī viņas mamma
Iveta Gruntmane. Viola atceras, ka
reiz Lienīte viņu uzrunājusi, aicinot dziedāt, bet nav pateikusi, kurā
kolektīvā, tādēļ Viola nodomājusi,
ka folkloras kopā “Sītava”. Pēc kāda
laika puzeniece Ilga Anderšmite
prasījusi, kad Viola beidzot nāks
uz “Mežarozi”, un tad pārpratums
noskaidrojies. “Dziedāšana ir mans
dvēseles aicinājums, tā ir kā ceļojums citā pasaulē un atpūta. Mums
ir paveicies ar ansambļa vadītāju,
esam draudzīgs kolektīvs,” secina
Viola. Īrisa piebilst, ka dziesma dod
spēku un liek saņemties, “vienmēr
būt uz strīpas”. Viņa dzied kopš
sākumskolas laikiem, tāpēc likumsakarīga bija arī iesaistīšanās “Mežarozē”, kur izveidojusies draudzīga
komanda.
Marlena Zvaigzne
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Šogad iedibināta jauna
tradīcija – svinēt Ventas
svētkus. Pirmajā reizē tos
rīkoja Zlēku kultūras nama
vadītāja Kristīne Kauliņa,
kā norises vietu izvēloties
Lagzdienes pilskalnu.
Pasākuma dalībnieki vēroja,
kā no Zlēku puses pa Ventu kalna virzienā, skanot dziesmām,
virzījās laivu un plosta brauciens.
Kad peldlīdzekļi piestāja krastā,
visi devās uz danču placi, un katra pagasta dalībnieki iekāra zārdā savu vainagu, jo mūsu novadā
Venta caurvij ne tikai Zlēkas, bet
arī Pilteni, Ziras, Tārgali un Vārvi.
Katram vainagam bija savs stāsts,
kādēļ tajā ievīti konkrētie augi,
vairākkārt izskanēja atziņa, ka
tiek domāts par auglību, mieru un
saskaņu. Vakara izskaņā ziedu vītnes ielaida Ventā, bet pirms tam
notika sadziedāšanās ar Kasparu
Petmani un zaļumballe ar Ilmāru

un Gunti no Stendes. Kā atzina
pasākuma apmeklētāji, viņiem patika šie svētki, prieks bija arī par
to, ka pilskalnā varēja lustēties
ballē. Lai teritorija būtu uzkopta,
kultūras darbinieces pirms tam
rīkoja talku, izlīdzinot mežacūku
izrakņāto kalnu un novācot liekos
šķēršļus, kas traucētu dejot.
Ventas svētkos piedalījās arī
pilteniece Aina Heiberga. Viņa
pavēstīja, ka cenšas apmeklēt
daudzus pasākumus, bet, tā kā
šis notika Ventas krastā un arī
viņa dzīvo šādā vietā, gribējies
paraudzīties, kas notiks Lagzdienē: “Man īpaši patika laivu brauciens, vienīgi varēja būt vēl vairāk
laivu – tas būtu krāšņāks skats!
Zaļumballē satiku daudz pazīstamu cilvēku, varēja labi izdejoties.
Skaista bija arī vainagu laišana
Ventā. Ja arī turpmāk rīkos šādus
svētkus, domāju, ka aizbraukšu
paskatīties, kas notiek.”

Venta viļņojās Zlēkās

Lagzdienes pilskalna virzienā dodas zlēcenieki un zirenieces.
Ventas svētku idejas autore ir
Kultūras nodaļas vadītāja Zane
Pamše. Kovida laikā, meklējot
jaunas darba formas, tika seci-

Ekslibris ietver sevī arī glezniecību
Ventspils novada
bibliotēku vadītājas jau
gaida, kad varēs savās
bibliotēkās parādīt Andreja
Māra Eizāna ekslibris
izstādi. Līdz 2. jūlijam tā
aplūkojama Jūrkalnes
bibliotēkā.
Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja
Ligita Kalniņa ir pateicīga jūrkalniekiem Initai Plēsumai un
Aigaram Silāram, jo, pateicoties
viņiem, ir iespēja pagasta dzīvi
bagātināt ar radošu personību
pienesumu. Šoreiz tas bija Aigara kursabiedrs Andrejs Māris,
kuram ir prasme neliela izmēra
formātā pateikt būtiskāko par
grāmatas īpašnieku. Noteiktā kompozīcija domu līnijās un
ģeometriskās figūrās, lakonisms
griezumos, atbilstoši materiāli, niansēti krāsu toņi ir īpašās
pazīmes, kas raksturo A. M. Eizāna darbus. Viņa ekslibris savā
īpašumā labprāt iegūst kolekcionāri, turklāt daudzi no viņiem ar
prieku rāda šos darbus citiem,
tātad organizē izstādes. Mākslinieks teic, ka ekslibris ietver sevī
arī glezniecību, un tas viņam kā
māksliniekam ir svarīgi.
Izstādē Jūrkalnes bibliotēkā
redzami 233 no kolekcijā esošajiem 950 darbiem, pirmie tapuši
1984. gadā. Mākslinieks uzskata,
ka vienkāršāk ir tad, ja pasūtītājs
zina, ko grib, ja tā nav, tad kaut
kā ir jācīnās. Pirmās grāmatu īpašumzīmes viņš izpildīja vienkrāsas linogriezumā, vēlāk pievēršoties vairākkrāsu linogriezumam,
ļaujot vaļu krāsu priekam un neierobežotai izdomai. “Darbs ir ķēpīgs, teikšu, kā ir, tas prasa laiku.

nāts, ka varētu rīkot Ventas svētkus, tā izceļot vienu no novada
bagātībām – upi, kas vijas cauri
pieciem pagastiem. Katra Ventas

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

krastā esošā pagasta kultūras darbiniece izdomās svētku saturisko
piepildījumu.
Marlena Zvaigzne

INFORMĀCIJA

Pašvaldības atbalsts vides
kvalitātes uzlabošanai

Andrejs Māris Eizāns (pa kreisi) ar kursabiedru Olafu
Ozolīti. Viņš uz izstādes atklāšanu Jūrkalnē ieradās no
Limbažiem. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
Mazliet apskaužu japāņus, jo viņu
dižie grafiķi paši neko negrieza,
bet uzzīmēja, iedeva meistaram,
kurš izgrieza, bet cits meistars
nodrukāja. Mākslinieks beigās
tikai parakstījās,” stāstīja A. M.
Eizāns. Viņš jau 38 gadus aktīvi
piedalās izstādēs ne tikai Latvijā
un citviet Eiropā, bet arī Amerikā,
Japānā, Ķīnā. “Pienāk brīdis, kad
pašam vairs nekas nav jādara, piedāvājumi nāk paši un nepārtraukti. Tagad pat man dienas kārtībā
ir Turcija un Itālija, bet tās nav
personālizstādes. Citur prasa trīs,
citur piecus darbus – kā nu kur,”
atklāja grafiķis. Algotu darbu viņš

vairs nestrādā, priecājoties par to,
jo nu jūtas brīvs kā putns gaisā.
Kovida laiks A. M. Eizānam
bija mierīgāks, bet tagad atsākas
izstāžu darbība, notiek nozares
profesionāļu kongresi. Šogad viņi
pulcēsies Losandželosā, bet tik
tālu ceļu latviešu grafiķis nemēros. Atbildot uz jautājumu, ko
viņam pašam nozīmē grāmata,
mākslinieks smaidot atteica, ka tai
jābūt labai, kuru katru nav vērts
sākt lasīt. Viņa mīļākie autori ir
Gabriels Garsija Markess, Paulu
Koelju un Viktors Peļevins.
Marlena Zvaigzne

Ventspils novada pašvaldība
katru gadu rīko konkursu dzīves
un vides kvalitātes uzlabošanai
“Mēs savā novadā”. Šoreiz
saņemti desmit pieteikumi,
no kuriem Teritorijas un
ekonomikas attīstības komitejas
locekļi atbalstīja visus, šim
nolūkam atvēlot 7896,82 eiro.
Biedrība “Ugāles dzirnavas”
busiņā iekārtos Ugāles dzirnavu
informācijas centru. Piešķirtais
finansējums – 800 eiro.
Zlēku evaņģēliski luteriskā
draudze izvietos informācijas
stendus ar rakstiem un fotogrāfijām
baznīcas torņa telpā trešajā stāvā.
Piešķirtais finansējums – 800 eiro.
Nodibinājums “Zlēku attīstības
fonds” Vecās pagastmājas dārzā
izveidos staļinisma upuru piemiņas
vietu un vides objektu par Zlēku
vēsturi. Piešķirtais finansējums –
800 eiro.
Biedrība “Popes muiža” Popes
muižā uzstādīs informācijas
stendus. Piešķirtais finansējums –
800 eiro.

Puzes attīstības veicināšanas
biedrība “Niedre” pabeigs Puzes
pagasta vēsturisko vietu sakopšanu,
vēstures materiālu apkopošanu
un digitalizāciju. Piešķirtais
finansējums – 800 eiro.
Ventspils novada fotoapvienība
“Kursa” izveidos Popes muižas
vīziju albumu. Piešķirtais
finansējums – 800 eiro.
Biedrība “Latvju pirts un
SPA asociācija” Jūrkalnē īstenos
pasākumu “Līgo laiks pirtī”.
Piešķirtais finansējums – 750 eiro.
Biedrība “Usmas Kristīgā tautas
skola” aktivitātē “Atver Morica
dārgumu lādi” organizēs radošās
darbnīcas un izbraukumu pa ezeru.
Piešķirtais finansējums – 800 eiro.
Landzes evaņģēliski luteriskā
draudze iekārtos apmācību un
pulcēšanās vietu. Piešķirtais
finansējums – 747,82 eiro.
Biedrība “Vāzuve” Vārvē
iegādāsies un uzstādīs rotaļu
aprīkojumu. Piešķirtais finansējums
– 799 eiro.
Marlena Zvaigzne

ATZINUMS PAR IETEKMES
UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMU

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2022. gada 9. maijā Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “4 WIND” (reģistrācijas
Nr. 40203187175) paredzētajai darbībai – četru vēja elektrostaciju
būvniecībai Ventspils novada Popes pagastā.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Ventspils novada pašvaldībā
un Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības
valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.
Māris Ikaunieks
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A. Zariņš: Uzņēmēji ir sabiedrības pamats

Uzturoties Losandželosā, Andis Zariņš domāja par
Latviju un savu ģimeni Tārgalē. ANDA ZARIŅA ARHĪVA FOTO
Nu jau teju gadu novada
domes priekšsēdētāja
vietnieks investīciju un
attīstības jautājumos ir
Andis Zariņš. Novada
domes deputāts viņš ir kopš
2013. gada, tāpēc labi pārzina
pašvaldībā notiekošos
procesus.
– Kā mainījās jūsu skatījums
uz norisēm pašvaldībā, kļūstot
par domes priekšsēdētāja vietnieku?
– Mans iepriekšējais darbs AS
“Sadales tīkls” bija ļoti dinamisks,
bija jārīkojas operatīvi, pašvaldībā ir
savādāks temps, es pat teiktu, inertāks, bet ar daudz lielāku ietekmi
ilgtermiņā. Normatīvie akti paredz
kārtību, kas palielina ieceres ieviešanas laiku. Pašvaldībā, piemēram, ja
jāveic būvdarbi, notiek cenu aptauja, iepirkums, dokumentu sagatavošana, un paiet diezgan ilgs laiks, līdz
tiekam pie rezultāta, kas bieži sabiedrībā raisa neizpratni. Protams,
labas pārvaldības prakse stāv pāri
visam, tomēr gribētos, lai pieminētie procesi notiktu ātrāk, raitāk.
– Pastāstiet, lūdzu, par investīciju sadaļu.
– Man vienmēr ir paticis domāt
par to, kura darbība palīdzēs sasniegt
labāko rezultātu. Runājot ar pašvaldības speciālistiem, mēs secinām, kā

realizēt to, kas ierakstīts pašvaldības
investīciju plānā. Protams, notiek arī
izmaiņas, bet visiem ir zināmi mērķi, kurus vēlamies sasniegt. Investīcijas piesaistām, piedaloties pārrobežu un LEADER projektos. Pašlaik
notiek darbi Jūrkalnē un Užavā, un
ieguvēji būs ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tūristi. Zinot, ka kādā
vietā ir labs ceļš, to apmeklēs vairāk
iebraucēju, savukārt, palielinoties
cilvēku plūsmai, vietējie iedzīvotāji
varēs domāt par mazu uzņēmējdarbību. Un tas atkal ir ieguvums
Ventspils novadā, kurā ir neskarta
daba – mūsu dāvana. Prasmīgi visu
saliekot kopā, pīrāgs izveidojas sātīgs
un garšīgs. Mums nav tāda pagasta,
kurā nebūtu realizēts kāds projekts.
Piemēram, pagājušajā gadā atklājam
rotaļu laukumu Zūrās, sporta laukumu Zirās, rotaļu iekārtas tika uzstādītas Tārgales Dokupē, pirms tam
sakārtojām vecās Pagastmājas dārzu
Zlēkās, kas kādreiz bija purvaina vieta. Pašvaldības lielākais izaicinājums
ir plānot darbus tā, lai ieguvēji būtu
visi pagasti. Ventspils novads ir plaša
teritorija ar maziem centriem, un tās
vienmērīga attīstība ir svarīgs uzdevums.
– Cik aktīvi ir iedzīvotāji, norādot, ko vēlētos redzēt savā pagastā?
– Viņi ir ļoti ieinteresēti, katrā

ciemā ir sava aktīvistu grupa. Lielisks
piemērs ir “Tak-U-gāle”. Gribētos, lai
dažos ciemos būtu aktīvāki iedzīvotāji, bet tur, kur tā nav, parasti ir rosīgāki pārvaldnieki. Attīstību varam
panākt, strādājot kopā – gan pašvaldības administrācijas darbinieki, gan
iedzīvotāji, gan pārvaldnieki.
– Kā pašvaldība var atbalstīt
uzņēmēju Jāni, kurš dzīvo, piemēram, Ancē?
– Mēs varam sakārtot ceļu, novada uzņēmējdarbības konsultants
var konsultēt par piemērotākajiem
tuvākajiem projektu konkursiem.
Pašvaldība piedāvā ikvienam esošajam vai topošajam uzņēmējam
piedalīties projektu konkursā “Solis”, kas iedod paātrinājumu dažādu
ideju realizācijai un ticību tam, ka
mēs kā novads atbalstām savējos.
Uzņēmēji mums ir vajadzīgi, tieši
viņi ir sabiedrības pamats, arī tāpēc
rīkojam konkursu “Solis”. Var tikai
apbrīnot uzņēmēju radošumu! Piemēram, izdomāt, kā var izmantot
bišu terapiju. Tātad dravnieks var
piesaistīt arī tūristus, ne tikai pārdot
medu. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, –
paplašināt mazo biznesu. Ir labi, ka
pašvaldības finansiālais atbalsts to
ļauj. Parasti ļoti labas idejas ir tūrisma uzņēmējiem. Šogad pamainījām
konkursa nolikumu, lai tajā varētu
piedalīties gan iesācēji, gan tie, kam
ir līdz trīs un vairāk gadu darbības
pieredze. Vērtīgs ir arī konkurss
“Mēs savā novadā”, jo tā ir iespēja
parādīt dažādus vides objektus, tātad laba reklāma.
– Jau pieminējāt tūrisma uzņēmējus. Kāds ir viņu pienesums?
– Tūrisma uzņēmēji ir visos
pagastos un dara lielu darbu. Daudzi no viņiem ir tik aizņemti, ka
nav laika sevi īpaši reklamēt, bet
tie, kam vajag tūrisma pakalpojumus, atrod šos cilvēkus. Tūrisma
uzņēmēji darbojas no Jūrkalnes
līdz Miķeļtornim, arī Usmas pusē.
Protams, nenoliegšu, ka Ventspils
valstspilsētas tūrisma uzņēmumi ir
lieli un nozīmīgi konkurenti mūsu
Ventspils novada uzņēmējiem, bet

esmu drošs, ka tieši mūsu novada
tūrisma uzņēmēji savus pakalpojumus ir izveidojuši radošākus, kas
uzrunā ikvienu atpūtnieku. Tūrisma
piedāvājums ir gana plašs, tāpēc
katrs tūrists var atrast savu atpūtas
veidu un vietu. Ir iespēja izvēlēties
kaut ko glaunāku un arī kaut ko dabai pietuvinātu. Mums ir meži, jūra,
upes, ezeri – ir, kur izvērsties. Mēs
ar ģimeni nu jau vairākus gadus laivojam pa Rindu, Irbi vai Stendi. Un
interesanti ir tas, ka Irbes upe ir otrā
laivotākā upe Latvijā, un droši varu
teikt, ka, ik gadu laivojot, šī upe parāda sevi no jauna.
– Jūsu pārziņā – arī novada
attīstības plānošana.
– Pašlaik Ventspils novadā norisinās aktīva teritorijas plāna izstrāde, kas jau lēnām virzās finiša taisnē. Kā jau jebkurai pašvaldībai, arī
Ventspils novada pašvaldībai ir novada teritorijas attīstības programma, kurā iezīmēti galvenie novada
uzdevumi, bet pašvaldības ikdienā
regulāri veidojas kādas neparedzamas situācijas, kas liek papildināt
vai mainīt investīciju plānu. Jau laikus tiek strādāts dažādos virzienos,
iekams tiek precīzi pateikti projektu konkursu noteikumi, lai varētu
pēc iespējas veiksmīgāk realizēt šos
projektus. Gribētu uzteikt visu Attīstības nodaļu par ļoti produktīvu
darbu Ventspils novada labā.
– Daļa iedzīvotāju uztraucas
par vēja elektrostaciju parka izbūvi novadā. Jūsu komentārs?
– Ventspils novads šim biznesa
veidam ir ļoti interesants. Pašlaik
jau notiek viena parka būvniecība,
vairāki parki ir dažādās saskaņošanas stadijās. Protams, man kā
pašvaldības pārstāvim gribētos, lai
beidzot valsts līmenī tiktu sakārtots
jautājums par diskomforta maksājumu iedzīvotājiem ar pašvaldības
starpniecību. Būtu tikai normāli, ja
šo diskomforta maksājumu varētu
ieguldīt publiskajā infrastruktūrā un
apbūvē tieši skartajos pagastos. Izskan runas par energokopienu veidošanu nākotnē, tad, iespējams, va-

rētu saņemt lētāku elektroenerģiju,
bet Latvijai kā valstij līdz tam vēl tāls
ceļš ejams. Nedaudz žēl, ka parku
izbūve notiek, izmantojot ārvalstu
kapitālu. Arī Ventspils novadā norisinās aktīva saules parku attīstītāju
rosība, kas arī ir viens no atjaunojamiem energoresursiem. Ceru, ka
pašmāju uzņēmēji ņems piemēru
no šiem ārvalstu investoriem.
– Kopš 13. janvāra līdz ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga demisijai bijāt viņa ārštata
padomnieks enerģētikas jautājumos. Jūsu pienākumos bija atbalsta sniegšana ilgtermiņa enerģētikas politikas ieviešanā, kā arī
sadarbības veicināšana starp publisko sektoru un nozarēm privātajā sektorā, sekmējot mūsdienīgu
energoresursu ražošanu un jaudu
palielināšanu.
– Enerģētika vienmēr ir bijusi
mana stiprā puse, tādēļ esmu ļoti
pagodināts, ka arī valstiski spēju
sniegt pienesumu sabiedrībai. Šajā
laika periodā aktīvi iesaistījos ministrijas darbā, jo valstī bija un ir
jārisina sarežģīti jautājumi saistībā
ar energoresursu cenu kāpumu, to
piegādēm un piegāžu diversificēsanu. Arī šobrīd ir ļoti daudz sarežģītu un atvērtu jautājumu, kas gaida
risinājumu. Iesaistījos ilgtermiņa
enerģētikas politikas departamenta
darbā. Strādāju pie biometāna politikas veidošanas, darbojāmies pie
vēja ziņojuma Ministru kabinetam,
kā arī piedalījos Nacionālā enerģētikas un klimata plāna pārskatīšanā.
– Kāpēc jūs ar ģimeni nesen
iesējāt divus hektārus saulespuķu?
– Izdarījām to zīmīgā datumā
– 9. maijā. Saulespuķe ir brīvības,
dzīvības un siltuma simbols. Tagad
tā ir folklorizējusies, un mēs, redzot
saulespuķi, domājam par Ukrainu.
Mūsu lauks ir simboliska solidarizēšanās ar ukraiņu tautu, atbalsts
ikvienam, kurš cīnās par brīvu savu
zemi. Lai šīs vasaras saule ienes
mieru un kārtību gan Ukrainā, gan
mūsu pašu ģimenēs.
Marlena Zvaigzne

Izmēģina, kā veiksies puķu stādu audzēšana

PILTENE
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Iluta rāda no
jaunstādiem
izaudzētās puķes.

Braucot no Piltenes
uz Zlēkām, ceļa labajā
malā redzams glempings,
kurā Iluta Hemke pārdod
ziedu stādus. Tirdzniecība
izmēģināta jau pērn, bet
šogad izvērsta nopietnāka
darbība.
Par to liecina fakts, ka pilteniece iegādājusies apsildāmu siltumnīcu, kuru dēvē par glempingu. Tajā
rindojas begonijas, petūnijas, pelargonijas, eņģeļlapu krustaines, bakopas, dažādi struktūraugi utt. Iluta
stādus tirgo ne tikai savā saimniecībā, bet arī sūta klientiem ar kurjeru.
Tā, piemēram, Piltenē izaudzētais
aizvests uz Rīgu un Preiļiem. “Tev

pieklauvē pie durvīm, un tavas
puķes ir atbraukušas,” saka Iluta,
piebilstot, ka šāda puķu vizināšana
klientam atmaksājas, jo nav jātērē
degviela, lai aizbrauktu pakaļ stādiem, un laiks, bet tie tiek pievesti
klāt. Pagaidām ceļojumā devušies
mazie podiņi, bet pilteniece cer, ka
izdosies pārdot arī ziedu kompozīcijas. Lai gan puķu audzētāju mūspusē netrūkst, Iluta teic, ka katram
ir savs rokraksts, un tas ir labi, jo tādējādi pircējiem tiek piedāvāta dažādība. “Vēl jau ir tikai pats sākums,
bet es gribētu, lai puķu audzēšana
kļūtu par manu pamatbiznesu. Ir
doma orientēties uz ziemcietēm un
peonijām, bet tās aug ilgi, tāpēc šo-

gad sastādīju vasaras puķes. Jūtu, ka
vairāk pieprasa stādus balkona kastēm un stādīšanai lielajos podos. Te
man ir arī potēti tomātiņi, uzpotēti
uz savvaļas saknes, tie aug kā mežonīši, bet ir ļoti ražīgi – var novākt no
25 līdz 30 kilogramiem tomātu.”
Pagaidām Iluta vēl izmēģina, kā
veiksies stādu tirgošana, viņa internetā tirgo arī kristālus, kuri visvairāk ir pieprasīti Ziemassvētku laikā.
Tos pilteniece iepērk Brazīlijā un
Dienvidāfrikā, bet sūta lielākoties
uz Ameriku, Vāciju, Franciju. Visbiežāk cilvēki izvēlas ametistus un
kalna kristālus un specifiskas formas akmeņus, arī drūzas.
Marlena Zvaigzne
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PILTENE

Mūzika atraisa un
liek justies drošāk
Piltenes Mūzikas
skolu šopavasar absolvēja
četri audzēkņi, bet citi
skolēni piedalījās dažādos
konkursos, tā iegūstot labu
muzikālo pieredzi.
Mācību iestādi kora klasē pabeidza Agate Bileskalne un Justīne
Ozoliņa, bet flautas klasē – Elvīra
Beijere un Raimonds Ozols. Viņi
aktīvi muzicēja visus šos gadus un
iesaistījās konkursos, un tas, kā
atzīst skolas direktore Antra Šķēle, noder ikvienam audzēknim, jo
liek sasparoties, apgūt jaunu repertuāru, bērni iemācās iejusties
svešā vidē un uzstāties līdz šim
nezināmos apstākļos. Ne vienmēr
konkursos tiek iegūtas godalgotas
vietas, bet arī atzinība ir vērā ņemama, jo ieguldītais darbs atmaksājas ar labu pieredzi. To atzīst
arī ģitārspēles 7. klases audzēknis
Dāvids Vīgners, kurš neklātienē
piedalījās Andra Grīnberga ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu biji”,
veltītā ģitāristam Andrim Kārkliņam. Skola pasākumam iesūtīja
video ar Dāvida uzstāšanos, un
piltenieks ieguva trešo vietu. Tāpat viņš iesaistījās klasiskās ģitārspēles konkursā Latvijas bērniem
un jauniešiem “Latvijas gada ģitārists”. Uzstājoties Jelgavā, Dāvids saņēma pateicību par dalību,

bet Antra Šķēle uzskata, ka tas ir
vērā ņemams panākums, jo puiša
grupā bija 35 dalībnieki un viņas
audzēknis iegūto punktu skaita
ziņā bija pa vidu. Dāvids un 3. klavierspēles klases audzēkne Anna
Uzpila neklātienē piedalījās arī
jaunrades konkursos “Skaņuraksti
Ādažos 2022” un Saldus Mūzikas
skolas organizētajā konkursā “Tu.
Čaklais. Ulmanis”. Tas nozīmē, ka
abi Piltenes Mūzikas skolas audzēkņi komponēja dziesmas un
instrumentālus skaņdarbus. “Tas
darbs ir ļoti interesants, bet grūts
– kamēr mēs no maza graudiņa
izveidojam kaut ko paliekošu, turklāt abi bērni ir ne tikai ieguvuši
profesionālas zināšanas komponēšanā, bet arī atraisījušies,” stāsta Antra Šķēle. Ādažu konkursā
Anna ieguva atzinību par atmiņā
paliekošāko priekšnesumu, bet
Dāvids – par vaļsirdīgāko kompozīciju. Piltenieki daudz un ilgi
strādāja, lai sagatavotu kvalitatīvas
pašsacerēto skaņdarbu partitūras.
Dāvids pats sevi vērtē diezgan kritiski un teic, ka komponēšana padodas viduvēji, tomēr, kad darbs
ir gatavs, rodas prieks. Ģitāru
puisis iemīļojis jau dārziņa laikos,
kad tur ieradušies Piltenes Mūzikas skolas pārstāvji un stāstījuši,
ko var apgūt šajā mācību iestādē.

Šogad Piltenes mūzikas skolu pabeidza Agate, Raimonds Elvīra un Justīne.
DAIŅA VEIDEMAŅA UN GERDAS OZOLAS FOTO

Top videoieraksts, lai žūrija varētu
novērtēt Dāvida ģitārspēles prasmes.
Dāvids ar ģitāru ir sadraudzējies
un labprāt piedalās konkursos. Iznākot uz skatuves, ir uztraukums,
bet pēc brīža tas rimst, un var
droši izpaust sevi mūzikā. Puiša
mamma bija līdzi viņam uz konkursu Jelgavā “Latvijas gada ģitārists”: “Uztraucos līdzi ar Dāvidu,

Anna ir atraktīva meitene, kura ne
tikai mācās spēlēt klavieres, bet viņai
labi padodas arī dziedāšana.

bet bija patīkami par viņu dzirdēt
labus vārdus no žūrijas komisijas.”
Ģitārspēli apgūst arī puiša māsa
Vanesa, meitene pabeidza Mūzikas skolas pirmo klasi. Viņa brīžiem ir jāpaskubina vingrināties,
bet Dāvids to dara apzinīgi – bez
citu norādījuma. Reizēm mājās

instruments skan vairākas stundas
pēc kārtas, turklāt Dāvids labprāt
sniedz padomus arī Vanesai un
viņu nekaitina, ja sakāmais vairākkārt jāatkārto. Izrādās, ka piltenieks ir iecerējis turpināt mācības
Ventspils Mūzikas vidusskolā.
Marlena Zvaigzne

Vijolnieki muzicē Tārgalē
Tārgales pamatskolas zālē
izskanēja Ģimenes dienas
koncerts, kurā piedalījās
audzēkņi gan no Piltenes
Mūzikas skolas, gan no šīs
mācību iestādes Tārgales
filiāles. Koncertā lielu
prieku raisīja iespēja visiem
audzēkņiem atkal satikties
vienkopus un izbaudīt
klātienes muzicēšanas
prieku. Savukārt pašiem
mazākajiem mūziķiem tā
bija pati pirmā uzstāšanās
reize.
Pēc divu gadu ieilgušās muzikālās pauzes arī Piltenes Mūzikas
skolā ir atsākusies klātienes koncerta dzīve. Kā viens no skaistākajiem šī mirkļa apliecinājumiem
bija Ģimenes dienas koncerts
Tārgalē, kurā piedalījās Piltenes
mūzikas skolas Tārgales filiāles
skolotājas Evas Odorskas vijoles
spēles klases audzēkņi, turklāt
otrās klases audzēkņi spēlēja ne
tikai vijoli, bet arī parādīja savas

klavierspēles prasmes.
Pasākums bija īpaši veltīts audzēkņu ģimenēm, lai tām būtu iespēja redzēt un dzirdēt savas atvases klātienes koncertā. Tā kā daudzi
no audzēkņiem mācības mūzikas
skolā uzsāka pandēmijas ierobežojumu laikā, tad šī viņiem bija viena
no pirmajām iespējām muzicēt klātienē bez datora starpniecības. Lai
gan koncertā bija jūtams arī zināms
satraukums, tomēr tam pāri vijās
patiess prieks par kopā būšanu un
iespēju uzstāties klātienes koncertā.
Koncertā izskanēja dažādu
laikmetu un valstu komponistu
darbi, piemēram, klasicisma dižgaru Volfganga Amadeja Mocarta
un Jozefa Haidna skaņdarbi. Tāpat
klausītājiem bija iespējams dzirdēt
20. gs. amerikāņu, latviešu un krievu komponistu skaņdarbus.
Tika sagādāti arī pārsteiguma
momenti. Ar sirsnīgu un izjustu dziesmas izpildījumu uzstājās
skolotājas Zanes Petriņas 2. kora
klases audzēkne Beāte Ozola no

Tārgales, kura izpildīja latviešu komponistes Daces Robules
dziesmu “Te mana sirsniņa”, kas
bija īpašs veltījums visām māmiņām. Savukārt koncerta noslēgumā skatītājus ar savu priekšnesumu priecēja skolotājas Gundas
Valdmanes vijoles klases audzēkņu ansamblis no Piltenes Mūzikas skolas, kas izpildīja pazīstamā
itāļu komponista Antonio Vivaldi
skaņdarbu “Rudens” no cikla “Gadalaiki. Par koncerta klavierspēles
pavadījumiem vijolniekiem un
pašu klavierspēles audzēkņu sagatavošanu parūpējās Piltenes Mūzikas skolas direktore Antra Šķēle.
Daudziem koncerta dalībniekiem šī bija pirmā koncertēšanas
pieredze, ņemot vērā attālinātās
mācības, taču, neskatoties uz to,
audzēkņi nezaudēja drosmi un ar
lielu centību un muzicēšanas prieku ieskandināja savas vijoles.
Piltenes Mūzikas skolas vijoles spēles klases skolotāja
Eva Odorska

1. klases vijolniece Anna Jansone pēc koncerta ar
skolotāju Evu Odorsku. EVAS ODORSKAS ARHĪVA FOTO
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SIA “VNK serviss” atbild uz iedzīvotāju
jautājumiem par skaitītājiem
Lai aizsargātu godprātīgo
Ventspils novada iedzīvotāju
intereses, kuri katru mēnesi godīgi
norēķinās par patērēto ūdeni (t. sk.
kanalizāciju, ja attiecināms) pēc
verificētu skaitītāju rādījumiem,
kā arī lai ūdensapgādes un
kanalizācijas tarifa kāpums, kad
tas tiks apstiprināts Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā
gala redakcijā šī gada nogalē, būtu
pēc iespējas mazāks, šajā gadā SIA
“VNK serviss” ir uzsācis nopietnu
darbu pie ūdens apgādes sistēmas
ūdens zudumu identifikācijas
un samazināšanas, t.sk. mudinot
tos iedzīvotājus, kuriem vēl nav
uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji
vai arī skaitītāju termiņi ir
beigušies, veikt jauna verificēta
skaitītāja uzstādīšanu vai vecā
nomaiņu, lai norēķini par patērēto
ūdeni un kanalizāciju notiktu
saskaņā ar verificētā skaitītāja
rādījumiem.
Tiem iedzīvotājiem, kuru saimniecībā skaitītāja (-ju) verifikācijas termiņš būs
beidzies (kā arī tiem, kuri vairāk par 3 mēnešiem kavēs skaitītāja rādījumu ziņošanu),
no 2022. gada jūlija tiks piemērota maksa
par ūdens zudumu starpībām, kā to stingri nosaka Ministru kabineta noteikumos
Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu” atrunātā kārtība par norēķinu veikšanu starp ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju (SIA “VNK serviss”) un
tā klientiem (šajā gadījumā – iedzīvotājiem,
kuri izmanto centralizēto ūdensapgādes
tīklu ūdeni un/vai kanalizāciju).
Ņemot vērā, ka vēl šī gada sākumā vairāk nekā pusei no mūsu klientiem skaitītāju
termiņi bija vai nu beigušies, vai verificēti
skaitītāji vispār nebija uzstādīti, pēdējo mēnešu laikā saņemam daudz jautājumu no
novada iedzīvotājiem un, ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc papildu informācijas,
esam apkopojuši biežāk uzdotos iedzīvotāju jautājumus un snieguši uz tiem atbildes
rakstiskā veidā, lai veicinātu mūsu klientu
izpratni par iemesliem, kādēļ ir nepieciešams tieši verificēts skaitītājs.
Ko nozīmē ūdens patēriņa skaitītāja
verifikācija? Kāpēc jāverificē skaitītājs, ja
tas uzskaita un strādā?
Atbild “VNK serviss”: Esošajos normatīvajos aktos ir noteikts, ka ūdens patēriņa skaitītājs izlietoto ūdens daudzumu pēc
uzstādīšanas uzskaita četrus gadus. Pēc četru gadu kalpošanas ir noteikts, ka ir jāveic
skaitītāja nomaiņa (uzstādot jaunu skaitītāju vecā vietā) vai arī jānodrošina esošā skaitītāja laboratoriska pārbaude un atkārtota
verifikācija.
Cik izmaksā jauna skaitītāja nomaiņa? Vai bez SIA “VNK serviss” ir kāds
cits, kurš var veikt skaitītāja plombēšanu, uzstādīšanu un akta sastādīšanu?
Kāda ir maksa par manis iegādāta skaitītāju maiņu un plombēšanu?
Atbild “VNK serviss”: Izvēloties SIA

“VNK serviss” kā verificētā skaitītāja uzstādītāja pakalpojuma sniedzēju, saskaņā ar
SIA “VNK serviss” izstrādāto cenrādi:
- skaitītāja nomaiņa (ja ir esošs skaitītājs, kam vienkārši beidzies verifikācijas
termiņš un tā vietā tiek uzstādīts jauns, verificēts skaitītājs “MADDALENA SJ EVO”,
kam būs iespēja pieslēgt attālinātās nolasīšanas funkciju) izmaksā 25 eiro (t.sk. PVN);
- jauna skaitītāja uzstādīšana (ja iepriekš
vispār nav bijis uzstādīts nekāds skaitītājs
un objektā tiek uzstādīts jauns, verificēts
skaitītājs “MADDALENA SJ EVO”, kam
būs iespēja pieslēgt attālinātās nolasīšanas
funkciju) izmaksā 40 eiro (t.sk. PVN).
Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties arī
jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju, kam
ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma
sniegšanu (piemēram, “DIVIONS”, u.c.),
par notikušo faktu pēc tam iesniedzot SIA
“VNK serviss” skaitītāja nomaiņas akta kopiju (uzrādot oriģinālu pēc pieprasījuma).
Iedzīvotājiem patvaļīgi ir aizliegts noņemt un mainīt skaitītājus, bojāt vai ņemt
nost plombas. Saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto SIA “VNK serviss” nedrīkst
plombēt patvaļīgi mainītus un uzstādītus
skaitītājus.
Vai par pakalpojumu jāmaksā skaidrā
naudā uz vietas?
Atbild “VNK serviss”: Par sniegtajiem
SIA “VNK serviss” pakalpojumiem uz vietas tiek sastādīts skaitītāja maiņas/uzstādīšanas akts, pamatojoties uz kuru klientam
tiks sagatavots un piegādāts pēcapmaksas rēķins. SIA “VNK serviss” nepieņem
skaidras naudas norēķinus un pakalpojuma
sniegšanas brīdī nav nekas jāmaksā!
Vai skaitītāju var nomainīt mans vīrs
(bieži arī: Kāda ir maksa, ja mans vīrs
pats ir nomainījis skaitītāju un tikai jānoplombē? Kāpēc skaitītājus vairs nedrīkst
mainīt paši? Kāpēc mēs paši nevaram
nopirkt un nomainīt ūdens skaitītāju, jo
tas nav grūts darbs?)
Atbild “VNK serviss”: Skaitītāja nomaiņu un plombēšanu drīkst veikt tikai
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
vai sertificēts pakalpojumu sniedzējs, kam
ir tiesības sniegt šādu pakalpojumu un sastādīt par to atbilstošu aktu. Iedzīvotājiem,
kuriem nav atbilstoša sertifikāta, nav tiesību patvaļīgi mainīt skaitītājus, bojāt vai noņemt plombas!
Kā tiek aprēķināta maksa, ja ūdens
skaitītāja rādījumi nav nodoti?
Atbild “VNK serviss”: Ja dzīvokļa īpašnieks nav noziņojis skaitītāja rādījumu, kā
arī nav iesniedzis iesniegumu par prombūtni, ūdens patēriņu nosaka pēc īpašuma
vidējā ūdens patēriņa par pēdējiem trīs
mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus
pēc kārtas. (Ministru kabineta noteikumu
Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu”.)
Kā veidojas ūdens patēriņa starpība?
Atbild “VNK serviss”: Katrai daudzdzīvokļu mājai uz ūdens ievada caurules
ir uzstādīts kopējais mājas ūdens ievada
skaitītājs, kas tiek nolasīts mēneša beigās

un kurā ir fiksēts mājas kopējais ūdens patēriņš, paralēli savus individuālos skaitītāju
rādījumus SIA “VNK serviss” ziņo iedzīvotāji. Mēnesim beidzoties, tiek salīdzināta
iedzīvotāju individuālo skaitītāju deklarēto
rādījumu kopsumma kubikmetros ar kopējo mājas ūdens patēriņu apjomu kubikmetros, kur var veidoties starpība. Ja tā ir, tad
šī ūdens apjoma starpība kubikmetros, kas
ir tikusi piegādāta līdz mājas ievada cauruļvadam, bet par ko nav noziņojuši kādi
mājas iedzīvotāji, tad arī tiek proporcionāli
piestādīta tiem mājas iedzīvotājiem, kuru
īpašumos ir vai nu neverificēti skaitītāji, vai
arī vairāk kā trīs mēnešus nav deklarēts patērētā ūdens apjoms. Šāda norēķinu kārtība
aizsargā tos novada iedzīvotājus, kuri katru
mēnesi godprātīgi deklarē patērēto ūdeni
un savlaicīgi nodrošina skaitītāju verifikācijas īstenošanu.
Faktori, kas vēl var veidot ūdens patēriņa starpību:
- atšķirīgos datumos nolasīti rādījumi
(kas izlīdzinās nākamajos mēnešos);
- iedzīvotāji uzrāda mazāku patēriņu,
nekā ir patiesībā;
- novecojušas mājas ūdens caurules, kurās rodas plīsumi un sūces;
- iedzīvotāji mehāniski ietekmē skaitītājus (liek magnētus, adatas u.c.), lai tas veiktu nepareizu uzskaiti.
Kādēļ man ir jāmaksā par ūdens zudumiem/starpībām?
Atbild “VNK serviss: Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.
punkts nosaka, ka, ja veidojas ūdens patēriņa starpība, dzīvokļu īpašnieku pienākums
ir šo ūdens patēriņa starpību segt atbilstoši
dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu
skaitam.
Kādēļ ir nepieciešams plombēt ūdens
patēriņa skaitītāju?
Atbild “VNK serviss”: Plomba ir kā zīmogs, kura mērķis ir aizsargāt godprātīgos
pakalpojumu saņēmējus. Plomba ir apliecinājums skaitītāja rādījumu patiesumam un
izslēdz patvaļīgu skaitītāju maiņu un krāpšanos ar ūdens patēriņa rādītājiem. Atsevišķu iedzīvotāju krāpšanās ar skaitītājiem,
ūdens patēriņa rādījumiem var ietekmēt
visus pagasta/ciema iedzīvotājus, jo attiecīgi būs jāpaaugstina ūdensapgādes tarifs
par zudumiem, kuri rodas šādu nelikumīgu
darbību dēļ. SIA “VNK serviss” mērķis ir
aizsargāt godprātīgos klientus un ar preventīvām darbībām veicināt šādu krāpniecisku darbību samazināšanos un izzušanu!
Kas jādara, ja ir norauta/pazudusi
ūdens skaitītāja plomba?
Atbild “VNK serviss”: Nekavējoties
jāziņo SIA “VNK serviss”, jāraksta rakstisks
paskaidrojums par notikušo un jāpiesaka
plombas uzstādīšana.
Kurā datumā un kā varu nodot ūdens
patēriņa skaitītāja rādījumus?
Atbild “VNK serviss”: Ūdens skaitītāju
rādījumus jāiesniedz katru mēnesi no 25.
līdz 29. datumam. Īpaši aicinām klientus
reģistrēties “Bill.me” vietnē un ziņot rādī-

jumus sev ērtākajā laikā internetā! Ja nav
rasta iespēja reģistrēties “Bill.me” vietnē
un nodot rādījumus elektroniski, iespējams
izmantot līdzšinējos skaitītāja rādījuma nodošanas veidus – ievietojot rādījumu paziņojumu SIA “VNK serviss” pasta kastītē vai
arī sūtot ziņu uz e-pastu:
- Ugāles iecirknī: ugale@vnkserviss.lv,
- Vārves iecirknī: varve@vnkserviss.lv,
- Piltenes/Tārgales iecirknī: piltene@
vnkserviss.lv.
Kā pareizi jānolasa skaitītāja rādījums? Kā jāpaziņo ūdens patēriņa rādījums, ja patērēti nepilni kubi?
Atbild “VNK serviss”: Veicot ūdens
patēriņa skaitītāja rādījuma nolasīšanu, jānolasa visi cipari aiz komata. Vispareizāk ir
nodot skaitītāja rādījumu, ietverot visu ciparu kombināciju, kura redzama uz ūdens
patēriņa skaitītāja, neapaļojot zīmes par nepilniem kubiem uz leju vai uz augšu.
Ko darīt ar ūdens skaitītāja rādījumiem, ja ilgāk par trim mēnešiem īpašumā neviens nedzīvo?
Atbild “VNK serviss”: Jāsniedz iesniegums par plānoto prombūtni jums tuvākajā
apkalpošanas centrā (Ugāle, Vārve, Piltene), piesakot prombūtni caur savu “Bill.me”
profilu vai arī sūtot pa e-pastu uz adresi
info@vnkserviss.lv. Ja šāds iesniegums nav
saņemts un ilgāk par trim mēnešiem rādījumi nav ziņoti, tad, sākot ar ceturto mēnesi,
stāsies spēkā prasība no Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” par
mājas kopējo ūdens patēriņa zudumu piemērošanu.
Vai man ir nepieciešams skaitītājs
saimniecības ēkā?
Atbild “VNK serviss”: Verificēts skaitītājs ir nepieciešams uz visiem ievada cauruļvadiem objektos, kuros tiek piegādāts
ūdens, jo norēķini par piegādāto ūdeni notiek pēc faktiski patērētajiem ūdens kubikmetriem, kā to paredz Ministru kabineta
noteikumi Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Arī saimniecības ēka un mazdārziņi ir objekts/objektu
kopums (ja uz tiem ir pieslēgts atsevišķs
ūdens atzars, uz kura šobrīd nav skaitītāja),
kurā norēķini par piegādāto ūdeni var norisināties tikai un vienīgi pēc ūdens piegādes
skaitītāja faktiski uzrādītā patērētā ūdens
daudzuma. Attiecīgi, lai piegādātu ūdeni
saimniecības ēkai vai mazdārziņiem, saskaņā ar likumdošanas prasībām, SIA “VNK
serviss” to drīkst darīt tikai pēc atbilstoša
ūdens piegādes pakalpojuma līguma noslēgšanas ar klientu.
>> 13.lpp
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Vai ir jāplombē ūdens skaitītāji uz
dārzu?
Atbild “VNK serviss”: Pilnīgi visiem
skaitītājiem ir jābūt verificētiem un noplombētiem.
Ar ko ir labāks “VNK servisa” skaitītājs? Kāpēc nevar vienkārši uzlikt
attālinātos skaitītājus? Kad būs šāda
iespēja?
Atbild “VNK serviss”: “VNK serviss” saviem klientiem, kuri piesaka
skaitītāja maiņu pie SIA “VNK serviss”,
jau tagad uzstāda tādus ūdens skaitītājus (“MADDALENA SJ EVO”), kuriem
nākotnē būs iespējams un ir paredzēts
pieslēgt attālinātās nolasīšanas funkciju. Attiecīgi plānots, ka, sākot no
2023. gada, SIA “VNK serviss” ieviesīs
automātisku skaitītāju rādījumu nolasīšanu lielā daļā daudzdzīvokļu māju,
tādējādi ietaupot gan iedzīvotāju laiku,
gan arī precīzāk fiksējot ūdens patēriņa starpības, jo skaitītāju rādījumu nolasīšana tiks veikta visiem skaitītājiem
vienlaicīgi. Tomēr jāņem vērā, ka, lai
nodrošinātu attālinātu ūdens patēriņa
skaitītāju rādījumu nolasīšanu, visiem
mājas iedzīvotājiem būs jābūt uzstādītiem vienāda tipa attālinātās nolasīšanas skaitītājiem. Ja būs iedzīvotāji,
kuriem vēl būs cita tipa – attālinātu nolasīšanas funkciju neatbalstoši skaitītāji
–, lai ieviestu attālinātās nolasīšanas
pakalpojumu, tie būs vienalga jāmaina
uz tādiem skaitītājiem, kuri atbalstīs attālinātās nolasīšanas funkcijas pieslēgšanu. Jautājumu par ātrāku attālinātās
skaitītāju nolasīšanas pakalpojuma
ieviešanu aicinām ierosināt mājas pārvaldniekam!
Cik ātrā laikā pēc pieteikuma saņemšanas tiks nomainīts skaitītājs?
Atbild “VNK serviss”: Skaitītājs tiks
nomainīts rindas kārtībā. Šobrīd Vārves
iecirknī rindas ir ļoti nelielas, savukārt
Piltenes, Tārgales un Ugāles iecirkņa reģionā rindas ir ļoti garas – attiecīgi arī ir
nepieciešams ilgāks laiks pakalpojuma
izpildei.
Vai mans nomainītais ūdens skaitītājs jāatdod “VNK servisa” darbiniekam?
Atbild “VNK serviss”: Ar nomainīto ūdens skaitītāju jūs varat rīkoties pēc
saviem ieskatiem. Skaitītājs SIA “VNK
serviss” nav jāatdod.
Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, jūnijā rēķinus
par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā apmaksāt būs iespējams saskaņā
ar šādu grafiku:
15. jūnijā:
l Zlēkās no plkst. 8 līdz 12.
21. jūnijā:
l Piltenē no plkst. 8 līdz 17;
l Ancē no plkst. 9 līdz 10;
l Popē no plkst. 11 līdz 12;
l Blāzmā no plkst. 13 līdz 14;
l Usmā no plkst. 15 līdz 16;
l Vārvē no plkst. 9 līdz 10.
22. jūnijā:
l Tārgalē no plkst. 8 līdz 12.
28. jūnijā:
l Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11.
29. jūnijā:
l Zirās no plkst. 9 līdz 10.
Diāna Skudra

SIA “VNK serviss” uzsāk aktīvu daudzdzīvokļu
māju jumtu remontu un nomaiņu
Pagājušā gada rudenī tika
izsludināta jauna atbalsta
programma daudzdzīvokļu
māju remontdarbiem, lai ar
aizdevuma palīdzību varētu
veikt būtiskus remontdarbus
ēku nesošās konstrukcijās,
iekšējos inženiertīklos, teritorijas
labiekārtošanā un tamlīdzīgi.
Vairāk nekā desmit novada daudzdzīvokļu mājas izrādīja interesi par jumtu nomaiņas vai remontu darbu īstenošanu un
deleģēja SIA “VNK serviss” īstenot nepieciešamos iepirkumus un gatavot pieteikumus finansējuma piesaistei.
Jūnijā tika saņemti pirmie pozitīvie atzinumi no AS “Attīstības finanšu institūcija
“Altum”” par finansējuma piešķiršanu, un
nu notiek līgumu slēgšana ar piegādātājiem par jumta seguma nomaiņu pirmajām
daudzdzīvokļu mājām: mājai “Dimanti”
Usmas pagastā un mājai “Krasti” Puzes pagastā. Ir uzsākti arī jumta seguma remonta
darbi Tārgalē, daudzdzīvokļu mājā “Skaistkalni”, kur tiks atjaunots jumta hidroizolācijas klājs. Darbus veic iepirkuma procedūras
rezultātā izvēlētais piegādātājs – SIA “RST
Company”.
SIA “VNK serviss” kā mājas apsaimniekotājs savām pārvaldībā esošajām daudzdzīvokļu mājām šo finansējuma piesaistes
aktivitāti nodrošina esošās apsaimniekošanas maksas administrēšanas izmaksu ietvaros. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
nav nekas papildus jāmaksā par finansējuma piesaistes aktivitāšu īstenošanu, t.i. par
projekta pieteikuma sagatavošanu, iepirkuma procedūras realizēšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bankām un
Uzņēmumu reģistram. Kā apliecina uzņēmuma apsaimniekošanas vadītāja K. Uļevataja-Koščejeva, finansējuma saņemšanas
piesaistes process ir patiesi laikietipīgs un
samērā sarežģīts, kas varētu nebūt pa spēkam biedrībām, kurās nav atbilstošo zināšanu un profesionālo iemaņu.
Savukārt SIA “VNK serviss” valdes lo-

Tārgalē, daudzdzīvokļu mājā
“Skaistkalni”, atjaunos jumta
hidroizolācijas klāju.
WWW.ROOFMASTER.LV FOTO

cekle Diāna Skudra norāda: “Priecājamies,
ka ar SIA “VNK serviss” profesionālās
komandas spēkiem varam palīdzēt tiem
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem,
kuri ir ieinteresēti sava īpašuma sakārtošanā un saglabāšanā, virzīties cauri finansējuma piesaistes birokrātijas un dokumentu
koridoriem, rast ekonomiski labākos risinājumus un tādā veidā sekmēt infrastruktūras
sakārtošanas aktivitātes novadā!”
Ir noslēgts līgums arī par logu nomaiņu
daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās, un šogad
tiks veikta logu nomaiņa daudzdzīvokļu mājām “Pīlādži” Tārgalē un Skolas ielā 5 Ventavā. Darbus veiks SIA “Viaplasts”. Tāpat noslēgts līgums par logu nomaiņu pašvaldības
dzīvokļos, kopumā veicot 68 logu nomaiņu
Ugālē, Piltenē, Tārgalē, Zūrās un Zlēkās.
Darbus veic SIA “TIKEM”. Savukārt Puzes
pagastā, Blāzmas ciemā, daudzdzīvokļu mājai “Ceļtekas” uzstādīs jaunas ārdurvis.
D. Skudra vēl norāda, ka priecājas par
nekustamo īpašumu nodaļas neatlaidību,
piesaistot arī grantu finansējumu (dāvināju-

ma finansējums) arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes veikšanai Popes muižas
daudzdzīvokļu mājā “Doktorāts”, kur pēc
vairākām neatlaidīgām projekta pieteikumu
iesniegšanām šī gada maijā saņemts pozitīvs lēmums par finansējuma piešķiršanu!
Projektu pieteikumus vērtēja un pozitīvi
par finansējuma piešķiršanu lēma Kultūras
mantojuma nozares ekspertu komisija un
Valsts kultūrkapitāla fonda padome. Pēc
arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes
veikšanas SIA “VNK serviss” kopā ar “Doktorāta” dzīvokļu īpašniekiem varēs plānot
ēkas atjaunošanas darbus.
Arī Popes muižas daudzdzīvokļu mājas “Doktorāts” dzīvokļu īpašniekiem par
projekta pieteikumu gatavošanu, iesniegšanu un saistīto finansējuma piesaistes aktivitāšu īstenošanu papildu samaksa netika
iekasēta. SIA “VNK serviss” finansējuma
piesaistes aktivitātes veica esošās apsaimniekošanas maksas administratīvo izmaksu
ietvaros.
Diāna Skudra

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS
JAUNIEŠU AKTIVITĀTĒM

Ventspils novada pašvaldība tradicionāli rīko
projektu konkursu “Jaunietis darbībā” tādu ideju
īstenošanai, kas paredzētas jauniešu auditorijai.
Šoreiz saņemti septiņi pieteikumi, no kuriem Sociālās,
izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi
atbalstīja visus, šim nolūkam atvēlot 3000 eiro.
“Sporta un kultūras centrs “Zūras”’ jūnijā realizēja projektu
“Radi “RADĒ””, tā veicinot iespēju izstrādāt dizaina priekšmetus,
izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, un uzzinot, kādas profesijas
var apgūt, lai strādātu ar tām. Piešķirtais finansējums – 410,90 eiro.
Tārgales pamatskola 27. maijā īstenoja projektu “Tiekas
Ventspils novada skolēnu pašpārvaldes”, aktualizējot skolēnu pašpārvalžu nozīmi un norādot, cik būtiskas ir skolēnu sabiedriskās
aktivitātes demokrātisko procesu pilnveidē izglītības iestādēs.
Piešķirtais finansējums – 497,50 eiro.
Zūru pamatskola oktobrī organizēs novada skolu pašpārvalžu
sadraudzības vakaru, tādējādi uzsverot, cik nozīmīga ir komandas
saliedēšana un pašpārvalžu sadarbība. Piešķirtais finansējums –
462,99 eiro.

Piltenes pamatskola, realizējot projektu “Piltenes pamatskola
skolēnu acīm”, paredzējusi izdot skolas kalendāru 2023. gadam,
izmantojot skolēnu zīmējumus, kuros viņi attēlojuši savu mācību
iestādi dažādos rakursos. Piešķirtais finansējums – 328,61 eiro.
Biedrība “Maģie suiti” īstenos projektu “Gribam būt pamanāmi!”, iegādājoties aktīvajiem Jūrkalnes jauniešiem T kreklus un
cepures, lai viņi būtu labi saskatāmi dažādos pasākumos, tostarp
sporta sacensībās. Piešķirtais finansējums – 300 eiro.
Biedrība “MUMS” 11. jūnijā rīkoja Ventspils novada jauniešu
talanta šovu, ļaujot jauniešiem pašiem organizēt šo pasākumu,
paredzētu draudzīgas un atvērtas vides veidošanai sabiedrībā.
Piešķirtais finansējums – 500 eiro.
Nodibinājums “Zlēku attīstības fonds” realizēs projektu “Iepazīstam Zlēkas un sakopjam muižas parku”, rosinot jauniešus
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē un
informējot viņus par pagasta kultūrvēsturiskajām vietām. Paredzams, ka notiks talkas, tiks sagatavots tūrisma ceļvedis, notiks
pārgājiens. Piešķirtais finansējums – 500 eiro.
Marlena Zvaigzne
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Izsola nekustamo īpašumu
PUZĒ

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 – 12 100 eiro, nodrošinājums – 1210 eiro,
izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.
lv 2022. gada 10. jūnijā plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 11.
jūlijā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 10.
jūnija plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 30. jūnijā plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 30.
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 1210 eiro apmērā
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Puzenieku skola”,
Puzes pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt
to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro,
apmaksa saskaņā ar 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
darbadienās, iepriekš piezvanot, tālr. 25749249,
e-pasts: puze@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis –
25749170.

UGĀLĒ

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 10. jūnijā plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 11. jūlijā
plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 10.
jūnija plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 30. jūnijā plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 30.
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 55 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”,
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela
3 – 43, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības 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 interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku
darbadienās, iepriekš piezvanot dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948, e-pasts:
gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis
– 25749170.

2022. gada 14. jūnijā

ZIRĀS

USMĀ

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pauguri” Ziru pagastā,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98900010505, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
98900010498 ar kopējo platību 1,8536 ha un 98900010499 ar
kopējo platību 3,86 ha.
Izsoles sākumcena – 9900 eiro, nodrošinājums – 990 eiro,
izsoles solis – 200 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 10. jūnijā plkst. 13
un noslēdzas 2022. gada 11. jūlijā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 10.
jūnija plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 30. jūnijā plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 30. jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 990 eiro apmērā (10%
no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Pauguri”, Ziru 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 elektroniski izrakstīto
rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto
nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4,
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē:
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku
darbadienās, iepriekš piezvanot Ziru pagasta pārvaldes vadītājai
(tālr. 26415330, e-pasts: ziras@ventspilsnd.lv). Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Vasnieku māja” Usmas pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98740070052, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98740070052 (platība
0,17 ha), būves ar kadastra apzīmējumu 98740070052001
(dzīvojamā māja, kopējā platība 160,7 m2) un būves ar kadastra
apzīmējumu 98740070052002 (šķūnis).
Izsoles sākumcena – 10 000 eiro, nodrošinājums – 1000 eiro,
izsoles solis – 200 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
2022. gada 10. jūnijā plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 11. jūlijā
plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 10. jūnija
plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 30. jūnijā plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 30. jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 1000 eiro apmērā (10%
no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Vasnieku māja”, Usmas 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 elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto
nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4,
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.
ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Usmas pagasta pārvaldes
vadītājam: tālr. 29287631, e-pasts: usma@ventspilsnd.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

TĀRGALĒ

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Rīgas šosejā 15 Ugāles
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98700110069, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700110036
(platība 0,2676 ha), būves (dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā
māja) ar kadastra apzīmējumu 98700110069001 (kopējā platība
378,7 m2) un trīs palīgēkām (šķūņi) ar kadastra apzīmējumiem
98700110036001, 98700110036002, 98700110036003.
Izsoles sākumcena – 6600 eiro, nodrošinājums – 660 eiro,
izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
2022. gada 10. jūnijā plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 11. jūlijā
plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 10. jūnija
plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 30. jūnijā plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 30. jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 660 eiro apmērā (10% no
izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22,
norādot: “Nekustamā īpašuma Rīgas šoseja 15, 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 elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto
nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī un
Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku
darbadienās, iepriekš piezvanot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai: tālr. 29506686, e-pasts: ugale@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Akmeņdziras 25” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660081025,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
98660081025, platība 0,0593 ha.
Izsoles sākumcena – 1700 eiro, nodrošinājums – 170 eiro,
izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.
lv 2022. gada 10. jūnijā plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 11.
jūlijā plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 10.
jūnija plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 30. jūnijā plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 30.
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 170 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”,
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Akmeņdziras
25”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20
eiro, apmaksa 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, adrese – Skolas iela
4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā:
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku
darbadienās, iepriekš piezvanot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam: tālr. 26491057, e-pasts: targale@ventspilsnd.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

UGĀLĒ

Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” paziņojums
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. “Pievienotās
vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas
akvakultūras produktu piegādes posmos”, 43.02.2.
“Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras
ekonomikas nozarēs” un 43.02.3. “Vides resursu vairošanai
vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2022.
gada 28. jūnija līdz 28. jūlijam.

Sludinājuma kopsumma: 176 731,15 eiro.
Mērķis: Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras
piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.
1. Rīcība: EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts,
darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
Atbalsta apmērs: 88 731,51 eiro.
2. Rīcība: EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides
resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma
paplašināšana.
Atbalsta apmērs: 88 000 eiro.
3. Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas
pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves
pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: 2023. gada 1. jūnijs.
Detalizētāk par rīcības aprakstu, maksimālām attiecināmo
izmaksu summām vienam projektam, maksimālo atbalsta
intensitāti un vērtēšanas kritērijiem lasiet biedrības mājaslapā
www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD)
mājaslapā: www.lad.gov.lv. Turpat ir iegūstama informācija par
Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam.
Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersona:
Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv.
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
koordinatore Gunta Abaja
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Labi starti Piltenes stadionā

SPORTS

Martai pirmā uzvara ārpus Latvijas

Trīs dienu jātnieku turnīrā Lietuvā
“Audruvis Champions tour 1st stage” biedrībai
“Jātnieku sporta klubs “Demora”” izcīnītas
četras uzvaras, kopā nopelnot septiņus kausus
un trīspadsmit rozetes. “Demoru” pārstāvēja
pieci zirgi un ponijs.
Pirmā uzvara ārpus Latvijas Martai Jansonei ar zirgu Red Grace ātruma maršrutā ar šķēršļu augstumu 80
cm starp 65 ātrākajiem jātnieku pāriem no Lietuvas,
Latvijas un Igaunijas, kā arī 4. vieta sestdienas maršrutā tikpat lielā konkurencē.
Uzvara arī Annai Čakstiņai ar zirgu Chikita ātruma
maršrutā ar 110 cm augstiem šķēršļiem, un bez kļūdām
veikts maršruts ar 125 cm augstiem šķēršļiem. Divas
uzvaras un divas 2. vietas 100 cm maršrutā Alisei Lūsei ar pagājušā gada Latvijas čempionu poniju Džoana.
Trīs rozetes ātruma maršrutos ar zirgu Capricia Undai
Egendorfai un viena godalgotā vieta Artūram Stonkum
ar zirgu Rolsroisa. Sestdienas maršrutā Reičelai Kohai
ar zirgu Čikāga 3. vieta, toties svētdien izcīnīta augstā
2. vieta ātruma maršrutā.
“Negaidīts pārsteigums, saviļņojuma prieks un
mūsu jātnieku spēka, prasmju un pieredzes apzināšanās – brīdī, kad sestdienas apvienotajā maršrutā uz
apbalvošanu bija jādodas visiem pieciem “Demoras”
sportistiem, kuri lēca šo maršrutu! It sevišķi tādēļ, ka
sacensībās Audruvīs vienmēr ir ļoti liels dalībnieku
skaits, parasti katrā maršrutā pie simts sportisko pāru,
turklāt no Igaunijas šeit atbrauc tiešām stiprākie, kuri
noskaņoti uzvarēt,” saka “Jātnieku sporta kluba “Demora”” trenere Gelinta Apse.
Gelinta Apse

Martai Jansonei ar zirgu Red Grace pirmā
uzvara ārpus Latvijas.

GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO

Piltenē aizvadītas
Ventspils novada BJSS
atklātās sacensības U16 un
U18 grupai, kurās piedalījās
ne tikai mūsu jaunie
vieglatlēti, bet arī viesi no
Ventspils, Liepājas, Kuldīgas,
Talsiem, Dienvidkurzemees
Sporta skolas, Siguldas,
Ādažiem un Rīgas.
Dalībnieki sacentās 100 m, 400
m, 800 m, 100 m/b, 110 m/b, tāllēkšanā, augstlēkšanā, diska mešanā,
šķēpa mešanā un lodes grūšanā. Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem
un medaļām. Ventspils novada BJSS
audzēkņiem kopā izdevās izcīnīt 37
dažāda kaluma medaļas.
U16 grupā Ralfam Dukātam 1.
vieta 100 m (rez.11,69 sek.) un 400
m (rez. 55,32 sek.), Aleksim Ūdrim
3. vieta 400 m (rez.1:02,43), Armandam Lagzdiņam 1. vieta 800 m (rez.
2:11,03), 2. vieta 110 m/b (rez. 17,25
sek.), 2. vieta tāllēkšanā (rez. 5,43 m),
Kārlim Lagzdiņam 3. vieta 800 m
(rez. 2:27,81), Eduardam Strelkovam
1. vieta 110 m/b (rez. 15,24 sek.), 1.
vieta tāllēkšanā (rez. 6,28 m), Ardim
Dalbiņam 2. vieta augstlēkšanā (rez.
1,65 m), Rūdolfam Milleram 3. vieta
augstlēkšanā (rez. 1,65 m), Laurim
Bakanauskim 2. vieta lodes grūšanā
(rez. 10,51 m), Jeremijam Rjabovam
3. vieta lodes grūšanā (rez. 9,90 m),
Danielam Gruntmanim 2. vieta diska mešanā (rez. 30,04 m), Tomasam
Koščejevam 3. vieta diska mešanā

(rez. 25,50 m), Vladislavam Jermolajevam 3. vieta šķēpa mešanā (rez.
31,28 m). U18 grupā Dāvim Krūzem 2. vieta 100 m (rez. 12,25 sek.),
2. vieta 400 m (rez. 1:02,40), Leonardam Romanam Ķuzim 3. vieta 100
m (rez. 12,43 sek.), 3. vieta tāllēkšanā
(rez. 5,41 m), Karolīnai Karlai Matisonei 1. vieta 100 m (rez. 13,19 sek.),
1. vieta tāllēkšanā (rez. 4,43m), Nikolai Katei Punkai 2. vieta 100 m (rez.
13,88 sek.), 2. vieta tāllēkšanā (rez.
4,85 m), Robijam Šteinbergam 3.
vieta 400 m (rez. 1:07,66), Viesturam
Gerkem 1. vieta 800 m (rez. 2:19,89),
1. vieta 110 m/b (rez. 91,40), Markusam Meiļunam 1. vieta augstlēkšanā
(rez. 1,80 m), 2. vieta tāllēkšanā (rez.
5,42 m), Sanai Rūmniecei 1. vieta
lodes grūšanā (rez. 8,97 m), Rūtai
Matisovai 2. vieta lodes grūšanā
(rez. 7,03 m) un 3. vieta šķēpa mešanā (rez. 18,50 m), Akselam Prolam
1. vieta lodes grūšanā (rez. 12,25 m)
un 1. vieta diska mešanā (rez. 26,95
m), Naurim Alenam Jaškovičam 2.
vieta lodes grūšanā (rez. 10,29 m)
un 2. vieta šķēpa mešanā (rez. 50,58
m), Kristapam Jaunbelzējam 3. vieta
lodes grūšanā (rez. 9,75 m). Paldies
treneriem Reinim Ziemelim, Kasparam Gulbim, Aivaram Čaklim, Dainim Lodiņam, Agrim Paipalam par
audzēkņu sagatavošanu un tiesāšanu un arī audzēkņiem par tiesāšanu,
kā arī pašiem dalībniekiem par enerģisko startēšanu!
Jolanta Ziemele

Novada sporta skolas sacensības vieglatlētikā Saņemtas Gada balvas jāšanas sportā

Zūru pamatskolas
stadionā dažādās
vieglatlētikas disciplīnās
sacentās U12 grupas
(2011./2012. g. dz.) un U14
grupas (2009./2010. g. dz.)
BJSS vieglatlēti, kā arī viesi
no Kuldīgas Sporta skolas.
U12 vecuma grupā 80 m
sprintā meitenēm 1. vietā Laura
Vēberga (rez. 12,7 sek.), zēniem
– Jonatāns Rjabovs (rez. 11,7
sek.) 300 m meitenēm 1. vietā
Adrija Ramola (rez. 56,8 sek.),
zēniem – Jonatāns Rjabovs (rez.
52,8 sek.).Tāllēkšanā meitenēm 1.
vietā Elizabete Kiršteine no Kuldīgas Sporta skolas (rez. 3,46 m)
zēniem – Jonatāns Rjabovs (rez.

4,13 m). Augstlēkšanā meitenēm
1. vietā Laura Vēberga (rez. 1,10
m), zēniem – Daņila Pavlovskis
(rez. 1,15 m). Bumbiņas mešanā
meitenēm 1. vietā Paula Pavļuka
(rez. 21,76 m), zēniem – Jonatāns
Rjabovs (rez. 38,65 m).
U14 vecuma grupā 80 m sprintā 1. vietā Rēzija Anastasija Špude
(rez. 11,1 sek.) un Kristers Asaris
(rez. 10,3 sek.), 80 m/b 1. vietā
Unda Berga (rez.15,1 sek.) un Adrians Švarcs (rez. 17,4 sek.), 300 m
1. vietā Ieva Miķelsone (rez. 50,3
sek.) un Lorens Hemke Lapsiņš
(rez. 48,3 sek.), 1000 m 1. vietā
Roberta Rozentāle (rez. 4:10,8)
un Floriāns Patriks Kvecko (rez.
3:52,1), tāllēkšanā 1. vietā Rēzija

Anastasija Špude (rez. 4,21 m) un
Kristers Asaris (rez. 4,31 m), augstlēkšanā 1. vietā Rūta Rebeka Jūrmale no Kuldīgas (rez. 1,37 m) un
Elans Bertmanis (rez. 1,30 m), šķēpa mešanā 1. vietā Vanesa Marta
Šavalka (rez. 22,04 m) un Nils Bibļivs (rez. 34,04 m), lodes grūšanā 1.
vietā Sabīne Ozoliņa (rez. 9,06 m)
un Nils Bibļivs (rez. 9,19 m).
1.–3. vietu ieguvējus apbalvoja
ar medaļām un diplomiem. Paldies
treneriem A. Čaklim, R. Ziemelim,
K. Gulbim, A. Gulbei, A. Paipalam, A. A. Ziemelei par audzēkņu
sagatavošanu sacensībām un BJSS
vecāko grupu audzēkņiem, kuri
palīdzēja sacensību tiesāšanā!
Jolanta Ziemele

Startēja četrās disciplīnās

Tārgales sporta laukumā
sacensību sezonu atklāja
Ventspils novada BJSS U10
vecuma grupas audzēkņi
(2013./2014. g. dz.). Zēni un
meitenes sacentās četrās
disciplīnās – 60 m sprintā,
tāllēkšanā, bumbiņas mešanā
un 400 m.
60 m sprintā 1. vietu izcīnīja
Katrīna Bogdanova un Gabriels
Aleksins, 2. vieta – Marlēnai Janovskai un Nikam Kostinjakam, 3. vie-

tu ieguva Amanda Terēze Paipala
un Edgars Vēbergs.
Tāllēkšanā 1. vietu izcīnīja
Amanda Terēze Paipala un Rolands
Jānis Jančuks, 2. vietā – Katrīna
Bogdanova un Gabriels Aleksins, 3.
vietu ieguva Sandra Zālīte un Niks
Kostinjaks.
Bumbiņas mešanā 1. vietu izcīnīja Anastasija Ščeglova un Mikus Lūkas Pobuss, 2. vietā – Ingita
Pobuse un Rolands Jānis Jančuks,
3. vietā – Sandra Zālīte un Edgars

Vēbergs.
400 m 1. vietā – Katrīna Bogdanova un Gabriels Aleksins, 2. vietā
– Marlēna Janovska un Ronijs Zīle,
3. vietā – Amanda Terēza Paipala
un Rolands Jānis Jančuks.
Paldies treneriem A. Paipalam,
A. Čaklim, D. Lodiņam, K. Gulbim,
A. A. Ziemelei par audzēkņu sagatavošanu un sacensību tiesāšanu!
Uzvarētāji tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
Jolanta Ziemele

Garkalnes novada kultūras
centrā “Berģi” notika Latvijas
Jātnieku federācijas (LJF) gada
noslēguma pasākums, kurā tika
apbalvoti labākie sportisti šķēršļu pārvarēšanā un iejādē visās
vecuma grupās, poniju jāšanā,
paraolimpiskajā iejādē un pajūgu braukšanā 2021. gadā. Pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu
dēļ LJF atlika 2020. gada sportistu
apbalvošanu, līdz ar to pasākumā
tika pasniegtas balvas arī šiem nominantiem. Konkursā “Latvijas labākais jātnieks 2021” kopvērtējumā
šķēršļu pārvarēšanā pieaugušajiem
pirmās trīs godalgotās vietas izcīnīja
un Gada balvas ieguva Kristaps Neretnieks (SIA “KN Sports”), Laura
Penele (z/s “Lielceri”) un Anna Arhipova (z/s “Tīraines staļļi”). 2020.
gada grupā “Bērni līdz 14 gadu vecu-

mam” 2. vieta JSK “Demora” sportistei Annai Čakstiņai. Savukārt Alisei
Lūsei 2020. gada kopvērtējumā 2.
vieta II grupas poniju jāšanā un ar
lielu punktu pārsvaru 1. vieta “Latvijas labākā jātnieka 2021” poniju jāšanā. “Šādus apbalvojumus vienmēr
ir patīkami saņemt, tas ir atskats uz
pamatīgi ieguldīto regulāro darbu.
JSK “Demora” sportisti dažādās
grupās jau desmit gadus dodas uz
gada noslēguma pasākumu saņemt
apbalvojumus. Tas aizsākās, pateicoties mūsu “zelta” zirgam Lēdijai,
kad 2012. gada kopvērtējumā ieguvu
1. vietu otrajā amatieru grupā, vācot
punktus, lecot maršrutus līdz 125
cm, un tajā pašā gadā 3. vieta bija
Tomam Apermanim ar poniju Feja,”
atceras JSK “Demora” trenere Gelinta Apse.
Gelinta Apse

Sacensības pavasara krosā
Tradicionālajā novada BJSS organizētajā pavasara krosā dažādās
vecuma grupās skrējēji sacentās 300–1500 m skrējienā.
2013. g. dz. grupā 300 m uzvarēja Gabriels Aleksins un Katrīna
Bogdanova, 2012. g. dz. grupā 500 m uzvarēja Artūrs Lindenbergs un
Līva Vēberga, 2011. g. dz. grupā 500 m uzvarēja Jonatāns Rjabovs un
Adrija Ramola, 2010. g. dz. grupā 500 m uzvarēja Elizabete Katrīna
Komisarova un 800 m Floriāns Patriks Kvecko, 2009. g. dz. grupā 800 m
uzvarēja Kristers Asaris un Roberta Rozentāle, 2008. g. dz. grupā 1000 m
uzvarēja Ralfs Dukāts un 800 m Diāna Beķe, 2007. g. dz. grupā 1000 m
uzvarēja Armands Lagzdiņš un Nellija Rungevica, 2006. g. dz. grupā 1000
m uzvarēja Viesturs Gerke, bet 2005. g. dz. grupā 1500 m uzvarēja Roberts
Vicvagaris. 1.–3. vietu ieguvējus apbalvoja ar medaļām un diplomiem.
Jolanta Ziemele
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Erna Danga nosvin simto jubileju

SENIORI

Svētkos Erna Danga saņēma daudz ziedu un laba
vēlējumu. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Latvijas Sarkanā Krusta
Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas centrā
“Krustceles” Usmā 18. maijā
Ventspils novada domes
priekšsēdētāja pirmais
vietnieks Guntis Mačtams,
Sociālā dienesta darbiniece
Iveta Egle un Usmas
pagasta pārvaldes vadītājs
Gendrihs Šķesters sveica
simtgadnieci Ernu Dangu.
Ventspils novada pašvaldība
dāvināja jubilārei 200 eiro,
tos viņa tāpat saņems katrā
nākamajā dzimšanas dienā.
Gaviļnieci sumināja arī vedekla Antra un dēls Tālivaldis Danga. Viņš pastāstīja, ka mamma ir
no Liepājas puses, no Virgas. Kad
nāca kara laiks, Erna devās bēgļu
gaitās uz Vērgali, vēlāk Liepājā beidza mājturības skolu un strādāja
lauku saimniecībā pie vecākiem.

“Pēc tam mamma iepazinās ar
manu tēti Jēkabu, kurš bija atgriezies no Sibīrijas, un pārcēlās dzīvot uz Durbi. Vecāki tur uzbūvēja
māju, piedzimu es, bet, kad man
bija pusotrs gads, tētis gāja boja
autokatastrofā, un mani uzaudzināja mamma. Viņa aizvien dzīvoja Durbē, bet, kad vienai palika
par grūtu, pārcēlās pie mums uz
Ventspili. 94 gadu vecumā mamma krita un salauza gūžas kaulu,
un pēc kāda laika mēs sapratām,
ka vajadzīga palīdzība. Tā mamma nonāca Usmā,” pastāstīja Tālivaldis, piebilstot, ka “Krustcelēs”
par mammu ļoti labi rūpējas. Dēls
ir pateicīgs māmuļai par rūpēm,
mammu viņš raksturo ka saprotošu un atsaucīgu cilvēku. Ernai
patika rosīties dārzā un virtuvē.
Vedekla Antra atzina, ka vīramāte
ir saticīga un ļoti laba omamma,
kura vienmēr priecājas par mazdē-

Seniori gaida jauno maiņu
Pēc divu gadu
pārtraukuma atkal notika
Senioru padomes sēde,
turklāt divas dienas pirms
astotās dzimšanas dienas.
Padome tika dibināta 2014.
gada 13. maijā, un tajā ir
pārstāvēti visi pagasti.
Senioru padomi kopš pirmās
dienas vada Māra Kraule, un viņa
apņēmās darbu turpināt vēl gadu.
Māra gribēja zināt, kā pagastos
veicas ar senioru iesaisti pasākumos, un te nu atbildes bija praktiski
vienādas. Proti, no vienas puses,
ir cilvēki, kas saka, ka viņus nekur
neaicina, no otras puses, ja viņi tiek
uzrunāti trīs reizes, nekāda darbība
tomēr nenotiek. Kāds teic, ka viņš
jau nevarot nekur iesaistīties, jo nav
vietējā pagasta senioru klubiņa dalībnieks, bet tas ir aplam – tiek gaidīti visi, kas vēlas saturīgi pavadīt
brīvo laiku. Marija Janvāre godīgi
atzina, ka sanāksmē piedalās pēdējo reizi, jo vecums dara savu, un
turpmāk Jūrkalni pārstāvēšot Baiba Trauberga. Marija ievērojusi, ka
aktīvāk senioru kustībā iesaistās tie
cilvēki, kuri arī kolhoza laikos nebija malā sēdētāji. Līdzīgu atziņu izteica arī zireniece Mudīte Šrēdere.
Proti, tie, kas jaunības gados pieraduši apmeklēt kultūras pasākumus,
dara to arī pēc tam, kad jau beigtas
aktīvās darba gaitas. Visas senioru
padomes dalībnieces atzina, ka ļoti
iedarbīga ir individuāla vienaudžu
uzrunāšana. Tad atsaucība ir daudz
lielāka nekā tad, ja vienkārši izziņo
pasākumu un gaida, kurš ieradīsies.
Lienīte Sproģe no Popes pastāstīja
par nesen notikušo senioru balli,
kas izdevusies labi un bijusi apmeklēta, jo katram senioram pirms tam
izsūtīts personalizēts ielūgums ar
viņa vārdu. Steidzīte Akmentiņa
no Piltenes norādīja, ka seniori ļoti

gaida ekskursijas, un novada domes
priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Guntis Mačtams apliecināja, ka arī
šovasar būs iespēja doties izbraucienos, gūstot pozitīvas emocijas.
Senioru padomes sēdē piedalījās arī Sociālā dienesta vadītāja
Anda Vītola. Viņa sacīja, ka individuālas pieejas nepieciešamība ir
aktuāla visā Latvijā, tā nav Ventspils
novada īpatnība. Tāpat viņa aicināja atcerēties, ka seniors nav tikai tas
cilvēks, kurš ir devies pensijā un vecāks. Par senioriem var runāt kopš
55 gadu vecuma, un no tā nebūt
nav jākautrējas, tāpēc būtu labi, ja
arī jaunākas personas iesaistītos senioru kustībā, atdzīvinot to. Anda
teica, ka meklēs iespēju piedalīties
projektu konkursos, lai palīdzētu
senioriem daudzveidot viņu aktivitātes. Sociālā dienesta vadītāja
atgādināja, ka pašvaldība sveic savus iedzīvotājus dzimšanas dienās,
80 un 85 gados izmaksājot 30 eiro,
90. un katrā nākamajā dzimšanas
dienā līdz 100 gadiem tie ir 50 eiro,
bet gadsimta jubilejā un katrā nākamajā dzimšanas dienā – 200 eiro.
To izdzirdējusi, Māra norādīja, ka
sarunās ar Talsu un Kuldīgas puses
senioriem secinājusi, ka Ventspils
novada pašvaldība dāsni atbalsta
seniorus. Tiesa, izskanējis ierosinājums sveikt iedzīvotājus zelta kāzās.
Guntis Mačtams teica, ka par to ir
vērts padomāt, tikai jāsaprot, kā nepalaist garām kādu zelta pāri, jo nav
vienotas sistēmas, kurā uzrādītos
šādas ziņas. Anda sacīja, lai seniori
apkopo ierosinājumus, kā pašvaldība viņiem varētu palīdzēt, risinot
dažādus jautājumus, arī vides pieejamību novadā. Izskanēja jautājums par senioru aprūpi mājās, un
Sociālā dienesta vadītāja paskaidroja, ka to nodrošina Latvijas Samariešu apvienības komanda. Viņa

atgādināja arī to, ka vientuļš cilvēks
ir tam, kuram nav ne vīra vai sievas,
ne bērnu. Ja bērni dzīvo ārzemēs un
nesaprot, ka ir jāpalīdz saviem vecākiem, viņiem der atgādināt to, ka ir
jārūpējas par savu mammu un tēti.
Attālums nav aizbildinājums.
Māra informēja, ka senioru
sporta spēles no 15. jūnija pārceltas uz 12. jūniju, kas ir brīvdiena, ar
domu, lai tajās varētu piedalīties arī
strādājošie interesenti. Senioru saiets rudenī (datums vēl nav zināms)
notikšot Užavā, šajā laikā būs jāpošas arī uz piejūras senioru festivālu
“Pie jūras dzīve mana”, šoreiz namatēvu lomā būs jūrmalnieki.
Lasītāj, ja arī tu vēlies pievienoties senioriem, nekautrējies un sa-

lu Dāvja un Reiņa apciemojumiem.
Lēmums par pārcelšanos uz rehabilitācijas centru nebija viegls, bet
nu ir skaidrs, ka tas bija pareizs,
jo tagad Ernai apkārt ir sabiedrība
un ilgdzīvotāja tiek labi aprūpēta.
Uzmanības viņai netrūkst, turklāt
ģimene regulāri apciemo Ernu.
Antra saka lielu paldies “Krustceļu” darbiniecēm par iejūtību
un prasmi centrā uzturēt možu
noskaņojumu. Sociālā aprūpētāja
Ginta Avota-Avotiņa atklāja, ka gaviļniece, sēžot ratiņkrēslā, labprāt
piedalās vingrošanas nodarbībās,
bet, kad ir jubilejas, kopā ar citiem
centra iemītniekiem iesaistās “Putniņu dejā”. “Viņa mums ir aktīvs un
ļoti pozitīvs cilvēks,” simtgadnieci
uzteica Ginta Avota-Avotiņa. Svētku reizē tika atskaņotas divas Ernai
mīļas dziesmas: “Kur tu teci, gailīti
mans” un “Zied ievas Siguldā”.
Marlena Zvaigzne
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Lienīte
Sproģe teica,
ka turpmāk
Popi padomē
pārstāvēs
Dzintra
Grinberga.

zinies ar Senioru padomes pārstāvi
savā pagastā un pavaicā, ko varētu
darīt. Tikai kopā var izdoties saturīgi pasākumi, bet varbūt tevi saista

interešu kopas nodarbības. Arī tas
ir iespējams, ja vien būs cilvēku pulciņš, kam tas šķitīs saistoši.
Marlena Zvaigzne
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Turpinās
darbi Užavā
un Jūrkalnē
Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības
un pieejamības uzlabošanai antropogēnās
slodzes mazināšanai krasta kāpu
aizsargjoslā tiek īstenots projekts Nr.21-08FL04-F043.0205-000002 “Pašvaldības autoceļu
pārbūve Užavas pagastā”, veicot pašvaldības autoceļa
Uz-28 “Lejiņas–pludmale” no 2.32 līdz 3.20 km
un pašvaldības autoceļa Uz-35 “Lībciems–Vārnas–
pludmale” no 0.00 līdz 0.41 km brauktuves pārbūvi
Užavas pagastā.
Ir sagatavota ceļa klātne seguma izbūvei, bet divkārtu
virsmas apstrāde tiks veikta vasarā, kad laikapstākļi būs
atbilstoši, lai apstrādi varētu veikt, ievērojot tehnoloģiskās
prasības.
Piekrastes sasniedzamības un pieejamības
uzlabošanai antropogēnās slodzes mazināšanai krasta
kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes dabas mantojuma
saglabāšanai, tūrisma attīstībai un drošai piekļuvei

atpūtas objektiem tiek īstenots projekts Nr.21-08FL04-F043.0205-000001 “Pašvaldības autoceļa
pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes
pagastā”. Ir ierīkots sanitārais mezgls Jūrkalnes dabas
un atpūtas parkā “Ugunspļava” un izbūvēts ūdensvada un
kanalizācijas tīkls. Jūrkalnes skatu laukumā ir uzstādītas
divas rūpnieciski ražotas labierīcības, kā arī veikta ceļa
J-31 “Centra pludmale” klātnes sagatavošana seguma
izbūvei, bet divkārtu virsmas apstrādi veiks vasarā,
kad laikapstākļi būs atbilstoši, lai apstrādi varētu veikt,
ievērojot tehnoloģiskās prasības.
Projektus īsteno saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitāti “Vides resursu vairošanai vai
izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.”
Kristīne Strika
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Sagaidītas dimanta kāzas,
un dzīve turpinās
Piltenieki Laima un
Imants Celmi laulībā ir
nodzīvojuši 60 gadus, šī ir
viņu 61. kopīgā vasara –
svētkus varēs svinēt 1. jūlijā.
Bet vispirms 15. jūnijā būs
Laimas 84. dzimšanas diena,
savukārt Imantam jāgaida
22. jūlijs, kad paliks 86.
Laimas līgavas pušķī bija
lilijas, tāpēc katrā kāzu
gadadienā Imants dāvina
tieši šos ziedus.
Olgas un Ernesta Goldmaņu
meita Laima ir pilteniece vairākās
paaudzēs, ģimenē bija seši bērni,
tāpēc divu gadu vecumā meitenīte sāka dzīvot pie mammas māsas
Līzes un viņas vīra Kārļa Hemkes.
Fotogrāfam Ernestam bija darbnīca, ko vietējie sauca par paviljonu,
bet viņa sieva rūpējās par mājas
dzīvi. Celmi tagad dzīvo Laimes
onkuļa Kārļa celtajā mājā, un pilteniece pateicas Kārlim par izskološanu. “Es droši vien nebūtu varējusi
augstskolā iet, ja ne viņa palīdzība…
Iestājos Pedagoģiskajā institūtā,
bet tieši to drīz vien likvidēja, un
mūs pielika klāt pie universitātes,
kur beidzu matemātiķus. Laikam
jau man bija dotības saprast šo

priekšmetu, matemātika vienmēr
ir šķitusi vienkārša. Man patika būt
skolotājai, skolēni bija diezgan klausīgi, nebija problēmu vadīt stundas.
Znots un mazmeita arī ir skolotāji,
un es tā manu, ka viņi nav noteicēji
par savu laiku. Es nācu uz mājam ar
portfeli, kurā bija darbi, kas jālabo,
bet paguvu pagatavot vakariņas un
no rīta ķēros pie burtnīcām,” atceras
Laima. Viņas vīrs ir nācis no Ugāles
un izaudzis Emīlijas un Kārļa ģimenē, kurā bija trīs bērni, Imants tas
vecākais. Pirmajā klasē zēns mācījās Puzē, pēc tam – Ugālē un vēlāk
iestājās Lauksaimniecības akadēmijā, kļūstot par agronomu. Ugālei
dzīvesbiedru attiecību veidošanā ir
būtiska nozīme, jo tieši šajā pagastā
jaunieši viens otrā ieskatījās. Laimu
piesaistīja puiša enerģija, bet Imants
teic, ka toreiz iemīlējies meitenē
līdz ausīm. “Nezinu, kā mīlestība
mainās, mēs joprojām mīlam un
esam laimīgi, ka aizvien esam divi
– kopā,” saka pilteniece. Vīrs atminas, ka viņš jaunībā daudz sportoja,
draudzene bija mākslas vingrotāja
– nu, kā lai neieskatās izskatīgajā
un pieklājīgajā Laimā? Imants atceras, ka iecerētās acīs vienmēr bijusi
dzirkstelīte, un tas piesaistījis visu

Saskatījušies Ugāles vidusskolā, Laima un Imants aizvien
ir kopā, atbalstot viens otru ik solī. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
mūžu. Reizēm bijušas kādas domstarpības, Imants atzīst, ka viņš,
būdams ātrākas dabas, dažkārt neapdomīgi izteicies, tomēr drīz vien
atzinis savu kļūdu un atvainojies
sievai. Pilteniekiem ir divi bērni –
Gaitis un Sarmīte, kura pirms gada
pavadīta mūžībā. Vecākiem nav
lielāku sāpju kā atvadīties no sava
bērna, bet šī situācija bija jāpieņem
tāda, kāda tā bija. Celmiem ir pieci
mazbērni un četri mazmazbērni.
“Mūsu mazbērni visas vasaras te,
šajā dārzā, ir pavadījuši. Tā viņi te
dzīvoja, un es nejutu nekādu grūtumu. Mazbērni cits citu pieskatīja,
viņiem bija kopīgas rotaļas, mans

galvenais uzdevums bija pagatavot ēdienu,” saka Laima. Viņas vīrs
bija kolhoza galvenais agronoms,
divus gadus viņš sabija rajona Izpildkomitejā par Lauksaimniecības
pārvaldes priekšnieku, bet ātri vien
atgriezās ierastajā amatā. Jāstrādā
bija daudz, atbildība bija liela, bet
Imants tika galā. Nu viņa galvenais
uzdevums ir atvest mājās pārtikas
produktus, lai Laima var gatavot.
Abi dzīvesbiedri staigāšanai izmanto palīgierīces, jo sāp mugura, bet
neviens no viņiem īpaši par to nežēlojas, pieņemot situāciju tādu, kāda
tā ir. Pēc Imanta teiktā, Laima vāra
gardas skābeņu un pupiņu zupas,

savukārt skābu kāpostu zupas pagatavošana ir namatēva ziņā. Celmi
viens otru atbalsta un pastutē gan
tiešā, gan pārnestā nozīmē.
Atbildot uz jautājumu, par ko
viņi visbiežāk domā, Laima teic,
ka tie ir visi mīļie un tuvie. Viesistabā uz plaukta sarindotas bērnu,
mazbērnu un mazmazbērnu fotogrāfijas, lai vienmēr, kad gribas,
var paskatīties un atcerēties katru
no viņiem. Celmi seko līdzi notikumiem pasaulē un zina par Ukrainā
notiekošo karu, bet neļauj domām
par to pārņemt sevi. “Mēs jau vienu karu esam pārdzīvojuši, zinām
apmēram, kā tas ir,” norāda Imants.
Tieši tobrīd viņam zvana znots
Guntis, sakot, ka atvesta malka. Par
to, aprēķinājuši Celmi, aiziet ienākumu lielākā daļa, viena krava, kurā
ir trīs kubi, maksā 185 eiro, apkures
sezonai vajag astoņas kravas, bet
kopumā par iztikšanu dzīvesbiedri
nesūdzas. Laimas pensija gan ir par
200 eiro mazāka nekā vīram, bet,
dzīvojot divatā, var iztikt tīri labi.
Imants, kur vajag, aizbrauc ar mašīnu, reizēm paņemot līdzi arī Laimu.
Viņa priecājas par brīžiem, kad var
satikt bijušās kolēģes Juliānu, Velgu
un Ritu, kopā pasvinot dzimšanas
un vārdadienas. “Mēs par dzīvi nesūdzamies, vien secinām, ka vairs
nevaram dejot. Agrāk apmeklējām
balles. Esam dzirdējuši par senioru
aktivitātēm novadā – ja mēs būtu
jaunāki, arī noteikti piedalītos.
Imants būtu viens no pirmajiem,
kas tur ietu,” saka Laima.
Marlena Zvaigzne
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Seniori izglītojās
muzejā un dzirnavās
Projektā “Sveiks un
vesels Ventspils novadā” (Nr.
9.2.4.2./16/I/054) bija ieplānota
“Izglītojoša ekskursija
pieaugušajiem uz Paula
Stradiņa medicīnas vēstures
muzeju un dabas taku”.
Šogad šo iespēju ar Gintas Rodertes gādību izmantoja Ventspils
novada seniori no 11 pagastiem,
atturējās jūrkalnieki. Man ir patiess prieks par šo braucienu, jo
gandrīz vai katrā no vietām, ko iekļāvu maršrutā, lielākā daļa brauciena dalībnieku bija pirmoreiz.
Vispirms apmeklējām Paula
Stradiņa medicīnas vēstures muzeju, tur bija eksponēta Demences datu darbnīcas izstāde “Piena
dienasgrāmatas”. Izstādes “Piena

dienasgrāmatas” centrā ir demence un ar demenci sirgstošo un
viņu tuvinieku pieredze, īsos vārdos par izstādi mums pastāstīja
māksliniece Anna Priedola. Muzeja gids Valdis stāsta ļoti pārliecinoši, atbild uz jautājumiem, aizrauj klausītājus, līdz ar to muzeja
apmeklējums ir ļoti interesants.
Pēc nelielas pastaigas pa Vecrīgu braucām uz Bigauņciemu, izstaigājām atjaunoto, labiekārtoto
Kupskalnu dabas taku, kas ved uz
Bigauņciema pludmali gar Siliņ
upītes krastu. Putnu šajā apvidū
netrūkst, pīles, baltais gārnis mierīgi vēroja mūsu pārvietošanos,
bet uz steķiem, kas iestiepjas jūrā,
atpūtas vietu bija atradis prāvs
pulks jūras kraukļu jeb kormorā-

Ventspils novada seniori piedalījās izglītojošā ekskursijā.
nu, kurus ikdienā nemēdzam bieži redzēt.
Ragaciema tirdziņš jau izsenis
ir slavens ar zivju piedāvājumu, arī
mūs tas vilināt vilināja, un vakariņās daudzi varēja mieloties ar izvēlēto gardumu. Ragaciema kapos
pabijām Imanta Ziedoņa atdusas vietā. Uz kalniņu, kurā mūža
mājas radis izcilais dzejnieks, ved
masīvas ozolkoka kāpnes, kas
atgādina par Imanta rūpēm par
Latvijas dižkokiem. Pieminekļa

vietā slejas dzirnakmens, kas uz
Ragaciemu atvests no Murjāņiem.
Kapavietu klāj slīpēta granīta
plāksne, kurā iegravēts dzejnieka
paraksts.
Mūsu brauciena noslēgumā
pabijām Rideļu dzirnavās. Gides
Dinas stāstījums aizveda mūs tālākā pagātnē par dzirnavu vēsturi,
ļāva iepazīt dzirnavu pašreizējo
izmantošanu, un ik pa brīdim viņa
pārbaudīja mūsu zināšanas. Piemēram, pajautājot, no kura koka

MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

visbiežāk gatavoja maizes abras.
Dina sagatavojusi vairāk nekā 50
paraudziņu ar Latvijā audzētiem
augiem un produktiem, kas no
tiem iegūti, ļāva mums tos atminēt. Es ar labām zināšanām neizcēlos, jo kaņepju miltus neatpazinu, nekad neesmu tos savā virtuvē
izmantojusi. Aizritēja lieliska diena, paldies par šo lielisko iespēju
Gintai Rodertei un šoferim Raitim
Rudbaham.
Māra Kraule
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UGĀLE
Ugāles vidusskola vairākus
gadus sekmīgi iesaistās
starptautiskajos “Erasmus+”
programmas projektos.
Tos koordinē erudītā angļu
valodas skolotāja Dzintra
Hartmane. Kolēģi uzteic viņu
par ieinteresētību šajā darbā,
paverot iespējas audzēkņiem
un pedagogiem iepazīt citu
valstu kultūru, uzlabot
komunikatīvās prasmes un
iedziļināties kādā nozīmīgā
jautājumā.
Tiekoties ar skolotāju Dzintru,
11. klases skolēnu Mareku Zaļkalnu,
9. klases audzēknēm Madaru Šimpermani un Melāniju Goldmani,
pārrunājām dalību projektā “Dzersim Eiropas ūdeni”. Tajā iesaistījusies ne tikai Latvija, bet arī Rumānija, Bulgārija, Turcija un Grieķija, kas
šoreiz ir koordinatorvalsts. Dzintra
ar savām kolēģēm un skolēniem
bija Bulgārijā, kalnainajā Sandanski
pilsētā. Projekta dalībnieki iepazīstināja ar savu valsti un skolu, un
lielāko ūdenstilpi tās apkārtnē. Melānija un Madara stāstīja par Usmas
ezeru, tostarp Moricsalu, un viņu
prezentācija tika ļoti labi novērtēta, latvietes saņēma daudz atzinīgu

vārdu. Jaunieši un pieaugušie iepazinās, raisījās interesantas sarunas,
kas turpinājās vakariņu laikā un atvadu pasākumā, kurā tika dejots un
spēlētas spēles. Madarai atmiņā palikuši skaistie Bulgārijas dabasskati
un daudzas redzētās siltumnīcas.
Pārsteidzis arī tas, ka daudzi veikali savu produkciju piedāvā ārpus
telpām, uz ietves. Melānijai šis bija
pirmais ārvalstu brauciens, tāpēc
jo īpaši gaidīts un satraucošs. Skatu
piesaistījuši kalni, bijis interesanti
nogaršot bulgāru ēdienus. Tiesa, tos
baudot, piebilst skolotāja Dzintra,
radās iespēja novērtēt, cik garšīgas
maltītes pasniedz Ugāles vidusskolā. Delegācijas dalībnieki apmeklēja
arī ciematiņu, kurā dzīvojusi dziedniece Vanga, un ūdens attīrīšanas
staciju. Madarai brauciens palīdzējis apjaust, kā rīkoties nestandarta
situācijās un tērēt naudu, bet Melānija sapratusi, ka uzlabojušās viņas
angļu valodas zināšanas, turklāt
viņai radusies interese par dzeramā
ūdens kvalitāti un attīrīšanas iespējām. “Šis ir sestais projekts, kuru
es koordinēju, tāpēc varu teikt, ka
latviešus vienmēr uzteic par prezentācijas prasmēm. Nav nemaz tik
viegli svešvalodā uzstāties lielas au-
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Ugālē, Rūpnīcas ielā 6,
ir izveidoti astoņi grupu
dzīvokļi personām ar
viegliem un vidējiem garīgās
attīstības traucējumiem.
Pirmie divi iemītnieki šeit
iekārtojušies martā, vēl divi
maijā.
Ventspils novada pašvaldība
iesaistījās Kurzemes plānošanas reģiona apstiprinātā deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā, kas paredz
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās
infrastruktūras attīstību Kurzemē.
Tieši tāpēc bija iespēja Ugālē iekārtot ne tikai dzīvokļus, bet arī koptelpu nodarbību un pasākumu rīkošanai un izbūvēt pacēlāju. Pateicoties
projektā piešķirtajam finansējumam, katrs dzīvoklis tika mēbelēts,
nopirkti aizkari, paklāji, gultas veļas
komplekti, segas, spilveni, trauki utt. Tie, kas pārcēlās dzīvot uz
namu Rūpnīcas ielā, ņēma līdzi arī
savas mantas. Piemēram, Valda (36)
dzīvoklī ir televizors un dators, arī
skūteris, jo gangrēnas dēļ viņam
amputēta viena kāja, tādēļ ir grūtības raiti pārvietoties un iet tālus
gabalus, bet elektroierīce palīdz tikt
visur, kur vajag. Iepriekš vīrietis divus gadus dzīvojis pie paziņas, bet
nejuties tur kā mājās, jo bijis jānoziņo, kurp dosies un kad atgriezīsies.
Nu Valdis ir savas dzīves saimnieks.

Parāda labi sagatavotas
prezentācijas

Bulgārijā projekta “Dzersim Eiropas ūdeni” dalībnieces izbaudīja kalnu valdzinājumu.

MADARAS ŠIMPERMANES ARHĪVA FOTO

ditorijas priekšā, bet mēs tiekam ar
to galā,” uzsver Dzintra.
Mareks bija delegācijas sastāvā,
kura devās uz Rumāniju. Ugālnieks
atceras, ka bija jāizstāsta leģendas
par objektiem, kas saistīti ar ūdeni,
latvieši rādīja arī nelielu iestudējumu, kā dzīvnieki satikās, lai izraktu Gauju. Mareks secina, ka dalība

projektā ļāvusi atraisīties un kļūt
drošākam, viņš apguvis dažus vārdus rumāņu valodā. Saziņa ar jauniegūtajiem draugiem tagad notiek
praktiski katru dienu, Mareks apskata Rumānijā tapušos fotoattēlus
un priecājas par šajā valstī iegādātajiem suvenīriem.
Puisis ir piedalījies arī iepriekšējā

Grupu dzīvokļos jūtas ērti un labi

Nākamgad būs 15 gadi, kopš Irina un Elmārs ir vīrs un sieva.
Ēdiena gatavošana ir pašu grupu
dzīvokļu iemītnieku ziņā, bet ugālniekam tā nav problēma, jo viņš ir
beidzis pavāru kursus. Kad apciemoju Valdi, Irinu (68), viņas vīru
Elmāru (63) un Normundu (49),
Valdis bija nolēmis vārīt boršču un
gatavot plovu. Divi ēdieni neesot
nekas īpašs – jāiestiprinās kārtīgi!
“Es te jūtos tīri labi un interesanti.
Tagad ir pašam savs stūris, nevienam nav jāatskaitās,” uzsver Valdis.
Vakaros viņš parasti skatās televizoru vai pavada laiku uz lodžijas, kur
var pavērot dabu un iedzert kafiju.
Irina sazīmē, ka esmu piedalījusies
viņas un Elmāra kāzu ceremoni-

“Erasmus+” programmas pro
jektā,
toreiz galvenā uzmanība bija pievērsta kultūras jautājumu izzināšanai,
un viņa ceļš veda uz Poliju, kur varēja labi atpūsties. Projekta “Dzersim
Eiropas ūdeni” noslēgums ar visu
partneru tikšanos paredzēts Latvijā,
Ugālē, nākamā gada pavasarī.
Marlena Zvaigzne

jā Piltenē, jo agrāk viņi abi dzīvoja
Landzes pansionātā, bet pēdējos
gadus mitinājās aprūpes namā Iecavā. Dzīvesbiedri priecājas, ka
Ugālē ir klusi un mierīgi. Sevi aprūpēt neesot grūti, turklāt, ja nepieciešams, darba dienās no plkst. 8.00
līdz 17.00 palīdz atbalsta komanda
– grupu dzīvokļu pakalpojuma vadītāja un sociālā darbiniece Sandra
Citoviča, rehabilitētāja Zinta Eniņa
un aprūpētāja Aida Andersone.
Ikvienu jauniņo viņas iepazīstina
ar apkārtni, izskaidro, kā risināmi
saimnieciski jautājumi. Katram cilvēkam atbilstoši viņa vajadzībām
izstrādā individuālu rehabilitāci-

Valdis ikdienā pārvietojas ar elektroskūteri, kas
sver vairāk nekā 100 kilogramu. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

jas plānu. Piemēram, Irinai Zinta
palīdzēs aizbraukt uz Ventspili un
nokļūt pie podologa, Normundam
jāapmeklē ārsti speciālisti.
“Mēs šeit esam iecerējuši organizēt grupu nodarbības, lai vingrinātu gan rokas, gan galvu. Gribam
atklāt katra cilvēka talantus un
attīstīt tos,” saka Sandra, bet Zinta
piebilst, ka būs jāpamāca rīkoties ar
naudu un jāpaseko līdzi, vai visiem
ir vajadzīgie medikamenti un tie
tiek regulāri lietoti.
Par uzturēšanos grupu dzīvokļos pagaidām nav jāmaksā, līdz
2023. gada 31. decembrim tiks
izmantoti projekta “Kurzeme vi-

siem” līdzekļi. Pēc tam tikšot lemts,
kas maksās turpmāk, – valsts vai
pašvaldība. “Man ir liels prieks, ka
mūsu grupu dzīvokļos ir jau četri
cilvēki, tuvākajā laikā gaidām vēl divus,” saka Sandra. Ieklausījies mūsu
sarunā, Valdis teic, ka labprāt gribētu iemācīties adīt un šūt, Elmārs ir
gatavs rakt zemi, Normunds prot
skaldīt malku. Valdis jau māk tamborēt paklājus un apstrādāt bērza
tāsi, bet Irina skaisti izšuj. Koptelpā sanākušie spriež, ka vajadzētu
kādu zemes pleķīti, ko apstrādāt.
“Skatīsimies, ko varam darīt,” atbild
Sandra.
Marlena Zvaigzne
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808. Puzes mazpulka pavasaris
Mazpulka projektu gads
sākas janvārī, un pavasaris
ir rosīgākais mazpulcēnu
darba laiks, jo jāizvēlas, ko
darīt vasarā. Mācību gada
laikā mazpulcēni tiekas
radošās nodarbībās, bet maijā
katrs izlēma, ko paveiks
individuālajos projektos.
Pastinakus pužiņi neaudzēs, tas
nozīmē, ka pašiem šogad jārada savi
biznesa projekti. Mazpulcēni audzēs
gurķus, burkānus, zirņus, pupiņas,
kāpostus, kukurūzu, saulespuķes
un ķirbjus, jo pagājušajā gadā ir gūta
ļoti laba pieredze ‘Hokaido’ ķirbju
audzēšanā. Rudenī droši meklējiet
mazpulcēnus un varēsiet nopirkt
viņu izaudzētos ķirbjus. Divi mazpulcēni pētīs savus ciltskokus.
Maija sākumā devāmies uz
Rīgu, tā bija izglītojoša ekskursija
projektā “Sveiks un vesels Ventspils
novadā”. Mazpulcēni kopā ar vecākiem apmeklēja Paula Stradiņa medicīnas muzeju Rīgā, kur guva ļoti
plašu un interesantu informāciju
par muzejā izvietotajiem eksponātiem, ar lielu sajūsmu klausījās gida
stāstījumu. Pēc medicīnas muzeja
apskates cauri Vecrīgai devāmies
uz Daugavmalu, apskatījām Kārļa
Ulmaņa pieminekli, Bastejkalnu un
citus skaistus pilsētas objektus. Patiesībā lauku bērni nav bieži galvaspilsētas apmeklētāji, un izrādījās, ka
daudzi no mazpulcēniem pirmoreiz
bija pie Brīvības pieminekļa. Mums
laimējās redzēt sardzes maiņu, īpaši
interesanti tas bija zēniem.
Pēc tam apmeklējām Ķemerus,
iepazinām renovēto ūdenstorni, kas
no aizvadītā gada atvērts tūristiem,
uzkāpām tornī, iepazinām informatīvos materiālus par Ķemeriem, par
ievērojamiem ļaudīm, kas tur dzīvojuši un čakli darbojušies. Ļoti skaists
ir parks pie senās Ķemeru kūrorta
viesnīcas, kas gan pašreiz ir slēgta.
Teritorija labiekārtota un sakopta,
pāri Vēršupītei ved daudzi tiltiņi,
romantiskas izjūtas rada Mīlestības
saliņa. Nevienu neatstāj vienaldzīgu
valsts nozīmes aizsargājams dižkoks, pelēkais valrieksts, kas dižojas
šajā parkā. Tā zari noliekušies līdz
pat zemei, un katram tā vien gribas
uz tiem kāpt, kas gan ir aizliegts.
Drosmīgākie pie Ķemeru ķirzaciņas
pagaršoja sērūdeni – tā aromāts jau
nevieš īpašu uzticību.
Dienas noslēgumā vēl pieveicām
3,4 km garo Ķemeru lielā tīreļa laipu. Laiks mūs palutināja, tīreļa ezeriņi un augu valsts izskatījās skaisti.
Šajā dienā visi guva ļoti daudz labu
iespaidu un ir pateicīgi par doto iespēju paplašināt savu redzesloku.
14. maijā Natālija Žubure, Dārta Apsīte, Līva un Laura Vēbergas
piedalījās gudrības un veiklības sacensībās “Sacenties ar pavasari!” pie

Oskara Kalpaka muzeja. Uz šīm sacensībām mūsu mazpulka komandu
uzaicināja Brocēnu mazpulka vadītāja Inta Svaža. Meitenes ir sajūsmā par daudzpusīgajām nodarbēm
pildīto dienu, īpaši par orientēšanās
sacensībām muzeja apkārtnē. Iegūta trešā vieta un daudz pozitīvu
emociju. Paldies Baibai Anševicai
par komandas vadīšanu un Bergu
ģimenei par nesavtību, palīdzot ar
transportu, kā arī Niklāvam Bergam,
šoferītim.
Pirms diviem gadiem mazpulcēni sacentās zilu kartupeļu audzēšanā. Šogad ar kartupeļu kolekcionāra
Elvija Brauna atbalstu ir līdzīgs uzdevums, visi mazpulcēni saņēma vienu
nelielu, sarkanu šķirnes ‘Lipstic’ kartupeli un audzēs to, sacenšoties par
to, kurš izaudzēs lielāko ražu. Šajā
sacensībā iesaistījām arī Valdemārpils mazpulka mazpulcēnus.
Tāpat kā katru gadu, Puzes mazpulcēni saņēma no manis ķirbju un
saulespuķu sēklas un audzēs tās.
Uz ķirbju audzēšanu izaicinām pārējos Puzes pamatskolas skolēnus,
kas nedarbojas mazpulkā, un visus
Ugāles vidusskolas skolēnus. Viņiem
katram dāvinām trīs ķirbju sēkliņas
un ceram, ka rudenī Popes Ķirbju
festivālā būs ļoti daudz dalībnieku ar
skaistiem, interesantiem vai ļoti lieliem ķirbjiem.
Puzes pamatskolas gada noslēguma pasākumu bagātināja kopkoncerts. Tajā piedalījās Puzes pamatskolas ansamblis un viesi, ansambļa
“Dzeguzīte” dziedātāji no Rīgas.
Pēc koncerta 808. Puzes mazpulka mazpulcēni un viesi realizēja
rudenī izloloto ieceri, Agra Āboliņa
vadībā iepazina Vasenieku purvu.
Agris dalībniekiem bija sagatavojis
darba lapas ar uzdevumiem, un visi
centīgi meklēja atbildes.
Pēc četru kilometru pieveikšanas visiem labi garšoja mazpulcēnu
vecāku sarūpētais cienasts. Draudzīgas sarunas, jautras spēles vienoja
pužiņus un rīdziniekus, jaukus mācību gada noslēguma iespaidus ieguva visi. Pajautāju ansambļa “Dzeguzīte” vadītājai Zigdai Martinsonei,
kas rosināja viņu vēlreiz atvest dzeguzēnus uz Puzi, jo viņi taču šeit bija
filmēšanas laikā, kad gatavojāmies
“Sējēja” balvas saņemšanai. Viņiem
rudenī pie mums esot ļoti paticis,
Puzē esot jauki cilvēki. Turklāt es
esot tik pārliecinoši stāstījusi par Vasenieku purva skaistumu pavasarī,
ka viņa uzreiz izlēmusi to parādīt arī
saviem dziedātājiem. Viesi bija sajūsmā par Puzē vadīto dienu un gūtajiem iespaidiem dabā. Paldies Agrim
Āboliņam un skolotājai Sarmai Veckāganei par man sniegto palīdzību.
Mazpulcēniem novēlu vasarā izaudzēt labu ražu un atpūsties!
Māra Kraule

Puzes mazpulcēni pie K. Ulmaņa pieminekļa – tieši pēc viņa iniciatīvas Latvijā
izveidojās mazpulki. MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ventspils novadā 2022. gada 26. maijā
Nr.9 (protokols Nr.19, 7.§)

		

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2021.GADA 25.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO
MAKŠĶERĒŠANU PUZES EZERĀ”

Izdoti saskaņā ar “Zvejniecības likuma” 10.panta piekto daļu
Izdarīt Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Puzes ezerā” šādus grozījumus:
1. Papildināt 9. punktu ar 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.4. Latvijas Goda ģimenes apliecību lietotāji, uzrādot dokumentu, kas ļauj identificēt personas.”;
2. Svītrot 13.2., 13.3., 13.5. apakšpunktu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9
“Grozījumi Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Atbilstoši “Zvejniecības likuma” 10. panta piektās daļas nosacījumiem pašvaldība izdod
saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos
ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos
paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Saskaņā ar
šo tiesību normu izdotajos Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” izdarāmi grozījumi,
aktualizējot no tiem izrietošo tiesisko regulējumu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada
22. decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība” prasībām, stājoties spēkā Ministru kabineta 2022. gada 20. aprīļa
noteikumiem Nr.229 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība””. Saistošie
noteikumi “Grozījumi Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”” sagatavoti, lai
nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 41. panta otrās daļas ievērošanu par pašvaldības
lēmējinstitūcijas normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei un citiem
hierarhiski augstāka juridiska spēka tiesību aktiem.
Saistošie noteikumi “Grozījumi Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā””,
lai papildinātu personu grupu sarakstu, kurām piešķir bezmaksas licences publiskajos
ūdeņos – Puzes ezerā, sarakstā ietverot personas, kas izmanto Latvijas Goda ģimenes
apliecību. Attiecīgie grozījumi par bezmaksas licences piešķiršanu Latvijas Goda ģimenes
apliecības izmantotājiem pašvaldību saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu
izdarāmi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. janvārim. Nolikumā ietverta informācija par
to, kur makšķernieks regulāri var iegūt informāciju par licenču tirdzniecības vietām, lai
nodrošinātu pilnīgu personu datu aizsardzību, tiek izņemtas 3 licenču tirdzniecības vietas.
Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

Saistošo noteikumu projekta sagatavošanas procesā notikušas konsultācijas ar
licencētās makšķerēšanas organizētāju SIA “Puzes ezers”.
Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
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UŽAVA

UGĀLE

16. jūlijā notiks Rāpatu ciema salidojums Beidzot atkal var ballēties

Reiz Rāpatās kurš ar kuru
čupojās, kurš ar kuru villojās,
bet zaļumballes ik gadu bija
liels un skaists notikums.
Laika gaitā ciems attīstījās un
tika arvien vairāk apdzīvots,
veidojās dzimtas, kā arī
saradojās!
Tiekamies svētkos, Rāpatu iedzīvotāji, pēcteči, kaimiņi un interesenti! Lūdzam pieteikt savu
dalību pasākumu organizatorēm
Ilzei pa tālruņiem 29888020 vai

24551235 vai Laimdotai Junkarai
29498069. Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu uz pasākumu, ziņojiet, organizēsim!
Rāpatu salidojums “Senču aicinājums” notiks 16. jūlijā pulksten 16
“Puijās”. Ierašanās plkst. 15.30, līdzi
ņemot groziņus, atmiņas un foto.
Plkst. 16 paredzēts gājiens Ugāles pūtēju ansambļa pavadībā līdz
piemineklim “Rāpatu ļaudīm un
mājām”, kur pieminēsim aizgājušos.
Būs aplūkojama mākslinieces,

novadpētnieces Laimdotas Junkaras vadītā Ugāles mākslas studijas
darbu izstāde, notiks dažādi mazi
teātra uzvedumi, kas nedaudz ieskicēs Rāpatu ciema sadzīvi. Izbaudot
ugunskurā vārīto zupu, iepazīsimies un dalīsimies atmiņās. Bērni
varēs darboties radošajā darbnīcā.
Paredzēts filmu vakars, ko vadīs
Laimdota Junkara, un zaļumballe,
kurā spēles un jautrību uzturēs Edgars Ziņģe. Uz saredzēšanos!
Ilze Mekša-Komisarova

INFORMĀCIJA

Aina no pasākuma “Dzīves vējos”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ventspils novadā
2022. gada 26. maijā
Nr. 10 (protokols Nr.19, 8.§)

GROZĪJUMS VENTSPILS NOVADA DOMES 2020. GADA 27. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO
MAKŠĶERĒŠANU USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADAM”
Izdoti saskaņā ar “Zvejniecības likuma” 10.panta piekto daļu
Izdarīt Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.–2025. gadam” grozījumu, papildinot 8. punkta 8.1. apakšpunktu ar
8.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.1.7. Latvijas Goda ģimenes apliecību lietotāji, uzrādot dokumentu, kas ļauj identificēt personas.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10
“Grozījums Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.–2025. gadam””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Atbilstoši “Zvejniecības likuma” 10. panta piektās daļas nosacījumiem pašvaldība
izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā
esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu
šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām
(licencēm). Saskaņā ar šo tiesību normu izdotajos Ventspils novada domes 2020.
gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Usmas ezerā 2020.–2025. gadam” izdarāms grozījums, aktualizējot no tiem izrietošo
tiesisko regulējumu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”
prasībām, stājoties spēkā Ministru kabineta 2022. gada 20. aprīļa noteikumiem
Nr.229 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr.799
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība””. Saistošie
noteikumi “Grozījums Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.–2025.
gadam”” sagatavoti, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 41. panta otrās daļas
ievērošanu par pašvaldības lēmējinstitūcijas normatīvo aktu atbilstību Latvijas
Republikas Satversmei un citiem hierarhiski augstāka juridiska spēka tiesību aktiem.
Saistošie noteikumi “Grozījums Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.–
2025. gadam””, lai papildinātu personu grupu sarakstu, kurām piešķir bezmaksas licences
publiskajos ūdeņos – Usmas ezerā, sarakstā ietverot personas, kas izmato Latvijas Goda
ģimenes apliecību. Attiecīgais grozījums par bezmaksas licences piešķiršanu Latvijas
Goda ģimenes apliecības izmantotājiem pašvaldību saistošajos noteikumos par licencēto
makšķerēšanu izdarāmi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. janvārim.
Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu projekta sagatavošanas procesā notikušas konsultācijas ar
licencētās makšķerēšanas organizētāju biedrību “Usmas krasts”.
Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

Visu maiju užavnieki varēja apskatīt Selgas Puriņas
darbus makramē jeb mezglošanas tehnikā. Darbiņi ļoti
skaisti un uzrunājoši. Paldies!
4. maijā užavnieki svinēja savas Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu – pulcējās pie tautas nama, stādīja ceriņus, baudīja
dzeju, dziesmas, karstu liepziedu tēju ar speķa pīrādziņiem. Paldies Užavas sieviešu vokālajam ansamblim “Saiva” un amatierteātrim “Maskas”
par svētku pasākuma kuplināšanu. 13. maijā Užavas tautas namā savas
māmiņas ar koncertu sveica Užavas pamatskolas skolēni.
27. maijā pēc piespiedu pauzes uz pasākumu “Dzīves vējos” pulcējās
tie, kam 50+. Satikāmies, dejojām, dziedājām, piedalījāmies atrakcijās
un baudījām saimnieču sarūpētos gardumus.
Gita Vilgute

Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2022. gada maijā
reģistrētas trīs laulības
Informācija par Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem
miršanas gadījumiem 2022. gada maijā
Puzes pagastā

Fanija Ekmane (27.02.1927.–08.05.2022.)

Ugāles pagastā

Brigita Šēniņa (01.02.1936.–10.05.2022.)
Vigo Šveicers (25.01.1969.–08.05.2022.)
Valdis Žagars (11.03.1945.–19.05.2022.)

Zlēku pagastā

Juris Šenbergs (16.07.1958.–14.05.2022.)

Vārves pagastā

Ēriks Lorencs (26.08.1933.–23.05.2022.)

Piltenē

Jānis Sanders (04.05.1938.–26.05.2022.)
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NOVADA IEDZĪVOTĀJU
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Novada domes informatīvajā
izdevumā “Ventspils Novadnieks”
netiek publicēti privātpersonu un
novada domei nesaistītu institūciju
sludinājumi vai reklāma.
Domes informatīvais izdevums
iznāk vienu reizi mēnesī.
Materiālu pēdējais iesniegšanas
termiņš “Ventspils Novadnieka”
nākamajam numuram –
trešdien, 29. jūnijā.
Nākamais numurs iznāks
12. jūlijā.

