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Tārgales pamatskolā 
norisinājās Ventspils novada 
pedagogu sanāksme “Mācies 
pats un iedvesmo citus”. 
Domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks novēlēja veiksmi, 
izturību un panākumiem 
bagātu jauno mācību gadu. 

Izglītības pārvaldes vadītāja 
Aina Klimoviča izklāstīja izglītības 
darba aktualitātes, 2022./2023. mā-
cību gada mērķis ir mūsdienīga un 
kvalitatīva izglītība, kas veido atbil-
dīgus un veiksmīgus cilvēkus. Viņa 
minēja, ka aizvadītajā mācību gadā 
Izglītības pārvalde sadarbībā ar SIA 
“Dynamic University” veica novada 
izglītības sistēmas izvērtējumu, kas 
ir būtisks un nepieciešams, lai no-
teiktu jaunus izaicinājumus un vei-
dotu jaunu stratēģiju. Ar izglītības 
nozares izvērtējumu var iepazīties 
novada mājaslapā sadaļā “Izglītī-
ba”. Novada domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks Guntis Mačtams 
iepazīstināja ar jauno kārtību, kā 
valsts aprēķina mērķdotāciju paš-
valdības izglītības iestādēm.

Rosina meklēt jaunas idejas un pieredzi

Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks sveic 
Piltenes pamatskolas skolotāju Svetlanu Grundmani. 

Maija Sālījuma ir skolotāja ar ilggadēju pieredzi, 
viņu ciena gan skolēni, gan kolēģi.                                       INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

Skaistajā Piltenē 
vērienīgi nosvinēti pirmie 
novada svētki. Pagaidām 
nav zināms, vai tie kļūs 
par tradīciju – kultūras 
darbinieces par to vēl lems. 

Iecere rīkot šādu pasākumu 
novada kultūras darbiniecēm ra-
dās, piedaloties režisora Kārļa 
Antinena kursos. Viņš stāstīja par 
savu pieredzi, sarīkojot novada 
svētkus Smiltenē, un vaicāja, vai 
kas līdzīgs notiek arī Ventspils 
pusē. Uzzinājis, ka ne, Kārlis rosi-
nājis padomāt par šādu variantu, 
atklāj Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše. Pandēmijas laikā 
mūsu novada kultūras darbinieces 
Kārļa Antinena vadītajās tiešsais-
tes nodarbībās vēlreiz uzklausī-
jušas pamudinājumu organizēt 
novada svētkus un ķērušās pie 
darba, izstrādājot dažādus sižetus 
un priekšlikumus, kā pasākums 

varētu noritēt. Darba grupa, kurā 
iesaistījās kultūras darbinieces, 
vienojās par svētku saturisko pie-
pildījumu, dodot tiem nosaukumu 
“Kad gadiem es pāri skatos”, atklā-
jot novadam raksturīgās kultūras 
un gastronomiskās vērtības. “Man 
prieks, ka Piltene pasākuma dienā 
bija ļaužu pilna, apmeklētāji mūs 
atbalstīja, bija labestīgi noskaņoti, 
savukārt par savām kolēģēm varu 
teikt, ka viņas bija radošas un atbil-
dīgas, arī pašdarbnieki, kuri pieda-
lījās koncertā, darbojās kā vienota 
komanda – paldies visiem,” saka 
Zane Pamše. Šoruden pasākums 
norisinājās piecās vietās, bet senio-
ri ieteikuši nākamreiz visu darbību 
koncentrēt vienuviet. 

Nosvinēti pirmie novada svētki

Inga Berga rāda, kā, 
izmantojot pogu un diegu, 

izgatavot rotaļlietu.
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l Saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas saskaņojums investīciju projekta aizdevuma pie-
teikumam, lai varētu īstenot Piltenes pamatskolas ēku un 
būvju kompleksa pārbūvi, tāpēc nolēma ņemt aizņēmumu 
prioritārām vajadzībām no Valsts kases 445 000 eiro. Pašval-
dības projekta līdzfinansējums ir 46 287,48 eiro.

l Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde apstiprināja novada pašvaldības 
projekta iesniegumu “Universāli pielietojamas velotrases ie-
rīkošana Tārgalē”.  Deputāti atbalstīja ņemt aizņēmumu no 
Valsts kases veicamajiem būvdarbiem 50 000 eiro. Piešķīra 
līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošinā-
šanai 11 408,81 eiro, būvuzraudzība – 3932,50 eiro.

l Lai nodrošinātu strādājošiem vecākiem pēc iespējas 
pieejamākus pirmsskolas izglītības un pamatskolas pirms-
skolas grupu pakalpojumus, ir pārskatīta pirmsskolas izglī-
tības iestāžu un pamatskolu pirmsskolu grupu darba laika 
organizācija. No 2022. gada 1. septembra deputāti atbalstīja 
izveidot novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
un pamatskolu pirmsskolu grupās vienu dežūrgrupu visu 
vecumu grupu audzēkņiem, nosakot dežūrgrupas darbalai-
ku no plkst. 7 līdz 18.30. Grupas darbosies, ja netiks noteikti 
īpaši epidemioloģiskie ierobežojumi.

l Ventspils novada pašvaldība izsludināja konkursu Po-
pes pamatskolas direktora amatam un Vārves pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” vadītāja amatam. Abos konkursos 
tika saņemts viena pretendenta pieteikums. Konkursa dalīb-
nieka vērtēšana notika divās kārtās saskaņā ar amata kon-
kursa nolikumu. Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas 
un abu konkursa kārtu rezultātu apkopojuma Pretendentu 
atlases komisija par Popes pamatskolas direktora amata kon-
kursa uzvarētāju atzina Paulu Sniedziņu. Paulai Sniedziņai ir 

divu gadu pedagoģiskā darba stāžs Popes pamatskolā, viņa 
plāno turpināt studijas maģistrantūrā, bet par Vārves PII 
“Zīļuks” vadītāja amata konkursa uzvarētāju atzina vienīgo 
pretendenti Baibu Puzuli. Viņai ir Liepājas Universitātes ser-
tifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbu. B. Puzule arī 
plāno turpināt studijas maģistrantūrā. Deputāti apstiprinā-
ja abas konkursa uzvarētājas, jo viņas ir tiesīgas strādāt par 
izglītības iestādes vadītājām atbilstoši Izglītības likuma 30. 
panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām. 

l Lai pārtikas cenu un citu ar to saistīto izmaksu straujā 
pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām atbilstoša ēdi-
nāšanas pakalpojuma nepārtrauktību, novada pašvaldība ir 
veikusi ēdināšanas maksas aprēķinu aktualizāciju novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ēdiena sagatavošanu 
nodrošina pašvaldības izglītības iestādes. Veikts ēdināšanas 
maksas izcenojuma aprēķins par porciju, kurā iekļauti iz-
devumi, kas ietver gan ēdiena sagatavošanas izmaksas, gan 
ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas, kas pie-
mērojamas no 2022. gada 1. septembra. Deputāti apstiprinā-
ja novada vispārizglītojošo skolu 1.–4. klašu skolēnu ēdināša-
nas vidējās faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai – 2,75 
eiro, un pašvaldība nodrošina brīvpusdienas izglītojamiem, 
kuri apmeklē novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 

Vispārizglītojošo skolu 5.–7. klašu skolēniem ēdināšanas 
vidējās faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai ir 2,85 
eiro, un pašvaldība nodrošina brīvpusdienu apmaksu izglī-
tojamajiem, kuri apmeklē novada pašvaldības vispārizglīto-
jošās skolas neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Vispār-
izglītojošo skolu 8.–12. klašu skolēniem ēdināšanas vidējās 
faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai ir 2,85 eiro, izglī-
tojamie veic līdzmaksājumu 0,40 eiro dienā, bet pašvaldība 

nodrošina pārējo pusdienu apmaksu izglītojamajiem, kuri 
apmeklē novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas neat-
karīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Deputāti apstiprināja arī pirmsskolas vecuma bērnu ēdi-
nāšanas vidējās faktiskās izmaksas (brokastis, pusdienas, lau-
nags) vienā dienā novada pirmsskolas izglītības un vispārējās 
izglītības iestādēs. Izmaksas vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem 
– 4,16 eiro, vecumā no 3 līdz 6 gadiem – 4,43 eiro, kas tiek 
nodrošinātas no pašvaldības budžeta līdzekļiem neatkarīgi 
no šo izglītības iestāžu izglītojamo deklarētās dzīvesvietas. Ja 
ēdināšanas pakalpojumu nesniedz novada izglītības iestāde, 
bet cita juridiska persona, kuras ēdināšanas izmaksas pār-
sniedz pašvaldības noteiktās izmaksas uz vienu izglītojamo, 
tad novada izglītojamajiem neatkarīgi no to deklarētās dzī-
vesvietas papildus tiek piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi, 
sedzot starpību starp pašvaldības aprēķināto maksas tarifu 
un pakalpojuma sniedzēja ēdināšana izmaksām. Deputāti 
apstiprināja SIA “Audora” skolēnu ēdināšanas cenu izmak-
sas Ugāles vidusskolā: 1.–4. klasei – 2,84 eiro, 5.–12. klasei 
– 2,95 eiro.

l Pagarināja ar SIA “VNK serviss” noslēgtos līgumus par 
pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pakal-
pojumu sniegšanai siltumapgādes jomā Piltenes pilsētā un 
pagastā un Tārgales pagastā.

l Papildināja novada domes lēmumu “Par valsts vietējo 
autoceļu pārņemšanu”, nolēma pārņemt bez atlīdzības valstij 
piederošo nekustamo īpašumu “V1339” – zemes vienību 4,8 
ha platībā, zemes vienību 0,47 ha platībā un uz tām izbūvēto 
komplekso inženierbūvi “Autoceļš V1339 – 0,0–2,8km” – 
valsts vietējo autoceļu “Ance–Trumpi” Ances pagastā.

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

Augusta domes sēdēs

Ekspluatācijā pieņemts autoceļš Jūrkalnes pagastā

Novada Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola 
Ventspils Galvenajā bibliotēkā organizēja sociālo 
darbinieku apmācības, aicinot tajās piedalīties 
kolēģus no valstspilsētas Sociālā dienesta, novada 
Sociālā dienesta, mentorus, kuri novadā sniedz 
pakalpojumus ukraiņu civiliedzīvotājiem, arī 
ukraiņu kopienas pārstāvjus. 

Klātesošos – vairāk nekā 20 interesentus – uzrunāja trīs 
lektores no Ukrainas, kuras mūsu valstī ieradušās, lai rīko-

tu apmācības vairākās Latvijas pilsētās, tostarp arī Rīgā un 
Jūrmalā. 

Vadot nodarbības, tiek runāts par to, kā starp mums jūtas 
ukraiņu bēgļi, kādas traumas viņi ir piedzīvojuši, kā atšķiras 
ukraiņu un Latvijas iedzīvotāju mentalitāte, kā palīdzēt no 
kara bēgošajiem pārvarēt stresu. Tāpat tiek apskatīta Ukrai-
nas un Latvijas valsts iekārtu atšķirība, izrunāti labdarības 
zelta likumi un diskutēts par to, kā sociālajiem darbiniekiem, 
palīdzot citiem, pasaudzēt savu emocionālo pasauli. 

“Mūs, tos, kas piedalījās apmācībās, aicināja pasniegt 
savas atslēgas blakus sēdošajiem, līdz tās aizceļoja pie ci-
tiem cilvēkiem, un mēs varējām pavērot savas izjūtas, sa-
protot, ka šis svarīgais rīks vairs nav mūsu rokās. Izrādās, 
praktiski visiem ukraiņiem, kas ieradušies mūsu valstī, ir 
līdzi atslēgas, un tas nekas, ka varbūt vairs nav māju, kur at-
slēgt durvis. Atslēgas sniedz drošības un piederības sajūtu,” 
atklāj Anda Vītola. 

Marlena Zvaigzne 

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitāti “Vides resursu vairošanai vai iz-
mantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.

Investīciju objekta attiecināmās izmaksas ir 789 02,03 eiro, no tām publiskais finansējums (EJZF) ir 
710 11,83 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums 7890,20 eiro.

Kristīne Strika 

Sociālie darbinieki piedalījās apmācībās

29. jūlijā ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļš J-31 
“Centra pludmale” un auto stāvlaukums Jūrkalnes pagastā, kas 
ir viens no projekta Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000001 “Pašvaldības 
autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes 
pagastā” investīciju objektiem. 

Projekta gaitā ir pārbūvēts autoceļš ar divkārtu virsmu 160 m garumā, 
auto stāvlaukums ar grants segumu un norobežojošas barjeras ar džutas 
virvēm, uzstādīts cilvēku skaitītājs un divi videokameru komplekti drošības 
nodrošināšanai, bet pie “Centra pludmales” skatu laukuma novietotas divas 
mūsdienām atbilstošas pārvietojamas tualetes. 

Investīcijas veiktas saskaņā ar projekta mērķi, ir uzlabota piekrastes sa-
sniedzamība un pieejamība, kā arī uzlabota pieejamība antropogēnās slodzes 
mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā. 

Būvdarbus objektā veica SIA “VENTA 1” par līguma summu 798 29,22 
eiro, būvuzraudzības pakalpojumus – SIA “SNB projekti” par līguma summu 
1793,22 eiro, bet autoruzraudzību nodrošināja SIA “PBT” par līguma summu 
726,00 eiro. Cenas norādītas ar PVN.

Projekta Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000001 “Pašvaldības autoceļa pārbū-
ve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” īstenošana tiek veikta 
saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcī-
bas programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma  

Jūrkalnē pārbūvēts auto 
stāvlaukums ar grants 
segumu un uzstādītas 

norobežojošas barjeras 
ar džutas virvēm.

GUNTARA REĶA FOTO
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Nosvinēti pirmie novada svētki
“Šoreiz mūsu piedāvājums 

bija ļaut iepazīt cilvēkiem Pilteni, 
tāpēc arī tāda izvēle,” norāda Zane 
Pamše, piebilstot, ka kultūras 
darbinieces izvērtēs to, kas izde-
vās un kas pasākuma norisē būtu 
jāpilnveido. 

3. septembrī Piltenes pilsdru-
pās bija atvērta “Senā dziedināta-
va”, kur vārījās dažādi šķidrumi, 
bija iespēja dziedināties, uzliekot 
uz rokām gliemežus. Centra par-
kā iekārtotajam laukumam bija 
dots nosaukums “Gan dziesmiņu 
padziedāju, gan darbiņu padarīju”, 
un šeit varēja darboties ar melno 
mālu, mācīties cept sklandrau-
šus, bērniem bija pieejama ra-
došā darbnīca, uzstājās folkloras 
kopa “Pilltīn” un etnogrāfiskais 
ansamblis “Maģie suiti”, te pār-
deva māla traukus, sieru un mai-
zi. Piltenes centrā pie pilsētas un 
pagasta pārvaldes ēkas bija atvērts 
krodziņš “Pie bagātās kundzes”, 
un viss, skanot klavierēm, notika 
smalkā stilā – ar kafiju un kūkām, 
pankūciņām un liķieri. Pie bijušā 
kolhoza kantora ēkas izspēlēja 
tēmu “Cik kolhozā bij’ labi, kur 
dzīvojām mēs abi”, galdā ceļot kā-
postus un kotletes, notika augļu 
un dārzeņu tirdzniecība, varēja 
ieklausīties pagājušā gadsimta 
60.–70. gadu mūzikas skaņās, bet 
“Vilbrūžos” rīkoja pagalmballīti 
jauniešiem, gastronomiskajā pie-
dāvājumā bija pieejami uzņēmu-
mā “Osko” ceptie gardumi, varēja 
iegādāties medu un zāļu tējas, arī 
paštaisītas ziepes, kūpinātas vis-
tas un brieža gaļas konservus. 

Laine Geste Piltenē ne tikai 
tirgoja zāļu tējas, bet arī iegādā-
jās konditorejas izstrādājumus, jo 
gribēja palutināt mājās palicējus. 
Agrāk viņa piedalījās “Pagastu 
dienā” Ventspilī, bet nu ir prieks, 
ka notiek novada svētki, jo tā ir 
iespēja visiem būt kopā un re-
dzēt, ar ko lepojas katrs pagasts. 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

novadu”, izmantojot “Kahoot” 
platformu telefonos. Tie, kas pa-
reizi atbildēja uz 13 jautājumiem, 
saņēma balvas. Viens no vaicāju-
miem bija, kurā pagastā atrodas 
korķa koks – tīri āķīgi, vai ne? 
Usmas amatierteātra režisore Lai-
la Grunte, darbojoties ar kolbām 
un mēģenēm, centās iegūt zeltu, 
bet knēveļiem piedāvāja uztaisīt 
lietus koku, lai sadzirdētu dažā-
das skaņas. No Vārves atbrau-
kusī Ilga Ķire sacīja – ir ļoti labi, 
ka pagasti sabraukuši vienkopus, 
jo ir vajadzīga vienotības sajūta. 
Vien būtu gribējies, lai svētki tiktu 
svinīgi atklāti – viss pārējais esot 
izdevies. “Ugāles drāmas” reži-
sore Iveta Pete saimniekoja kol-
hoznieku galā un piedāvāja arī 
zivju maizītes: “To, ko likt galdā, 
izdomājām itin viegli. Grūtāk bija 
sadabūt piemērotus traukus. Sal-
dajam ēdienam domātos aizņē-
māmies no ēdnīcas “Liedags”, bet 
no Usmas dabūjām belašu ratus. 
Novada svētki ir labi, jo mēs visi 
esam kopā, kolhoznieku placī, 

rau, ir Pope, Piltene, Ziras, Puze, 
Ugāle.” Biruta Blūmentāle no Pil-
tenes rādīja nopirktos ķiplokus 
un mērcīti un izteica cerību, ka 
jūrkalnieces viņai būs pataupīju-
šas arī kādu sklandrausi. Dimitrijs 
Šavšajevs Piltenē dzīvo trīs gadus, 
bet pirmo reizi piedzīvo novada 
svētkus. Viņaprāt, tie izdevās, jo 
nekas nebija samākslots un varē-
ja iegādāties daudz gardu ēdienu. 
“Mēs no Popes atbraucām paska-
tīties un paklausīties, iepirkties un 
papriecāties skaistajā rudens die-
nā. Laimes akā laimēju konfekti, 
jo pareizi atbildēju, kā sauc āra es-
trādi Ventspils novadā. Zināju, ka 
tas ir Vējturu nams Jūrkalnē. Šādi 
svētki ir vajadzīgi, jo prieka nekad 
nav par daudz,” sacīja Inta Sila.

Kad visi labumi bija nobaudīti, 
Piltenes estrādē sākās koncerts, 
kurā uzstājās Ances, Usmas, Tār-
gales un Vārves deju kolektīvi, 
Ugāles pūtēju orķestris, kā arī 
Ziru, Tārgales, Vārves, Puzes vo-
kālie ansambļi.

Marlena Zvaigzne         

Inta Rutkovska un Iveta Pete no amatierteātra “Ugāles 
drāma” piedāvāja gardu saldo.   INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO
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Rosina meklēt jaunas idejas un pieredzi
Psiholoģe Diāna Zande skolo-

tājiem radīja iedvesmojošu pārdo-
mu brīdi, stāstot par emocionālo 
labsajūtu darbā, mājās un ikdienā 
un sniedzot dažādus ieteikumus, 
kā neaizmirst arī rūpes par sevi. 
Savukārt Rīgas Stradiņa univer-
sitātes Eiropas studiju fakultātes 
profesore Ilga Kreituse sniedza 
īsu pamācību Saeimas vēlēšanās, 
atgādinot, ka ir svarīgi tajās pie-
dalīties.

Pedagogu sanāksmes otrajā 
daļā ar pašvaldības apbalvojumu 
“Gada skolotājs” piecās nominā-

cijās tika apbalvoti deviņi peda-
gogi. Nominācijā “Par inovācijām 
izglītības procesā” sveica Ugāles 
vidusskolas skolotāju Jāni Ekšteinu 
un Piltenes pamatskolas skolotāju 
Madaru Šternu-Matisoni, nominā-
cijā “Par ieguldījumu un sasniegu-
miem atbalsta pasākumu nodroši-
nāšanā izglītojamajiem” – Zūru 
pamatskolas sociālo pedagogu 
Egitu Gaili un Tārgales pamatsko-
las skolotāju Sabīni Eglīti. Nomi-
nācijā “Par kvalitatīvu, atbildīgu, 
radošu darbu, augstu kompetences 
līmeni, aktīvu sabiedrisko darbību 
izglītības jomā” apbalvojumu saņē-
ma Piltenes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Taurenītis” skolotāja Elī-
na Baļķena un Puzes pamatskolas 
pirmsskolas skolotāja Revita Krau-
le, nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem audzināšanas, 
ārpusstundu un interešu izglītī-
bas darbā” – Piltenes pamatskolas 
skolotāja Svetlana Grundmane un 
Užavas pamatskolas skolotāja Ani-
ta Pāvelsone, bet nominācijā “Par 
mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītī-
bas darba organizēšanu un vadību” 
apbalvota Ugāles pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Lācītis” izglītības 
metodiķe Daina Vispoļska.

Pateicības raksti par radoša 
un kvalitatīva pedagoģiskā pro-

cesa organizēšanu tika pasniegti 
Popes pamatskolas skolotājām In-
tai Skujai, Līgai Sojai, Gintai Žei-
mundei, Lindai Kiršteinei, Paulai 
Sniedziņai un Simonai Jēkabso-
nei. Pateicību par ilggadēju, kvali-
tatīvu darbu Tārgales pamatskolā, 
radošu pieeju skolēnu mācību un 
audzināšanas procesā saņēma 
Tārgales pamatskolas skolotāja 
Maija Sālījuma. 

Izglītības pārvaldes vadītā-
ja Aina Klimoviča teica arī ie-
dvesmojošus ievadvārdus Popes 
pamatskolas direktorei Paulai 
Sniedziņai un Vārves pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” vadītā-

jai Baibai Puzulei, novēlot izturī-
bu un panākumus darbā jaunajos 
amatos. 

Sanāksmes noslēgumā pe-
dagogus ar stāstiem par dzīvi un 
skaistām melodijām koncertā ie-
priecināja Juris Hiršs.

“Paldies ir valūta, kas nav mai-
nījusi kursu un visiem ir saņema-
ma par brīvu. Mīļš paldies visiem 
pedagogiem par sadarbību aiz-
vadītajā mācību gadā, meklēsim 
jaunas idejas un pieredzi. Veiksmi 
jaunajā mācību gadā!” novēlēja 
Izglītības pārvaldes vadītāja Aina 
Klimoviča.

Inga Andra Leigute

Ziru tautas nama vadītāja Baiba 
Grīniņa uzrunāja pasākuma ap-

meklētājus, aicinot iesaistīties 
spēlē “Ko tu zini par Ventspils 

Pēcpusdienā Piltenes estrādē skanēja dziesmas, instrumentu skaņas un uzstājās dejotāji. Attēlā usmenieki un 
tārgalnieki. 
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PILTENE
Līdz 20. septembrim kultūras 

namā apskatāma Ivetas Straumes 
gleznu izstāde.

25. septembrī Miķeļdienas 
jaut rības Piltenes centra parkā.

Bibliotēka
l Izmaiņas darbalaikā: no sep-

tembra bibliotēka atvērta arī sest-
dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Izstādes
l “Bibliotēkas kalendārs stāsta” 

– grāmatu izstāde un planšete lasī-
tavā par septembra ievērojamiem 
cilvēkiem – jubilāriem, atceres die-
nām, svētkiem, aktuāliem notiku-
miem.

l Tematiska literatūras izstāde 
lasītavā “Dzejas dienas”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2021. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Iepazīsti pasauli”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 71. kopa.

PASĀKUMI
l 13. septembrī plkst. 18.30 

māksliniece, pilsētvides skicētāja 
(Urban Ssketcher) un ūdenskrā-
su zīmola DeepDeepLight radī-
tāja Daina Domašūte aicina uz 
meistarnīcu “Zīmē viegli”, kurā 
iepazīstinās ar jauniem rīkiem un 
metodēm, lai zīmējot varētu justies 
brīvi un dalīties šajā sajūtā ar katru. 
Dalība 5 eiro.

l 14. septembrī plkst. 17 psi-
hiatra Ināra Švarca lekcija “Par garī-
go veselību pieaugušajiem” Eiropas 
Sociālā fonda projektā “Sveiks un 
vesels Ventspils novadā”. Psihiatrs 
dalīsies ar pieredzi, ieteikumiem 
savas garīgās veselības stiprināšanai 
– kur un kā rast risinājumus. 

l 16. septembrī plkst. 18 
Dze jas dienu viese Aiva Bergsone 
no Ances.

PUZE
24. septembrī Puzes pagastā 

veselības diena.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Viss par 

un ap lāčiem” – bibliotēkā mīt dau-
dzi Lāči – rakstnieki mākslinieki, 
redaktori un, protams, lāči, lācīši, 
ķepaiņi kā tēli romānos, pasakās, 
dzejoļos un stāstos. 

l Ceļojošā grāmatu kopa – 
Kultūras ministrijas atbalstītais 
“Vērtīgo grāmatu iepirkums 2021”.

l Eiropas valodu dienai veltīta 
vārdnīcu izstāde “Vairāk valodu, 
vairāk iespēju”.

l Literatūras izstāde “Nakts 
debess pilna zelta kļavlapām” – 
dzejniecei Lijai Brīdakai 90.

l Literatūras izstāde “Vai tu to 
zini?” – izzinoša literatūra bērniem 
un jauniešiem.

PASĀKUMI
l Septembrī paredzētas litera-

tūras stundas bērniem “Iepazīstam 
Bērnu žūrijas grāmatas”.

TĀRGALE
23. septembrī plkst. 17 ražas 

svētki “Nāk rudens sētiņā” Tārgales 
Lībiešu sētā (šis pasākums veidots 
kopīgi ar Tārgales bibliotēku un 
Tārgales lasītāju pulciņu).

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

cei Lijai Brīdakai 90”.
l Literatūras izstāde “Rudens 

noskaņās” – dzejas un prozas darbi 
par rudeni.

l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “Tārgales pagasta līvu folk-
loras kopai “Kāndla 50”.

l Zirenieces Līgas Jēkas fotoiz-
stāde “Sēnes”.

l Jauno grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 70. kopa.
PASĀKUMI
l 16. septembrī plkst. 12.50 

grāmatu apskats 5. klasei “Iepazī-
sim Bērnu žūrijas grāmatas”.

JŪRKALNE  
21. septembrī rudens saulgrie-

žu svinības.
17. septembrī plkst. 18 tautas 

namā viesosies Valmieras pagasta 
amatierteātris “Valmiermuižnieki” 
ar izrādi H. Paukšs “Ar spaini pa 
galvu”, režisore Iveta Kļaviņa. Izrādi 
ar jautriem deju soļiem “piedejos” 
Valmieras senioru deju grupa “At-
vasara”. Vadītāja Vallija Birzgale.

Bibliotēka 
Izstādes
l Literatūras izstāde “Iepazī-

sim Bērnu žūrijas 2022 grāmatas!”.
l Mākslinieces Irinas Tīres 

plenēra “Ne-zūdošā Liepāja” paste-
ļa tehnikā zīmētie darbi “Liepājas 
fragmenti”.

l Jauno grāmatu izstāde.
PASĀKUMI
l Septembrī paredzēta māks-

linieces Irinas Tīres pasteļa tehni-
kā zīmēto darbu izstādes “Liepājas 
fragmenti” atklāšana.

UŽAVA
14. septembrī plkst. 19 tau-

tas namā dzejas vakars “Man tuvā 
Gundegas Salnas dzeja”. 

16. septembrī plkst. 20 paš-
darbnieku sezonas atklāšanas va kars 
“Sanākam, sadziedam, sadan cojam, 
saspēlējam...”. Vakarā mīļi gaidīti 
arī tie, kas pasākumus apmeklē kā 
skatītāji, jo būs priekšnesumi no ko-
lektīviem un ballīte dzīvās mūzikas 
pavadījumā. Vakars līdz plkst. 24.00.

20. septembrī plkst. 14 Užavas 
pagasta pamatskola, pašvaldība un 

Užavas luterāņu draudze svinīgā 
pasākumā stādīs E. Glika ozoliņus.

24. septembrī no plkst. 12 līdz 
16 “Zivju tirgus 2022” Užavā – da-
žāda zivju produkcija pirkšanai un 
garšošanai, meistarklases, izklaides 
lieliem un maziem, izsole un daudz 
kas vēl... Kārtību lielajā tirgus placī 
uzturēs aktieris E. Pujāts ar zivju 
sievām, apmeklētāju sirdis priecēs 
A. Baltača sniegtais koncerts.

9. oktobrī no plkst. 11 tautas 
namā notiks Starptautiskās senioru 
dienas pasākums, veltīts Ventspils 
novada senioriem. 

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Sveika, 

skola!”.
l Literatūras izstāde “Virši 

iezied atvasaru” – dzejniecei Lijai 
Brīdakai 90.

l Dzejas dienām veltīta litera-
tūras izstāde “Iemet mani dālijas 
liesmā”. 

l Jauno grāmatu izstāde.
PASĀKUMI
l Septembrī paredzētas lite-

ratūras stundas jaunāko klašu sko-
lēniem “Iepazīstam Bērnu žūrijas 
grāmatas”.

ANCE
17. septembrī plkst. 13 kultū-

ras namā nodarbība kopā ar Agati 
Lūsi “Mājas viesību plānošanas no-
slēpumi. No idejas līdz izcilai ballī-
tei”. Vietu skaits ierobežots. Pieteik-
šanās pie Rudītes, tālr. 22037982. 
Sekojiet informācijai.

24. septembrī plkst. 18 kul-
tūras namā Dzejas dienu ietvaros 
pasākums “Ceļš tālāk ved”. Dzeja un 
mūzika. Atnāc!

Bibliotēka
Izstādes
l Dzejas dienām veltīta litera-

tūras izstāde “Dzeju mīlošie mūsu 
pagastā”.

l Literatūras izstāde “Iepazī-
sim Bērnu žūrijas 2022 grāmatas!”.

PASĀKUMI
l Septembrī – bibliotekārā 

stunda 1. klasei “Laipni lūgti biblio-
tēkā!”.

l 30. septembrī lasītāju klubiņa 
“Dažādības” tematisks pasākums 
“Par rozēm”.

 
UGĀLE
25. septembrī plkst. 13 “Mež-

rūpniekos” Zlēku amatierteātra 
“Margots” teātra izrādes – G. Prie-
des “Lapsa sludina mieru” un H. 
Paukša “Šakāļu uzbrukums”.

Līdz 30. oktobrim Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolā Guntas Kal-
seres gleznu izstāde.

Bibliotēka
Izstādes
l Dzejas dienām veltīta lite-

ratūras izstāde “Septembris dzejas 
noskaņās”.

l Baltu vienības dienai 22. sep-
tembrī veltīta literatūras izstāde 
“Latviešu varoņstāstu izlase”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Dzejas kamolīti ritinot”.

l Literatūras izstāde “Iepazī-
sim Bērnu žūrijas 2022 grāmatas!”.

PASĀKUMI
l 16. septembrī plkst. 14 psi-

hiatra Ināra Švarca lekcija “Par garī-
go veselību pieaugušajiem” Eiropas 
Sociālā fonda projektā “Sveiks un 
vesels Ventspils novadā”. Psihiatrs 
dalīsies ar pieredzi, ieteikumiem 
savas garīgās veselības stiprināšanai 
– kur un kā rast risinājumus.

POPE
17. septembrī plkst. 14 Teāt-

ra kafejnīca. Šoreiz ciemos Zlēku 
amatierteātris ar divām izrādēm – 
H. Paukša “Šakāļu uzbrukums” un 
G. Priedes “Lapsa sludina mieru”. 
Ieejas maksa 2 eiro.

24. septembrī plkst. 14 Kur-
zemes reģiona folkloras kopu saiets 
“Pilnāboļ’ ābelit’” Popes  folkloras 
kopas “Pūnika” 20 gadu jubilejā. 

Bibliotēka
l Izmaiņas darbalaikā: biblio-

tēka atvērta darbdienās – pirmdie-
nās un trešdienās pl. 10.00–18.00, 
otrdienās un ceturtdienās pl. 9.00–
17.00, piektdienās pl. 10.00–15.00.

Izstādes
l Dzejas dienām veltīta litera-

tūras izstāde “Klusie sirds čuksti vai 
dvēseles kliedziens”. 

l Literatūras izstāde “Nāc, Mi-
ķeli, istabā, sēdies galda galiņā!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 72. kopa.

PASĀKUMI
l 28. septembrī plkst. 10.30 

dzejas stunda “Ar kastaņiem kaba-
tā” un tikšanās ar rakstnieci Eviju 
Gulbi VKKF atbalstītajā Ventspils 
bibliotēkas projektā “Rakstnieks 
lauku bibliotēkā / Rudens tikša-
nās”.

USMA
17. septembrī plkst. 19 Patei-

cības vakars – koncerts (ar ielūgu-
miem) par ieguldījumu un atbalstu 
Usmas pagasta svētku “Morica 
svētki 2022” tapšanā. 

30. septembrī plkst. 19 kino 
vakars tautas namā. Ieeja 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Septem-

bra jubilāre  – dzejniecei Lijai Brī-
dakai 90”.

l Jauno grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 73. kopa.
l Rudens ziedu izstāde “Kad 

vasara iet projām”.

ZIRAS
11. septembrī plkst. 13 Tēvu 

dienas makšķerēšanas sacensības 
(Ziru pagasta dīķī).

Ziru bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde bērniem 

“Uz skolu!”.
l Literatūras izstāde “Magoņu 

mākoņi” – dzejniecei Lijai Brīdakai 
90.

l Literatūras izstāde “Svei-
ciens Tēva dienā!”.

l Jauno grāmatu izstāde.

ZLĒKAS 
Zlēku bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Mūsmā-

jas” – rakstniekam Jānim Jaunsud-
rabiņam 145.

l Mairas un Ditas Zāles foto-
grāfiju izstāde “Skats aiz loga”.

l Ceļojošā grāmatu kopa – 
Kultūras ministrijas atbalstītais 
“Vērtīgo grāmatu iepirkums 2021”.

VĀRVE
Līdz 9. oktobrim “Sporta un 

kultūras centrā Zūras” Irēnas 
Lakšes gleznu izstāde.

Vārves bibliotēka
Izstādes
l Andreja Māra Eizāna mi-

niatūrgrafikas darbu EXLIBRIS 
kolekcijas ceļojošā izstāde. 

l Literatūras izstāde “Virši 
iezied atvasaru” – dzejniecei Lijai 
Brīdakai 90.

l Literatūras izstāde “Miķe-
līt’s bagāts vīŗs, tas atnāca zāba-
kos...”

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 69. kopa.

Zūru bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Misija 

Latvijai! – latviešu ekonomistei, 
politiķei Inesei Vaiderei 70.

l Literatūras izstāde “Mēs 
katrs esam Dieva sūtīts, katrs ar 
savu vārdu un uzdevumu dzīvē” – 
dzejniecei Lijai Brīdakai 90.

l Literatūras izstāde “Dzīve 
nav ne tik skaista, nedz liekulīga, 
tā ir ļoti īsta” – aktrisei Katrīnei 
Pasternakai 65.

l Literatūras izstāde “Rakst-
nieks, kas savu dzīves pazinēja 
skatienu apliecinājis rakstniecībā” 
– rakstniekam Gunāram Ievkal-
nam 95.

l Literatūras izstāde “Rudens 
burciņās”.

PASĀKUMI
l Septembrī Zūru pamatsko-

las 1. klases ekskursija “Pirmā tik-
šanās bibliotēkā”.

l Septembrī – radošā darb-
nīca “Penālis no plastmasas pu-
deles”.

Ventspils novada pasākumu afiša
13. septembris–15. oktobris 
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Šajā mācību gadā Ugāles 
vidusskolu, Ances, Popes, 
Puzes, Tārgales, Užavas, Zūru 
un Piltenes pamatskolu 
apmeklē 838   audzēkņi.  

Visvairāk skolēnu – 210 – ir 
Ugāles vidusskolā. Pamatskolu 
vidū līdere ir Tārgales pamatsko-
la ar 147 audzēkņiem, 138 bērni 
mācās Zūru pamatskolā, 116 – 
Piltenes pamatskolā, 70 – Užavas 
pamatskolā, 69 – Popes pamat-
skolā, 63 – Puzes pamatskolā, 25 
– Ances pamatskolā.

Pirmo reizi skolas durvis vēra 
90 bērni, kuri mācās 1. klasē. 25 
no viņiem devās uz Ugāles vi-
dusskolu, 21 izglītojas Tārgales 
pamatskolā, 14 – Zūru pamat-
skolā, 9 – Piltenes pamatskolā, 5 

– Ances pamatskolā, 6 Popes un 
Puzes pamatskolā, 4 – Užavas pa-
matskolā. 

Septembrī svētkus svin arī 
pirmsskolas vecuma bērni, Vents-
pils novadā ir 438 pirmsskolēni. 
Visvairāk audzēkņu – 103 – devās 
uz pirmsskolas izglītības iestādi 
“Lācītis” Ugālē, 77 bērni mācās 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Taurenītis” Piltenē, 70 apmeklē  
Tārgales pamatskolu. 

Novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks Zinību dienā 
iegriezās Tārgales pamatskolā un 
uzteica mācību iestādes direkto-
ri Ilzi Judziku par skolā paveikto, 
proti, tās modernizēšanu. Vietva-
ras pārstāvis informēja, ka drīz 
mazajiem tārgalniekiem būs pie-

ejams biedrības “J3” iekārtotais 
rotaļu laukums, savukārt pašval-
dība skolas tuvumā tuvākajā laikā 
izbūvēs velotra si ar dažādu izmē-
ru kalniņiem, nelieliem tramplī-
niem un virāžām. Tas nozīmē, 
ka bērniem pēc mācībām būs, ko 
darīt, un viņi varēs atpūsties da-
žādos veidos. Aivars Mucenieks 
izteica prieku par audzēkņu skai-
tu pirmajā klasē. Skolas direktore, 
uzņemot skolas saimē pirmiņus, 
pavēstīja arī to, ka 21 skolēna 
vidū ir divi dvīņu pāri. Svinīgajā 
pasākumā Ilze Judzika visiem vē-
lēja mieru, bet saviem kolēģiem 
– sirdsgudrību un prasmi īstajā 
brīdī atbalstīt audzēkņus. 

Marlena Zvaigzne

Augusta nogalē sieviešu 
biedrības “Spārni” 
dalībnieces mēroja ceļu 
uz Lietuvu, gūstot labus 
ceļojuma iespaidus. Par 
maršrutu gādāja Zigrīda 
Krauze un Edīte Justele, 
paldies abām organizatorēm 
par ieguldīto darbu. 

Nedaudz dīvaina bija mūsu 
viesošanās Vecumniekos, kok-
amatnieka sētā “Jūras”, kuras īpaš-
nieks Juris Audzijonis ir izveidojis 
unikālu koka, misticisma un krea-
tīvu ideju apkopojumu. Saimnieks 
nevarēja mūs uzņemt, un viņa 
kundze ar īpašu labvēlību neizcē-
lās, tāpēc sētas apskate izpalika, 
bet paveikts tur tiešām ļoti daudz, 
un zinātāji vēsta, ka saimnieka 
stāstījums par katru darbu esot 
ļoti interesants.

Tālāk devāmies uz Biržiem, 
lai pabūtu pilī. Tā ir bastiona tipa 
pils, kuru uzcēla kunigaitis Kris-
tups Radvila. Tā savulaik bija spē-

cīgākā un modernākā šāda tipa 
ēka visā Lietuvā. Radvilu dzimta 
pārvaldīja pili vairāku paaudžu 
garumā. Uz Biržu pili devāmies 
pa garāko gājēju tiltu, kas ved pāri 
Širvenas ezeram. Interesanti, ka 
ezers esot speciāli izveidots pils 
drošībai, aizsprostojot Aglonas un 
Apaščas upi.

Poļu-zviedru kara laikā Zvied-
rijas armija pamatīgi nopostīja 
Biržu pili. Ekspozīcijā ir atroda-
mas kartes un attēli, kā senlaikos 
izskatījās pilsēta. Muzejā vienu no 
sagrautajām kolonnām atstāja ori-
ģinālajā izskatā kā atgādinājumu 
par bijušiem notikumiem.

Biržu pilī šobrīd atrodas Biržu 
novada muzejs “Sėla”. Ekspozīcijas 
ir izvietotas divās ēkās. Galvenajā 
ēkā atrodas vēsturiskā ekspozī-
cija, suvenīru veikaliņš un resto-
rāns. Blakus ēkā izstādi moder-
nizē, un tur parādījušies vairāki 
interaktīvie eksponāti. Interesanti 
bija vērot fi lmu par to, kā zviedru 

29. jūlijā ekspluatācijā nodoti 
pašvaldības autoceļa Uz-28 “Lejiņas–
pludmale” un Uz-35 “Lībciems–Vārnas–
pludmale” posms, kas ir projekta Nr. 
21-08-FL04-F043.0205-000002 “Pašvaldības 
autoceļu pārbūve Užavas pagastā” 
investīciju objekts. 

Projekta gaitā pārbūvēti ceļu posmi ar divkārtu 
virsmu 1150,3 m garumā un apgriešanās laukumu 
ceļa Uz-35 “Lībciems–Vārnas–pludmale” posma bei-
gās, kā arī uzstādītas 13 jaunas ceļazīmes.

Investīcijas veiktas saskaņā ar projekta mērķi, ir 
uzlabota Baltijas jūras piekrastes sasniedzamība un 

pieejamība antropogēnās slodzes mazināšanai krasta 
kāpu aizsargjoslā.

Būvdarbus objektā veica SIA “VENTA 1” par lī-
guma summu 141 852,00 eiro, būvuzraudzības pa-
kalpojumus – SIA “SNB projekti” par līguma summu 
3539,25 eiro, bet autoruzraudzību nodrošināja SIA 
“PBT” par līguma summu 605,00 eiro. Cenas norā-
dītas ar PVN.

Projekta Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000002 “Paš-
valdības autoceļu pārbūve Užavas pagastā” īsteno-
šana veikta saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014.– 2020. gadam pasā-

karaspēks ieņēma pili, izmanto-
jām iespēju šaut pretī Zviedrijas 
armijai datorspēlē. Ekskursijas 
vadītāja visu stāstīja labā latviešu 
valodā.

Tālāk apmeklējām alus da-
rītavu “Rinkuškiai”, tā ir vienīgā 
šāda alus darītava Biržos, kuru 
dibinājusi un no 1991. gada vada 
Biržu reģiona aldaru ģimene. 
Biržu reģionā ar alus brūvēšanu 
iedzīvotāji nodarbojas kopš XI 
gs. beigām, savukārt alus darī-
šanas noslēpumus senči node-

va no paaudzes uz paaudzi. Pēc 
ekskursijas pa alus darītavu, kur 
izsekojām visam alus darīšanas 
procesam, varējām degustēt sešus 
paraugus no gatavās produkcijas. 
Piedāvājumā bija alus šķirnes, kas 
ieguvušas dažādas godalgas. “Rin-
kuškiai” alus darītava ir augusi 
un paplašinājusies un ir viena no 
lielākajām lietuviešu kapitāla alus 
darītavām Lietuvā, alu tā pārdod 
ne tikai Lietuvā, bet arī ārvalstīs.

Dienu noslēdzām Kakūnai 
hortenziju parkā, kur daudzi des-

miti hortenziju šķirņu veido ļoti 
skaistu ainavu. Nedaudz patrau-
cēja lietus, bet piepildījās reklā-
mas sauklis, ka pēc hortenziju 
parka apmeklējuma, iespējams, 
kāds stāds aizceļos arī uz jūsu dār-
zu. Stādi aizceļoja uz vairākiem 
dārziem, tajā skaitā arī uz manējo, 
kaut gan iepriekš biju sev nosolī-
jusies, ka nevienu stādu nepirkšu. 
Esam pateicīgi Ventspils novada 
pašvaldībai par atbalstu un šofe-
rim Raitim Rudbaham.

Māra Kraule

Vēlam mierīgu 
mācību gadu

Tārgales pamatskolas pirmās klases audzēkņi atkārto 
dziesmas vārdus, lai pēc tam varētu uzstāties zālē. Viņu 
audzinātāja ir Baiba Hofmane.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO   

Jauni iespaidi Lietuvā

 Novada sieviešu 
biedrības “Spārni” 

grupa Biržu pils muzejā. 

MĀRAS KRAULES FOTO

Užavā šovasar pārbūvēti pašvaldības autoceļi. 
SIA “VENTA 1” ARHĪVA FOTO

Ekspluatācijā nodoti 
autoceļi Užavas pagastā

kuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” akti-
vitāti “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmai-
ņu mazināšanai”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 138 609,20 eiro, no tām publiskais 
fi nansējums (EJZF) ir 124 748,27 eiro, bet pašvaldības līdzfi nansējums 
13 860,93 eiro.

Kristīne Strika



6  | 
2022. gada 13. septembris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā
2022. gada 28. jūlijā
Nr. 13  (protokols Nr.24, 3.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2022. GADA 
27. JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5  
“PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 10. punktu; Ministru kabineta 
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.¹punktu

Izdarīt Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5  
“Par Ventspils novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus:

1. Izteikt VI. nodaļas 14. punktu šādā redakcijā: 
“VI. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu
14. Nodevu likmes par būvatļaujas saņemšanu noteiktas šādā apmērā:

Nodevas objekts
Nodevas apmērs 
euro par vienu 
ēku vai būvi

I grupas ēkas, būves un inženierbūves
14.1. Mazēkas jaunbūve un pārbūve:

14.1.1. vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves 
laukums nav lielāks par 25 m2;
14.1.2. lapene, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2

50,00

40,00
14.2. Mazēkas vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve:

14.2.1. vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves 
laukums nav lielāks par 25 m2;
14.2.2. lapene, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2

40,00

50,00
14.3. Vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2 jaunbūve, pārbūve  100,00
14.4. Vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2 vienkāršotā 

atjaunošana un vienkāršotā pārbūve
80,00

14.5. Inženierbūves, kuru būvniecībai ir nepieciešama būvniecības 
dokumentācijas izstrāde 

 30,00

14.6. Viena īpašuma meliorācijas sistēmas jaunbūve, pārbūve 50,00
14.7. Viena īpašuma meliorācijas sistēmas atjaunošana 40,00
14.8. No jauna rakti dīķi ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha  50,00
14.9. Esoša dīķa ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha atjaunošana 40,00
14.10. Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve 

vai iebrauktuve), izņemot pieslēgumu valsts autoceļam
50,00

14.11. Teritorijas labiekārtojuma jaunbūve, pārbūve (laukumi, ietves, 
celiņi, autostāvvietas ar segumu) bez inženiertīkliem

30,00

14.12. Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana (laukumi, ietves, celiņi, 
autostāvvietas ar segumu) bez inženiertīkliem II grupas ēkas, 
būves un inženierbūves

30,00

14.13. Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) 
jaunbūve, pārbūve

160,00

14.14. Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) 
vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.15. Dārza māju, vasarnīcu, atpūtas māju (galvenokārt izmantojamas 
vasaras sezonā) jaunbūve, pārbūve

100,00

14.16. Dārza māju, vasarnīcu (galvenokārt izmantojamas vasaras 
sezonā) vienkāršotā  atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

50,00

14.17. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja 
līdz 5 stāvi) jaunbūve, pārbūve

250,00

14.18. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja 
līdz 5 stāvi) vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

200,00

14.19. Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas 
ēku un kempingu jaunbūve, pārbūve

200,00

14.20. Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas 
ēku un kempingu vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

150,00

14.21. Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku jaunbūve, 
pārbūve

160,00

14.22. Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku 
vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.23. Individuālo garāžu ēku jaunbūve, pārbūve 80,00
14.24. Individuālo garāžu ēku vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā 

pārbūve
50,00

14.25. Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām 
telpām jaunbūve, pārbūve

160,00

14.26. Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām 
telpām vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.27. Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m2  jaunbūve, 
pārbūve

160,00

14.28. Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m2  vienkāršotā 
atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.29. Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m2  jaunbūve, 
pārbūve

160,00

14.30. Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m2  vienkāršotā 
atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.31. Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, 
universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) jaunbūve, 
pārbūve

160,00

Nodevas objekts
Nodevas apmērs 
euro par vienu 
ēku vai būvi

14.32. Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, 
universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) 
vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.33. Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, 
saldētavas, pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas 
lielāki par 60 m2) jaunbūve, pārbūve

120,00

14.34. Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, saldētavas, 
pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas lielāki par 60 m2) 
vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.35. Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) jaunbūve, pārbūve 120,00
14.36. Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) vienkāršotā 

atjaunošana un vienkāršotā pārbūve
100,00

14.37. Inženierbūves (ielas, autoceļi, laukumi, dīķi, inženiertīkli un 
inženierbūves, kas neietilpst I grupā) jaunbūve, pārbūve

100,00

14.38. Inženierbūves (ielas, autoceļi, laukumi, dīķi, inženiertīkli un 
inženierbūves, kas neietilpst I grupā) atjaunošana

80,00

14.39. Mastu un torņu ar augstumu no 10 līdz 100 m jaunbūve, pārbūve 120,00
14.40. Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 2 MW, spēkstaciju un vēja 

elektrostacijas būves ar jaudu līdz 20 kW, jaunbūve, pārbūve
260,00

14.41. Saules paneļu elektrostaciju jaunbūve, pārbūve:
14.41.1. ar jaudu no 500 kW līdz 15 MW (par katru megavatu);
14.41.2. ar jaudu virs 15 MW (par katru megavatu)

100,00
150,00

14.42. Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, graudu uzglabāšanas 
tvertņu jaunbūve, pārbūve

80,00

14.43. Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, graudu uzglabāšanas 
tvertņu atjaunošana

120,00

14.44. Citas, iepriekš neminētas otrās grupas ēkas un būves III grupas 
ēkas, būves un inženierbūves

50,00

14.45. Ēku, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi vai vairāk nekā 
viens apakšzemes stāvs, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.46. Ēku, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi vai vairāk nekā 
viens apakšzemes stāvs, vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā 
pārbūve

250,00

14.47. Publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2, jaunbūve, 
pārbūve

300,00

14.48. Publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2, 
vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

200,00

14.49. Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku 
par 600 MJ/m2, vai rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo 
platību, lielāku par 2000 m2, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.50. Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku 
par 600 MJ/m2, vai rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo 
platību, lielāku par 2000 m2, vienkāršotā atjaunošana un 
vienkāršotā pārbūve

260,00

14.51. Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai 
kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m2 jaunbūve, pārbūve

300,00

14.52. Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/
m2 vai kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m2, vienkāršotā 
atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

200,00

14.53. Rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu 
uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku 
par 5000 m3, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.54. Rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu 
uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku 
par 5000 m3, atjaunošana

260,00

14.55. Katlumāju un elektroenerģijas apgādes ēku ar siltuma jaudu, 
lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, 
jaunbūve, pārbūve

300,00

14.56. Katlumāju un elektroenerģijas apgādes ēku ar siltuma jaudu, 
lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, 
atjaunošana

260,00

14.57. Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 110 kV un augstāku 
spriegumu jaunbūve, pārbūve

300,00

14.58. Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 110 kV un augstāku 
spriegumu atjaunošana

260,00

14.59. Atklāto sporta laukumu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk 
nekā 1000 sēdvietas, un baseinu ar tribīnēm, kurās paredzētas 
vairāk nekā 1000 sēdvietas, estrāžu ar tribīnēm, kurās 
paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.60. Atklāto sporta laukumu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk 
nekā 1000 sēdvietas, un baseinu ar tribīnēm, kurās paredzētas 
vairāk nekā 1000 sēdvietas, estrāžu ar tribīnēm, kurās 
paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, vienkāršotā atjaunošana 
un vienkāršotā pārbūve

260,00

14.61. Dūmeņu, garāku par 60 m, jaunbūve, pārbūve 300,00
14.62. Dūmeņu, garāku par 60 m, atjaunošana 260,00
14.63. Elektropārvades līniju ar nominālo spriegumu 110 kV un 

augstāku jaunbūve, pārbūve
300,00

14.64. Elektropārvades līniju ar nominālo spriegumu 110 kV un 
augstāku atjaunošana

260,00

14.65. Enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma vai elektrisko 
jaudu, lielāku par 2 MW, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.66. Enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma vai elektrisko 
jaudu, lielāku par 2 MW, atjaunošana

260,00
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Nodevas objekts
Nodevas apmērs 
euro par vienu 
ēku vai būvi

14.67. Gājēju vai velosipēdu, vai apvienoto gājēju un velosipēdu tiltu ar 
laiduma garumu, lielāku par 10 m, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.68. Gājēju vai velosipēdu, vai apvienoto gājēju un velosipēdu tiltu ar 
laiduma garumu, lielāku par 10 m, atjaunošana

260,00

14.69. Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu 
virs 1,6 Mpa jaunbūve, pārbūve

300,00

Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu 
virs 1,6 Mpa atjaunošana

260,00

14.70. Stacionāru piestātņu ūdenstecēs un ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums 
lielāks par 6 m, stacionāru piestātņu un krasta nostiprinājumi 
jūrā un ostās, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.71. Stacionāru piestātņu ūdenstecēs un ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums 
lielāks par 6 m, stacionāru piestātņu un krasta nostiprinājumi 
jūrā un ostās atjaunošana

260,00

14.72. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu (spiedvadi) ar iekšējo diametru 
no 500 mm, pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo 
diametru no 800 mm, kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas 
inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas inženierbūvju ar jaudu, 
lielāku par 300 m3/diennaktī, ūdensapgādes ārējo inženiertīklu ar 
iekšējo diametru no 500 mm, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.73. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu (spiedvadi) ar iekšējo diametru 
no 500 mm, pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo 
diametru no 800 mm, kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas 
inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas inženierbūvju ar jaudu, 
lielāku par 300 m3/diennaktī, ūdensapgādes ārējo inženiertīklu ar 
iekšējo diametru no 500 mm, atjaunošana

260,00

14.74. Vēja elektrostaciju ar jaudu no 20 kW līdz 1 MW jaunbūve, pārbūve 300,00
14.75. Vēja elektrostaciju ar jaudu no 20 kW līdz 1 MW atjaunošana 260,00
14.76. Vēja elektrostaciju ar jaudu virs 1 MW (par katru megavatu)  

jaunbūve, pārbūve*
1000,00

14.77. Vēja elektrostaciju ar jaudu virs 1 MW (par katru megavatu)  
atjaunošana*

500,00

Nodevas objekts
Nodevas apmērs 
euro par vienu 
ēku vai būvi

14.78. Mastu, stabu, torņu, augstāku par 100 m, jaunbūve, pārbūve 300,00
14.79. Mastu, stabu, torņu, augstāku par 100 m, atjaunošana 260,00
14.80. Ūdensteču un ūdenstilpju krasta nostiprinājumu un krastmalu, ja 

ūdens dziļums lielāks par 6 m, jaunbūve, pārbūve
300,00

14.81. Ūdensteču un ūdenstilpju krasta nostiprinājumu un krastmalu, ja 
ūdens dziļums lielāks par 6 m, atjaunošana

260,00

14.82. Lidlauka skrejceļu, publiskās lietošanas dzelzceļu jaunbūve, 
pārbūve

300,00

Lidlauka skrejceļu, publiskās lietošanas dzelzceļu atjaunošana 260,00
14.83. Rūpnieciskās ražošanas inženierbūvju (ieguves rūpniecības vai 

iežieguves inženierbūves, ķīmiskās ražošanas inženierbūves, 
smagās rūpniecības uzņēmumu inženierbūves), izņemot 
urbumus, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.84. Rūpnieciskās ražošanas inženierbūvju (ieguves rūpniecības vai 
iežieguves inženierbūves, ķīmiskās ražošanas inženierbūves, 
smagās rūpniecības uzņēmumu inženierbūves), izņemot 
urbumus, atjaunošana

260,00

14.85. Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko inženierbūvju, ja 
hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu 
stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.86. Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko inženierbūvju, ja 
hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu 
stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, atjaunošana

260,00

14.87. Tuneļu jaunbūve, pārbūve 300,00
14.88. Tuneļu jaunbūve, atjaunošana 260,00
14.89. Citi, iepriekš neminētie trešās grupas objekti 300,00

*megavata kopējo skaitli daļskaitļa gadījumā vienmēr apaļo uz augšu līdz veselam skaitlim”.

2. Papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:
“15.1 No nodevas samaksas par būvatļaujas saņemšanu atbrīvotas personas, kuras veic 

atsevišķu saules paneļu uzstādīšanu pašpatēriņam.”.

Domes priekšsēdētājs  A. Mucenieks

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.13

“GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES  
2022. GADA 27. JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5 

“PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra sēdē apstiprināti noteikumi Nr.6 
“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 
“Ēku būvnoteikumi””, kuros ietvertais tiesiskais regulējums – paredzošs 
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 “Ēku 
būvnoteikumi” būvniecības ieceres dokumentu veidu un ēku vai to daļu 
atjaunošanas un pārbūves saskaņošanas procedūru izmaiņas – ir stājies 
spēkā 2022. gada 1. martā. Saistošie noteikumi “Grozījumi Ventspils novada 
domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Ventspils 
novada pašvaldības nodevām”” (turpmāk – Noteikumi), kuros iekļautas 
tiesību normas, kas noteic nodevas un to apmēru par Ventspils novada 
Būvvaldes atļaujas izsniegšanu būvniecības ieceres īstenošanai, sagatavoti, 
lai nodrošinātu no likuma “Par pašvaldībām” 41. panta otrās daļas izrietošo 
prasību ievērošanu par pašvaldības lēmējinstitūcijas normatīvo aktu 
atbilstību hierarhiski augstāka juridiska spēka tiesību aktiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Noteikumi paredz Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošo 
noteikumu Nr.5 “Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”” VI. nodaļu 
“Nodevas par būvatļaujas saņemšanu” izteikt redakcijā, kas atbilst Ministru 
kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 
lietotajai terminoloģijai saistībā ar būvniecības ieceres veidiem, kā arī 
papildināt ar 15.1 punktu, kurā noteikts, ka nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu netiek piemērota personām, kuras veic atsevišķu saules paneļu 
uzstādīšanu pašpatēriņam.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav iekļaujama, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 43.1panta otrās daļas 
nosacījumus.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumu pieņemšana neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Ar Noteikumiem pēc būtības nav izdarīti grozījumi administratīvo procedūru 
tiesiskajā regulējumā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta izstrādes procesā 
nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

IESAKIET 
personas novada 

pašvaldības 
apbalvojumiem!
Divpadsmito gadu ir spēkā Ventspils novada domes 

apstiprinātais nolikums “Par Ventspils novada pašvaldības 
apbalvojumiem”, kas paredz apbalvojumu – Pateicības raksta, 
Atzinības raksta un Goda raksta – piešķiršanu Ventspils novada 
fiziskām un juridiskām personām vai arī personu grupām un 
kolektīviem par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā un 
atpazīstamības veicināšanā.

NOLIKUMS PAREDZ, KA:
v jebkurš Ventspils novada iedzīvotājs vai Ventspils novada pašvaldības 

darbinieks ir tiesīgs ieteikt apbalvošanai ar novada pašvaldības Pateicības 
rakstu;

v ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašvaldības Atzinības rakstu tie-
sīgi iesniegt novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību vadītāji un fizisku personu grupa (ne mazāk kā 
piecas personas);

v ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašvaldības Goda rakstu ir tiesī-
gi iesniegt novada domes deputāti, izpilddirektors, pārvalžu vadītāji un fizis-
ku personu grupa (ne mazāk kā piecas personas). 

Iesniedzot ziņas par apbalvojamo, jānorāda personas vārds, uzvārds, per-
sonas kods, dzīvesvieta, darbavieta vai nodarbošanās, juridiskajām personām 
– nosaukums, vadītājs – un apbalvojuma piešķiršanas pamatojums (vispusīgs 
nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot). Pieteikumi līdz 18. oktobrim 
jāsniedz pagastu pārvaldēs vai Ventspils novada pašvaldībā Ventspilī, Skolas 
ielā 4. 

Marlena Zvaigzne 
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PILTENE
Neticami, bet jaunais 

mācību gads jau atkal ir 
klāt. Šoreiz vēl tik silts un 
saulains, ka neatgādina 
rudeni.

Piltenes Mūzikas skolā šis 
mācību gads iesākās ar vairākiem 
iepriecinājumiem. Šis ir mūsu 
mūzikas skolas 30. mācību gads! 
Mums ir patiess prieks, ka esam 
nonākuši līdz šim punktam un 
varam šo mācību gadu iesākt 
tik skaisti. Skolai pievienojušies 
daudzi jauni audzēkņi, kas ir re-
kordliels skaits pēdējo gadu laikā, 
ar lielu degsmi apgūt un attīstīt 
savas prasmes dažādās nodaļās. 
Esam gandarīti par lielo intere-
si un iespēju uzņemt savā skolā 
jaunos audzēkņus, jo īpaši tāpēc, 
ka šogad, ņemot vērā notikumus 
pasaulē, mācības uzsāks arī au-
dzēkņi, kas iepriekš mācījušies 
ārpus Latvijas. Arī skolas dekorā-
cijas tika pielāgotas tam, lai sim-
boliski iestātos par mieru pasaulē. 
Šis būs arī pirmais mācību gads, 
kad mūzikas skolas bērni varēs 

muzicēt pie flīģeļa ne tikai Piltenē, 
bet arī Tārgales mācību punktā. 
Pateicoties sadarbībai ar mācītāju, 
klavieru skaņotāju, ērģeļu būvētā-
ju un restauratoru Jāni Kalniņu, 
turpmāk skolai būs par diviem 
flīģeļiem vairāk. No pedagogu un 
skolas vadības puses raugoties, 
šo instrumentu papildinājums ir 
būtisks solis audzēkņu attīstībā, 
jo ikdienā, praktizējoties pie šāda 
instrumenta, audzēkņu redzes-
loks ievērojami paplašinās un iz-
pratne par klavierspēli attīstās vēl 
dinamiskāk.

Skolas kolektīvs pateicas vi-
siem, kas klātienē vai attālināti 
piedalījās jaunā mācību gada at-
klāšanā, kā arī visiem audzēk-
ņiem un vecākiem, kas izvēlēju-
šies uzsākt vai turpināt mūzikas 
izzināšanu mūsu mūzikas skolā. 
Lai visiem mierīgs un izaugsmes 
pilns 2022./2023. mācību gads. 
Uz satikšanos koncertos un citās 
aktivitātēs!

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Irina Kušnirenko

Peldu ielā 9 Piltenē pie 
daudzdzīvokļu nama notiek 
rekonstrukcijas darbi.  

Projektā ir paredzēts uzbūvēt 
jaunu brauktuvi ar bruģi 750 m2 
platībā, paplašinot autostāvvietu 
līdz 250 m2. Tāpat tiks izbūvēta 
520 m2 liela gājēju ietve. Notiks 
sadzīves kanalizācijas un lietus 
ūdens kanalizācijas ārējo tīklu 
nomaiņa un izbūve 490 metru ga-
rumā, arī ielas apgaismes elektro-
tīklu izbūve 119 metru garumā, 

uzstādot trīs apgaismojuma bals-
tus ar gaismekļiem.

Būvdarbus veic SIA “Ajor”, 
būvuzraudzību – SIA “BŪŪZ”, 
projekta autors ir IK “Ardeca”, 
Aivars Rudzāts. Augusta sākumā 
uzsāktā rekonstrukcija ilgs četrus 
mēnešus. Pēc tam paredzēts arī 
labiekārtot daudzdzīvokļa nama 
apkārtni Peldu ielā 9.  

Novada domes deputāti at-
balstīja investīciju projekta “Pil-
tenes pilsētas Peldu ielas posma 

pārbūve” iesniegšanu Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā valsts budžeta 181 
838,39 eiro aizdevuma saņem-
šanai, no pašvaldības budžeta 
nodrošinot līdzfinansējumu 15% 
apmērā, tas ir, 32 089,13 eiro, 
maksājums par autoruzraudzību 
ir 786,50 eiro, būvuzraudzības 
pakalpojumi izmaksā 5081,76 
eiro.

Marlena Zvaigzne 

ZLĒKAS

Saulainā un ļoti siltā 13. augusta pēcpusdienā Zlēku 
baznīcā notika koncerts “No baroka līdz mūsdienām”.

Šoreiz dievnamu pieskandināja ērģelnieks Jānis Karpovičs un skais-
tās balss īpašniece, soprāns Anete Viļuma ar vācu romantiskās mūzikas 
koncertu. Tā apmeklētājiem bija iespēja pirmo reizi Zlēku baznīcā dzir-
dēt jauniegūto K. A. Hermaņa būvēto flīģeli. Paldies pasākuma atbalstī-
tājiem: Ventspils novada pašvaldībai, Zlēku draudzei un  SIA “Summus”.

Gunita Zernevica

Zlēkās skanēja vācu 
romantiskā mūzika  

Mākslinieki pēc koncerta ar saņemtajiem ziediem.  
GUNITAS ZERNEVICAS FOTO

Pēc rekonstrukcijas Peldu ielā 9 būs paplašināta autostāvvieta.    DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Rekonstruē daudzdzīvokļu mājas apkārtni

Jaunie audzēkņi piepulcējas Piltenes Mūzikas skolas saimei 30. mācību gadā.
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Starp gladiolām, baloniem un flīģeļiem
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SIA “VNK serviss” 
jau gadu aktīvi strādā 
ar tiem klientiem, kuri 
dažādu iemeslu dēļ laikus 
nav norēķinājušies par 
saņemtajiem pakalpojumiem. 
Vairāki negodprātīgi īrnieki 
no pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem ir izlikti ar tiesas 
spriedumu, un turpinās darbs 
ar dzīvokļa īpašniekiem, 
kuri nenorēķinās par 
apsaimniekošanu un/
vai komunālajiem 
pakalpojumiem. 

Lielākā daļa atbrīvoto dzīvok-
ļu pēc īrnieku piespiedu izlikšanas 
parasti ir nolietoti līdz dzīvošanai 
nederīgam, antisanitāram stāvok-
lim, un pēc īrnieka izvākšanās ir 
nepieciešami resursi un ieguldījumi 
to sakārtošanai. Jāsaprot, ka atse-
višķu indivīdu maksājumu saistību 
nepildīšana ietekmē arī visas dzīvo-
jamās mājas kopējo finanšu uzkrā-
jumu, tādējādi būtiski var apgrūti-
nāt mājas apsaimniekošanas darbu 

īstenošanas iespējas un ilgtermiņā 
ietekmēt kopējo dzīvojamās mājas 
stāvokli.

 SIA “VNK serviss” aicina savus 
klientus, kuriem radušās grūtības 
norēķināties par pakalpojumiem 
savlaicīgi, risināt jautājumus par 
parāda atmaksas iespējām sarunu 
ceļā, lai nebūtu jāuzsāk tiesvedī-
bas process. Katrs nemaksāšanas 
gadījums tiks individuāli izvērtēts, 
meklējot kompromisu, cenšoties 
rast abpusēji labāko risinājumu pa-
rādsaistību dzēšanai.

Vienlaikus SIA “VNK serviss” 
izsaka pateicību visiem klientiem, 
kuri laikus norēķinās par saņemta-
jiem pakalpojumiem!  

Vairāku daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji sākuši aktīvi iesaistī-
ties sava kopīpašuma sakārtoša-
nā – Stiklu ciema “Krastos” eks-
pluatācijā nodots pirmais jumta 
seguma nomaiņas projekts, un 
drīzumā paredzami vēl astoņi lī-
dzīgi projekti.

Stiklu ciema “Krasti” projekta fi-

nansēšana 51 113,85 eiro, t.sk. PVN, 
daļēji tika īstenota no mājas uzkrāju-
ma līdzekļiem, un lielākā daļa finan-
sējuma tika piesaistīta no finanšu 
institūcijas ALTUM programmas 
“Daudzdzīvokļu māju remonta aiz-
devums”. Projekta gaitā daudzdzī-
vokļu mājā īstenoti šādi darbi: visa 
jumta seguma nomaiņa, bojāto koka 
konstrukciju nomaiņa, skursteņu 
demontāža un pārmūrēšana, lietus 
ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, 
vēja kastu uzstādīšana u.c. 

ALTUM institūcijā ir apstip-
rināti arī jumta seguma nomai-
ņas un remonta pasākumu pro-
jekti Blāzmas ciema “Atvaros” un 
Vārves pagasta “Zūrās – 9”, šobrīd 
norisinās būvniecības dokumen-
tācijas izstrādes pasākumi, lai pēc 
iespējas ātrāk uzsāktu paredzētos 
būvdarbus.  

Izskatīšanas procesā ALTUM 
programmas aizdevuma finansē-
juma piesaistei ir iesniegti pietei-
kumi Usmas pagasta “Dimantu”, 
Ugāles pagasta “Rūpnīcas – 3”, 

Jaunās apkures sezonas 
siltuma tarifi tiks publicēti 
uzņēmuma SIA “VNK 
serviss” mājaslapā, tiklīdz 
tiks apstiprināti Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijā septembrī. 

Vienlaikus SIA “VNK serviss” 
informēs iedzīvotājus par šīs se-
zonas apkures tarifu gan “Bill.
me” vietnē, gan arī informācija 
paziņojuma formā tiks ievietota 
oktobrī izsūtītajos rēķinos. 

Aicinām iedzīvotājus sekot 
līdzi aktuālajai informācijai par 
siltumapgādes tarifiem www.vnk-
serviss.lv, kā arī jau laikus vērsties 
novada Sociālajā dienestā, lai no-
skaidrotu, vai būs pieejams kāds 
pašvaldības atbalsts specifiskām 
mērķa grupām, piemēram, maz-
nodrošinātajiem, trūcīgajiem, 
daudzbērnu ģimenēm u.tml.

SIA “VNK serviss” informē 
par citām aktualitātēm

3 Lūdzam visus klientus, ap-
maksājot savu rēķinu internetban-

kā, norādīt precīzu rēķina numuru 
un adresi, par kuru tiek maksāts! 
Tas nepieciešams, lai grāmatvedī-
bā būtu iespējams atpazīt ienākošo 
maksājumu un korekti piesaistīt 
konkrētam klientam.  

3 Skaidrojam, ka ūdens skai-
tītāja rādījumi ir jānodod katru 
mēnesi no 26. līdz 29. datumam, 
norādot visus ciparnīcas skaitļus, 
arī tos, kuri atrodas aiz komata! 
Skaitītāja rādījumi, kas nodoti pēc 
norādītā datuma, netiek pieņemti, 
un klientam tiek aprēķināts ūdens 
daudzums pēc vidējā patēriņa un, 
ja rādījumi netiek nodoti savlaicī-
gi trīs mēnešus pēc kārtas, klien-
tam tiek aprēķināta starpība starp 
mājas ievadskaitītāja rādījumu un 
mājas dzīvokļos kopējo deklarēto 
ūdens daudzumu.  

3 Aicinām iedzīvotājus iz-
mantot iespēju ziņot skaitītāju rā-
dījumus sev ērtākajā laikā vietnē 
www.bill.me. Vairāk informācijas 
par “Bill.me” iespējām un priekš-
rocībām var iegūt tīmekļa vietnē 

www.bill.me vai darba laikā, zva-
not pa tālruni: +371 66905690, 
tāpat arī aktivizējot reģistrētajā 
e-pastā saņemto “Bill.me” reģis-
trācijas saiti. 

3 Pagastos, kuros nav SIA 
“VNK serviss” pieņemšanas vie-
tas, rēķinus par komunālajiem 
pakalpojumiem skaidrā naudā ap-
maksāt būs iespējams saskaņā ar 
šādu grafiku:

15. septembrī
3 Zlēkās no plkst. 8 līdz 12;
20. septembrī
3 Ancē no plkst. 9 līdz 10;
3 Popē no plkst. 11 līdz 12; 
3 Blāzmā no plkst. 13 līdz 14;
3 Usmā no plkst. 15 līdz 16;
3 Vārvē no plkst. 9 līdz 10;
21. septembrī
3 Zirās no plkst. 9 līdz 10;
3 Piltenē no plkst. 8 līdz 17;
22. septembrī
3 Tārgalē no plkst. 8 līdz 12;
27. septembrī
3 Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11.

Diāna Skudra 

SIA “VNK serviss” informācija

Godprātīgo klientu aizstāvībai SIA “VNK serviss” 
aktīvi strādā ar nemaksātājiem

kā arī Ances pagasta “Varavīks-
nes” daudzdzīvokļu mājām jumta 
renovāciju darbiem, kurus māju uz-
devumā ir sagatavojuši SIA “VNK 
serviss” speciālisti. 

Savukārt iepirkumu proce-
dūras par saimnieciski izdevīgā-
kā piegādātāja izvēli uzsāktas 3 
daudzdzīvokļu mājām – Usmas 
pagasta “Dzintaros”, Ziru pagasta 
“Strazdiņos”, kā arī Tārgales pagasta 
“Celtniekos – 2”, kur plānots veikt 
inženierkomunikāciju nomaiņas 
pasākumus. Pēc iepirkuma proce-
sa noslēgšanās SIA “VNK serviss” 
informēs dzīvokļu īpašniekus, lai 
tiktu pieņemts lēmums, vai turpi-
nāt projekta realizēšanu un sniegt 
pieteikumu ALTUM aizdevuma 
finansējuma piesaistei. 

SIA “VNK serviss” atkārtoti 
vēlas uzsvērt, ka jebkura novadā 
esošā daudzdzīvokļu māja var iz-
mantot ALTUM programmu, lai 
sakārtotu kādu no prioritārajiem 
jautājumiem: piemēram, uzlabotu 
mājas energoefektivitāti, nomainot 
kāpņutelpu logus un durvis, reno-
vētu jumtu, mainītu inženierkomu-
nikācijas vai veiktu citus nozīmīgus 
būvdarbus, piemēram, beidzot ie-
kārtotu individuālu siltumapgādes 
sistēmu daudzdzīvokļu mājai. 

Lai īstenotu nepieciešamos 
renovācijas darbus, mājas iedzī-
votājiem ir tikai jābūt pietieka-
mi aktīviem un jāapmeklē mājas 
sapulces, jo tieši mājas sapulcē ir 
iespējams pieņemt lēmumu par 
mājai nepieciešamo darbu veikša-
nu, ko SIA “VNK serviss” speciā-
listi attiecīgi fiksēs mājas sapulces 
protokolā.

Pēc tam SIA “VNK serviss” 
speciālisti (dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulces uzdevumā): 

m veiks nepieciešamo būvnie-

cības apjomu sagatavošanu iepir-
kuma procedūrai;

m realizēs atbilstošu publisku 
iepirkuma procedūru, piesaistot 
pēc iespējas vairāk piegādātāju, lai 
dzīvokļu īpašnieki projektu varētu 
realizēt par pēc iespējas zemākām 
izmaksām;

m pēc iepirkuma procedūras 
rezultātu apkopošanas SIA “VNK 
serviss” speciālisti atkārtoti sa-
sauks daudzdzīvokļu mājas iedzī-
votāju kopsapulci, lai iepazīstinātu 
iedzīvotājus ar iepirkuma rezultā-
tiem, balstoties uz ko mājas dzī-
vokļu īpašniekiem būs jāpieņem 
lēmums, vai darbu veikšanai pie-
saistīt aizdevumu;

m lēmuma gadījumā par labu 
finansējuma piesaistei SIA “VNK 
serviss” speciālisti sagatavos visus 
nepieciešamos projekta dokumen-
tus un iesniegs tos izvērtēšanai gan 
komercbankās, gan finanšu insti-
tūcijā ALTUM, kā arī nodrošinās 
nepieciešamo saskaņojumu organi-
zēšanu ar Ventspils novada pašval-
dību u.c.;

m pēc pozitīva lēmuma saņem-
šanas par finansējuma piešķiršanu 
no ALTUM tiek slēgts līgums par 
darbu izpildi ar izvēlēto piegādātāju 
un uzsākta projekta realizācijas fāze.

Jāuzsver, ka visi minētie soļi aiz-
ņem no 6 līdz 12 mēnešiem un AL-
TUM programma “Daudzdzīvokļu 
māju remonta aizdevums” tiek slēg-
ta 2023. gada beigās, tāpēc aicinām 
visus tos daudzdzīvokļu namus, kas 
ir ieinteresēti veikt lielākus remonta 
darbus, bet kuriem uzkrājumā nav 
pietiekamu mājas naudas līdzek-
ļu, nekavēties un vērsties pie SIA 
“VNK serviss” apsaimniekošanas 
speciālistiem, lai pārrunātu iespējas 
par projekta realizāciju.

Diāna Skudra 

Lielākā daļa atbrīvoto dzīvokļu pēc īrnieku piespiedu 
izlikšanas parasti ir nolietoti līdz dzīvošanai nederīgam, 
antisanitāram stāvoklim, un pēc īrnieka izvākšanās ir 
nepieciešami resursi un ieguldījumi to sakārtošanai.

SIA “VNK SERVISS” ARHĪVA FOTO

Ekspluatācijā nodots Stiklu ciema 
mājas “Krasti” jumts, projekta 
izmaksas – 51 113,85 eiro. 
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24. septembrī no plkst. 12 līdz 16 
Užavas pagastā notiks zivju tirgus. Tas būs 
pasākums, kurā varēs gan pamieloties, 
gan nopirkt zivtiņas līdzņemšanai, gan 
iesaistīties meistarklasēs, gan baudīt kultūras 
programmu.  

Zivju tirgū pie tautas nama varēs iegādāties un 
baudīt dažādus zivju produktus. Apmeklētāji savas 
garšas kārpiņas palutinās ar novada saimnieču gatavo-
tiem zivju ēdieniem – zivju zupu un oglēs ceptu siļķi.

Zvejnieku darbu būs iespēja iepazīt dažādās meis-
tarklasēs, un tā būs tīklu lāpīšana, zivju ķidāšana, 
jūrnieku mezglu siešana, arī zivju atpazīšana. Un, pro-
tams, kā jau kārtīgā tirgū būs arī varena izsole. 

Savu produkciju piedāvās no tuvākas un tālākas 

apkārtnes ieradušies mājražotāji un amatnieki. Ko vēl 
redzēsiet un dzirdēsiet tirgū? Pirmie tirgus dienu ieskan-
dinās Ugāles pūtēju orķestra mūziķi. Būs arī kārtīgas tau-
tisko deju polkas Vārves pagasta deju kolektīva “Vāruve” 
izpildījumā. Mazie apmeklētāji varēs baudīt aktivitātes 
kopā ar klauniem. Plkst. 14.30 ar koncertprogrammu 
“Vasara pilnbriedā” visus pasākuma apmeklētājus ar savu 
skanīgo balsi priecēs Andris Baltacis un Aldis Kise.

Lai visa tirgus padarīšana turētos kopā un katrs 
baudītu sev vēlamo, izdarības no Užavas estrādes va-
dīs aktieris Edgars Pujāts, kuram piepalīdzēs užavnie-
ce Linda Sāmīte.

Ieeja tirgū – bez maksas. Jānorēķinās būs tikai tad, 
ja gribēsiet paēst un iegādāties dažādus labumus.

Gita Vilgute

Pedagogu sanāksmē 
Tārgalē Užavas pamatskolas 
skolotāja Anita Pāvelsone 
saņēma pašvaldības 
apbalvojumu “Gada 
skolotājs”. Tas pasniegts 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem 
audzināšanas, ārpusstundu 
un interešu izglītības darbā”.

Ar Anitu satiekamies darbīgā 
pirmdienā. Sarunas laikā viņas vietā 
klasē ieiet direktore Guntra Mago-
nīte, un mēs dodamies uz skolotāju 
istabu. Otrā stāva gaitenī pamanu 
galdu, kuram apkārt izvietoti krēsli. 
Šī atpūtas vieta esot domāta ikvie-
nam, kurš grib palasīt grāmatas vai 
pildīt mājasdarbus, paskaidro Anita. 
Šāds variants izmēģināts pagājušajā 
gadā, un visiem tas iepaticies, tādēļ 
arī šoruden galds ir savā vietā un 
gaida skolēnus. 

Domājot par profesijas izvē-
li, Anita jaunībā gribējusi kļūt par 
medmāsu vai arheoloģi, bet pama-
zām, saprotot, ka patīk bērni, tē-
mējusi pirmsskolas virzienā. “Dzīve 
iegrozījās tā, ka man nācās strādāt 
nevis pirmsskolā, bet gan skolā, un 
tad jau āķis bija lūpā. Ziru pamat-
skolā sāku mācīt sākumskolēnus, 
pēc tam iestājos augstskolā un ie-
guvu tiesības mācīt pamatskolā arī 
sociālās zinības un mājturību. Man 
ļoti patīk apmeklēt kursus, tāpēc 
varu būt arī vizuālās mākslas un 
bioloģijas skolotāja. Ja man būtu jā-
strādā tikai sākumskolā, tas laikam 
būtu pārāk garlaicīgi, man patīk 
saskarsme arī ar lielajiem bērniem. 
Dažādība ir sava veida izaicinājums.”

Anitas pirmā darbavieta, Ziru 
pamatskola, ir slēgta, bet viņa atce-
ras, ka šajā mācību iestādē audzēkņi 
vairāk jutās piederīgi savam pagas-
tam, lai gan arī Užavā pat tie skolēni, 
kuri brauc no Ventspils, ar lepnumu 
saka, ka ir užavnieki. “Atnācu uz 
Užavas pamatskolu 2009. gadā un 
uzreiz pamanīju, ka šeit kolektīvā 
kolēģi cits citu atbalsta, visi ir vie-
noti. Jā, varbūt reizēm kādam mana 
ideja sākumā nemaz tik ļoti neiepa-
tīkas, tomēr citi palīdz to realizēt, un 
rezultāts parasti ir labs.”

Šajā mācību gadā Anita pa-
sniedz dabaszinības, bioloģiju, kā arī 
sportu 3.–5. klašu skolēniem. “Ru-
nājot par sportošanu, ir bērni, kuri 
ir gatavi kalnus gāzt, bet ir arī tādi, 
kuri ir jāpierunā kustēties. Kad viņi 
izprot, kāpēc tas ir vajadzīgs, pretes-
tības vairs nav. Un zini, kas ir labi? 
Tas, ka es sporta stundās izkustos 
kopā ar saviem audzēkņiem. Pirm-
kārt, viņiem, redzot, ka pieaugušais 
dara to pašu, ir labs stimuls censties, 

otrkārt, man pašai ir iespēja fiziski 
darboties līdzi, un tas, lai uzturētu 
sevi formā, ļoti noder.”

Vadot dabaszinību un bioloģijas 
stundas, skolotāja ir ievērojusi, ka 
audzēkņiem ir diezgan liela inte-
rese par šiem priekšmetiem. “Vien 
jāpiedomā pie tā, kā katrai klasei 
pasniegt jauno vielu. Vieniem vairāk 
der fakti, citiem praktiskās nodar-
bības. Skolā neder princips – pagā-
jušajā gadā es darīju tā, tātad šogad 
to atkārtošu. Ir jāpiedomā pie tā, 
kā mācīt, turklāt atšķiras arī vienas 
klases bērnu uztvere, arī tur ir vaja-
dzīga dažādība. Kopš mācu bioloģi-
ju, neievēroju striktu dalījumu, kas 
būtu jāapgūst katrā klasē, bet cenšos 
dot zināšanas par visām tēmām, 
jo mēs visi esam dabas sastāvdaļa. 
Jaunā kompetenču izglītība ir inte-
resanta, tomēr ir viens bet – trūkst 
materiālu. Piemēram, devītajiem 
bioloģijā nav mācību grāmatu, tas 
nozīmē, ka man, lai varētu pilnvērtī-
gi vadīt stundu, informācija jāmeklē 
daudzos avotos. Lai gan skolā ne-
strādāju pirmo gadu, rēķinu, ka sa-
gatavošanās stundām mājās paņem 
no vienas līdz četrām stundām. Ģi-
mene jau ir pieradusi un respektē to, 
ka strādāju arī vakaros. Man patīk 
gatavoties stundām, jo vienmēr uz-
zinu kaut ko jaunu. Vasarā apmek-
lēju datorkursus un apguvu jaunas 
programmas, kuras izmantošu ne 
tikai pati, bet arī ieteikšu kolēģiem. 
Skolotājs nevar stāvēt uz vietas, visu 
laiku ir jāmācās, turklāt ir pieejami 
kursi gan klātienē, gan attālināti. 
Ziemā divus mēnešu slimoju un 
aktīvi pieteicos dažādiem kursiem – 
visu laiku biju cilvēkos, tikai ekrānā.”

Runājot par mūsdienu skolē-
niem, pedagoģe teic, ka viņi ir zināt-
kāri, bet dažkārt apmaldās plašajā 
informācijas gūzmā. Anita labprāt 
strādā arī ar tādiem bērniem, ku-
riem ir mācīšanās grūtības, jo prot 
viņus ieinteresēt un motivēt. Rei-
zēm skolotāja praktizē tādu pieeju, 
ka jauno vielu saviem vienaudžiem 
izstāsta spējīgākie audzēkņi, sa-
vukārt, organizējot darbu grupās, 
kopā darbojas bērni ar dažādu zinā-
šanu līmeni. Mijiedarbojoties sko-
lēni cits citu papildina, un ieguvēji 
ir visi – gan tie, kuriem ir labākas, 
gan tie, kuriem ir vājākas sekmes. 
Svarīgi uzslavēt katru bērnu par to, 
ko viņš zina, nevis norāt par to, ko 
neprot. Anita gan nenoliedz, ka rei-
zēm stundās pasaka skaļāku vārdu, 
bet kopumā ar disciplīnu problēmu 
nav. Pedagoģe ievērojusi, ka audzēk-
ņu uzmanība mainās, ja gadās kāda 
neinteresanta tēma, tad jāizdomā 
paņēmieni, kā to pasniegt saistoši, 

un tad domstarpību nav. “Jebkuram 
skolotājam ir jāprot noreaģēt – ja šis 
nevelk, tad es – hops! – mainu un iz-
vēlos citu metodi vai piemēru. Daž-
kārt pavisam noteikti ir jāimprovizē, 
un tad stunda izdodas. Tu man pra-
si, vai skolēni mani dažkārt nepasū-
ta trīs mājas tālāk. Jā, gadās arī tā, 
bet es par to ļoti nepārdzīvoju, jo sa-
protu, no kādas vides bērns nāk. Ja 
kāds ko tādu pasaka, parasti atbildu: 
“Ejam reizē!” Tad bravūrīgais no-
sarkst un vairs nemēģina izaicināt, 
jo ir gaidas, ka es bļaušu, tomēr es 
to nedaru. Izaicinoši parasti uzve-
das tie audzēkņi, kuriem pietrūkst 
uzmanības ģimenē, un tad viņi 
alkst saņemt savas piecas slavas se-
kundes. Reizēm delveri starpbrīžos 
atnāk un atvainojas, un tad mēs ātri 
vien izlīgstam. Saviem skolēniem 
vienmēr novēlu nestrēbt karstu, jo 
no jebkuras – pat visdrūmākās si-
tuācijas – ir izeja, tikai nevajag pa-
doties un jāapbruņojas ar pacietību, 
ejot pretim savam mērķim. Mudinu 
izvēlēties gan tādu profesiju, kas au-
dzēknim šķiet saistoša, gan tādu, kas 
būs pieprasīta darba tirgū. Sarunās 
dzirdu, ka pusaudži baidās, bet es 
viņus iedrošinu, sakot, ka nekas dzī-
vē viegli nenāk, par visu ir jācīnās. 
Nevar padoties un nolaist ķepas.”

Anitu gandarī tas, ka skolē-
ni dažkārt prasa padomu dažādās 
dzīves situācijās un uztic savus no-
slēpumus. “Saviem skolēniem esmu 
cilvēks, uz kuru viņi var paļauties. 
Savu reizi samīļoju, savu reizi sa-
baru vai parādu kādu risinājumu. 
Vienmēr mācu ieklausīties vecāku 
viedoklī, jo mamma jau nav stulba, 
tāpēc, ka kaut ko neļauj. Viņai vien-
kārši ir lielāka dzīves pieredze, kas 
ļauj paredzēt notikumu gaitu. Man 
ir liels prieks, ja pēc gadiem, kad ir 
pabeigta Užavas pamatskola, bijušie 
audzēkņi pasaka paldies par to, ko 
esmu viņiem devusi. Es nenogurstu, 
strādājot ar bērniem, ar viņiem ir in-
teresanti, mazāk saistoša ir dažādu 
dokumentu aizpildīšana.”

Anita sevi dēvē par nemiera 
gariņu, un tieši tāpēc viņa pavasarī 
ieteica mācību iestādes direktorei 
pieteikties Ekoskolu programmā. 
“Mēs ar direktori esam uzrakstījuši 
iesniegumu, lai kļūtu arī par nacio-
nālo veselību veicinošo skolu. Jā, tas 
ir papildu darbs, bet, ja mēs tādējādi 
varam iegūt interesantus materiālus 
un piedalīties dažādos konkursos, 
ir vērts mēģināt. Uzskatu, ka jāiz-
manto katra iespēja iesaistīt bērnus 
daudzveidīgās aktivitātēs. Vairākus 
gadus rosinājām audzēkņus pieda-

līties projektā “Mana zeme skaistā” 
– viņi fotografēja dažādas dabas 
ainavas un objektus. Iedvesmojo-
ties no šī konkursa, šogad apņēmos 
skolā vadīt digitālās mākslas pul-
ciņu. Mērķis ir iemācīt skolēniem 
apstrādāt fotogrāfijas, un varbūt kā-
dam šīs zināšanas reiz noderēs tīri 
profesionāli.”

Anita Užavas pamatskolā ko-
ordinē skolēnu pašpārvaldes darbu. 
“Pašpārvaldes pārstāvji ir tie, kuri 
vada dzīvi skolā. Viņi nāk ar savām 
idejām un realizē tās. Pavasarī kopā 
ar trim pašpārvaldes dalībniekiem 
piedalījos nometnē Lielvirbos, kur 
izstrādājām projektu Užavas pa-
matskolas pašpārvaldes darbības 
attīstībai. To apstiprināja, esam sa-
ņēmuši 1000 eiro, tos izlietosim paš-
pārvaldes telpas dizaina nomaiņai, 
saliedēšanās pasākuma rīkošanai un 
lielo grīdas un āra spēļu iegādei. Tās 
varēs izmantot ikviens audzēknis, 
piemēram, gaidot skolas autobusu.”

Anita vada arī netradicionālo 
rokdarbu pulciņu, nodarbībās iz-
mantojot lietas, kuras citi varbūt 
izmestu. Viņa piedāvāja bērniem 
darboties ar apzāģētām balzama pu-
delēm un dot otro dzīvi šiem trau-
kiem. Pulciņā ar nagu laku ir krāsots 
papīrs, gan ar fēnu, gan ar gludekli 
kausēti vaska krītiņi. Tiek izmanto-
ta arī marmorēšana. Bērniem patīk 
rīkoties ar pērlēm, turklāt tās savās 
radošajās izpausmes izmanto arī 
zēni. “Pulciņu apmeklē daudzi bērni 
ar speciālām vajadzībām, jo viņiem 
patīk darboties un ir gandarījums 
par paveikto. Šajās nodarbībās nav 
jūtama atšķirība, visi spēj paveikt uz-
doto, un tas paaugstina pašapziņu.”

Abas Anitas meitas – Sabīne un 
Vita – ir skolotājas, bet dēls Matīss, 
tāpat kā vīrs Aldris, ir lauksaim-
nieks. Anitai darbā noder arī mājās 
noklausītās sarunas, jo viņa var pa-
stāstīt skolēniem, kad drīkst miglot 
laukus un vai no šīs darbības necie-
tīs bites. Anitas ģimene dzīvo Zirās, 
un viņa jau 16 gadus vada Ziru ama-
tierteātri, bet pirms gada uzņēmās 
arī novadpētniecības ekspozīcijas 
vadīšanu Zirās. Ir padomā izveidot 
biedrību, lai varētu darboties vērie-
nīgāk un piedalīties projektu kon-
kursos, iegūstot tik nepieciešamo 
finansējumu.      

Marlena Zvaigzne

Dažādība ir sava 
veida izaicinājums

Užavā notiks zivju tirgus

Anita saņēmusi apbalvojumu “Gada skolotājs”. Šogad viņa 
ir audzinātāja Užavas pamatskolas 5. klases skolēniem.  

ANITAS PĀVELSONES ARHĪVA FOTO 
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TĀRGALE

Mēs, folkloras kopa 
“Kāndla”, Tārgalē atzīmējām 
savu 50 gadu jubileju. 
Svinības apvienojām ar 
piejūras folkloras festivālu 
“Kaijas balss 2022”.

Festivāls un jubileja norisinā-
jās Lībiešu zvejnieku sētā, kur lep-
ni plīvoja lībiešu un igauņu karogi. 
Kopas “Kāndla” dalībnieki, kā jau 
mājinieki, gan sagaidīja viesus, 
gan arī parūpējās par viņu iejuša-
nos notiekošajā pasākumā.  

Zeme pie mūsu Baltijas jūras 

ilgu laiku tika saukta par Livoniju 
– līvu zemi –, un daudzu latviešu 
senčos ir līvi. Kopas “Kāndla” da-
lībnieki visus šos gadus izzināja 
vietējās līvu kultūras tradīcijas, 
dziesmas, valodu, izdzīvoja un sa-
juta to, ko ilgu laiku netīši slēpuši 
paši no sevis, – dzimtās zemes 
sentēvu saknes. Atšķetinot un at-
rodot katrs savu senču sakņu ceļu, 
ikviens no mums labāk iepazina 
savu dvēseli un pasaule kā no jau-
na atdzima pasargātā drošībā.

Sadziedāties uzaicinājām drau-

gu kolektīvus no tālām un tuvām 
vietām. Tālākie ciemiņi bija no 
Igaunijas – Pērnavas somu ingeru 
folkansambļi “Kullero”, “Siskot” un 
“Leivo”. Uz svinībām bija ieradušies 
arī pārstāvji un žurnālisti no Igau-
nijas Kultūras ministrijas, Igauni-
jas Kultūras biedrību asociācijas, 
Igaunijas Nacionālā kultūras cen-
tra, Latvijas Igauņu biedrības. 

Festivālā piedalījās Rīgas lī-
biešu dziesmu ansamblis “Līv-
list”, Ventspils lībiešu dziesmu 
ansamblis “Rāndalist”, Ventspils 

folkloras kopa “Laipa”, Ventspils 
novada folkloras kopas: Ugāles 
folkloras kopa “Urdava”, Puzes fol-
kloras kopa “Sītava”, Popes folk-
loras kopa “Pūnika” un Piltenes 
folkloras kopa “Pilltīn”.

Paldies visiem viesiem un 
sveicējiem par sirsnīgiem apsvei-
kumiem.

Piejūras folkloras festivāla 
“Kaijas balss” otrajā daļā devā-
mies uz Tārgales pagasta lībiešu 
piekrastes ciemu Liepeni, lai vie-
notos senā Baltijas jūras tautu tra-

dīcijā – uguns naktī. Izbaudījām 
fantastisku ugunskura iedegšanas 
rituālu, katram no mums bija jā-
iesaistās dažādās izdarībās, kuras 
sniedza dvēseles pacilātību. 

Jūras krastā pie iekurtā uguns-
kura sajutām, ka jūra ir tā, kas 
mūs vieno, un ka tā ir sargājama 
savai un nākamajām paaudzēm. 
Tādējādi visi kopā sajutām vēstu-
res elpu, vienotību un piederību 
savai zemei un Baltijas jūrai. 

Kopas “Kāndla” vadītāja 
Ilga Porniece

“Kāndla” nosvin “Kāndla” nosvin 
50 gadu jubileju50 gadu jubileju

Folkloras kopas “Kāndla” dziedātāji ar saviem viesiem Lībiešu zvejnieku sētā.   ILGAS PORNIECES ARHĪVA FOTO 

Uzsākti velotrases būvniecības darbi Ugālē

Aicinājums Puzes pagasta senioriem
Aicinām piedalīties Senioru dienai veltītā pasākumā  

“Es ar tevi, tu ar mani” 11. oktobrī plkst. 12 Puzes kultūras 
nama foajē. 

Satiksimies ar Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadī-
tāju Gintu Roderti, laipnās sarunās padalīsimies ar saviem labajiem dar-
biem sabiedrības labā, pamielosimies ar kaut ko garšīgu un ļausimies vēl 
citiem pārsteigumiem. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Lūdzu, 
līdz 1. oktobrim piezvanīt Puzes kultūras nama vadītājai Ivetai Petei pa 
tālruni 27809617. Māra Kraule 

Užavā notiks novada 
senioru pasākums   

9. oktobrī plkst. 12 (dalībnieku pulcēšanās no plkst. 11.30) 
Užavas tautas namā tiksies Ventspils novada seniori, lai 
piedalītos Starptautiskajai senioru dienai veltītajā izglītojoši 
izklaidējošajā pasākumā “Laimes mirkļi”.

Ar aizraujošu stāstījumu visus priecēs kapteinis Dainis Briedis. Stās-
tījumu caurvīs Aigara Lasmaņa spēlētās saksofona skaņas. Pēc pusdienu 
pauzes visus ar savām skanīgajām dziesmām priecēs Jānis Moisejs. Lai 
iespaidiem bagāta diena visiem apmeklētājiem!

Gita Vilgute

SENIORI INFORMĀCIJA

Ir uzsākti asfalta velotrases būvniecības 
darbi Ugāles pagastā saskaņā ar 2022. gada 
10. augustā izdarīto atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-
BV-2.5-2022-7748 par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi. 

Būvdarbus objektā veic SIA “We Build Parks” 
par līguma summu 59 714,63 eiro, būvuzraudzības 
pakalpojumus sniedz SIA “SB Uzraudzība” par līguma 
summu 4114 eiro. Cenas norādītas ar PVN. Būvdarbi 
objektā jāpabeidz un ekspluatācijā jānodod četru 
mēnešu laikā.

Projekta “Universāli pielietojamas 
velotrases ierīkošana Ugālē” (Nr. 
22-08-AL17-A019.2203-000009) gaitā tiks izbūvēta 
multifunkcionāla velotrase ar kopējo garumu 70,98 
m, platumu vietām 2 un 3 m. Tā ir nepārtraukta, 
speciāli konstruēta asfalta seguma trase ar viļņotu 
virsmu un izliektiem stūriem, kas sastāv no dažādu 
izmēru kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplīniem. 
Apmeklētāju un garāmgājēju informēšanai pie ieejas 
asfalta velotrasē tiks uzstādīta informācijas zīme par 

trasi un tās lietošanas noteikumiem.
Projekta mērķis ir kvalitatīvas un drošas dzīves vides 

veidošana aktīvākai atpūtai iedzīvotājiem ar daudzveidīgu 
pakalpojumu klāstu un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu 
infrastruktūru. Rezultātā tiks radīts pavisam jauns un 
mūsdienīgs aktīvās atpūtas parks ar inovatīvu asfalta 
velotrasi. Tās ierīkošana papildinās sporta iespēju klāstu 
plašai mērķauditorijai – dažādu vecumu un prasmju 
velobraucējiem, skrituļotājiem, skeitbordistiem, kā arī 
citiem aktīvās atpūtas piekritējiem.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas ir 63 828,63 eiro, no 
tām publiskais finansējums (ELFLA) 45 000 eiro, bet 
18 828,63 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Kristīne Strika 
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Saņēmām aicinājumu 
līdzdalībai sestajā Piejūras 
novadu senioru festivālā 
“Pie jūras dzīve mana”. 
Pateicoties Ventspils novada 
pašvaldības atbalstam, 
festivālā piedalījās 31 
Ventspils novada seniors. 

Pasākuma organizatori izvir-
zīja festivāla mērķus: dalīties ide-
jās un pieredzē par sava novada 
tradīcijām un aktualitātēm, satikt 
draugus no dažādiem Latvijas 
novadiem, iepazīstināt viesus ar 

atsevišķiem Jūrmalas kultūrvēstu-
riskajiem pieminekļiem.

Pulcējāmies Ķemeru kūror-
ta parkā pie ūdenstorņa un pēc 
reģistrācijas profesionālas gides 
vadībā iepazināmies ar atjaunoto 
valsts nozīmes kultūras un ar-
hitektūras pieminekli – Ķemeru 
kūrorta parku. Guvām intere-
santu informāciju, priecājāmies 
par daudzajiem romantiskajiem 
tiltiņiem pār Vērš upīti, pabijām 
Mīlestības saliņā, uzkāpām at-
jaunotajā ūdenstornī, lai no 42 

m augstuma pavērotu apkārtni. 
Neiztrūkstoša Ķemeros noteikti 
ir sērūdens avota “Ķirzaciņa” ap-
skate, drosmīgākie to nobaudīja 
vai pat noskaloja seju, varējām 
izbaudīt rožu smaržu pie sanato-
rijas “Ķemeri”. Pēc Ķemeru parka 
apskates un kafijas baudīšanas 
muzikālā noskaņā visi festivāla 
dalībnieki devās uz Mellužiem. 
Vispirms jūras krastā deju skolo-
tājas Laimdotas vadībā izdejojām 
“Jūras” deju. 

Mellužu estrādē sekoja Pie-

jūras novadu senioru festivāla 
“Pie jūras dzīve mana” atklāšana, 
svētku karoga pacelšana, uzrunas 
un Jūrmalas amatiermākslinieku 
koncerts. Kad saņēmām ielūgu-
mu, svētku organizatori aicināja 
dalībniekus paņemt līdzi maizītes, 
bet tas nebija vajadzīgs, visi bija 
nodrošināti ar ēdināšanu. Mellu-
žos varējām iepazīties ar intere-
santu tauriņu un putnu izstādi, kā 
arī fotografēties un saņemt ātri iz-
gatavotu fotogrāfiju. Bija festivāla 
dalībnieku uzrunas un priekšne-

sumi par tēmu “Kūrorts vakar, 
šodien un rīt”. Mūsu novadu pār-
stāvēja Usmas amatierteātra “Suf-
lē” dalībnieki ar nelielu vēstījumu: 
“Romāns iekš dubļ’ SPA Ventspils 
novade”. Noslēgumā ar jautrām 
dziesmām visus iepriecināja mū-
ziķis Žoržs Siksna. Paldies novada 
pašvaldībai par šo lielisko iespēju 
un šoferim Raitim Rudbaham par 
mums veltīto sestdienu.

Nākamajā gadā festivāls no-
tiks Salacgrīvā. 

Māra Kraule

Kārtējo reizi pārliecinājos, 
ka īstam priekam nav 
nepieciešami milzu 
ieguldījumi, to var sniegt pat 
tikšanās ar patīkamu cilvēku. 
Šajā ziņā ļoti laimējās Puzes 
pagasta senioru klubiņa 
“Vakarblāzma” dalībniekiem, 
jo pie mums viesojās mūziķis 
Artis Šimpermanis no 
Kuldīgas. 

Pasākums notika pēc klubiņa 
dalībnieces Mildas Ekšteines inicia-
tīvas, viņa ierosināja Arti uzaicināt 
ciemos un iemācīt viņam senās 
dziesmas “Rudens ceļi” melodiju, 
jo Latvijas “Sirdsdziesmas” finālā ar 
šīs dziesmas tekstu iekļuva Agra sa-
cerētā dziesma “Viegli sniegi snigs”. 

Saruna ar Arti bija necerēti 
vienkārša un viegla, viņš tūlīt bija 
ar mieru satikties ar pužiņiem, jo 
apsolījām iemācīt viņam ne tikai šo 
melodiju, bet pašķirstīt savas senās 
dziesmu klades un, kas zina, kopā 
atrast vēl kādu piemirstu dziesmu. 

Tikšanās bija ļoti sirsnīga, un 
kopā ar pužiņiem tās gaisotni bau-
dīja mūsu draugi no Kandavas, 

SENIORI Sestais Piejūras novadu Sestais Piejūras novadu 
senioru festivāls Jūrmalāsenioru festivāls Jūrmalā

Ventspils novada seniori devušies uz festivālu “Pie jūras dzīve mana”.    MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Tikšanās ar Tikšanās ar 
Arti ŠimpermaniArti Šimpermani

Spāres, Dundagas, Usmas, Ugāles 
un Popes. Draudzīgā pulciņā nema-
not aizritēja trīs stundas, kuru laikā 
veldzējāmies no Arta dziedātājām 
dziesmām, no viņa labestības un 
neviltotās sirsnības. 

Esam gandarīti, ka tieši pie 

mums, Puzē, izskanēja viņa jaunā-
kās dziesmas “Atvasara” pirmat-
skaņojums, teksta autore Skaidrīte  
Kaldupe. Apsolījām par to balsot, ja 
vien tā nokļūs dziesmu aptaujā. Artis 
iepazinās ar mūsu dziesmu kladēm 
un četras dziesmas pierakstīja jau 

tikšanās laikā, bet ar to mūsu sadar-
bība nebeigsies, jo viņa interese par 
mūzikas mantojumu ir neviltota.

Ar pateicību tikšanās dalībnieki 
atceras šīs stundas un jau ieraksta 
senas dziesmas, lai tās nogādātu 
Agrim – kas zina, varbūt kāda no 

šīm melodijām iepatiksies arī vi-
ņam un to dzirdēsim kādos kon-
certos. Vēlam Artim Šimpermanim 
veiksmi un spēju saglabāt šo vien-
kāršības un sirsnības dzirksti, kas 
viņā mīt.

Māra Kraule

Seniori ar mūziķi Arti Šimpermani, kuram iemācītas jaunas dziesmas.     MĀRAS KRAULES FOTO
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ANCE

Ances “Bērzos” ir 12 
dzīvokļi, un daudziem to 
īpašniekiem rūp mājas 
apkārtnes izskats, tāpēc 
tiek stādītas puķes, kopti 
košumkrūmi. Kaimiņi šajā 
mājā sadzīvo mīļi un reizēm 
ieskrien viens pie otra uz 
kafiju, lai apspriestos, kādi 
darbi vēl būtu darāmi.

Ēkas vecākā ir Anna Grīnberga, 
tāpēc pārējie iedzīvotāji izstāsta vi-
ņai savas vēlmes, un anceniece tās 
dara zināmas SIA “VNK serviss” 
speciālistiem. “Bērzos” ir atjaunots 
jumta segums, bet ančiņi vēlas, lai 
tiktu remontētas notekcaurules. 
Kad vaicāju Ērikai Valkai, Guntai 
Štekerhofai, Austrai Teibei un An-
nai, kad māja ir celta, viņas samin-
stinās, līdz beidzot vienojas, ka seš-
desmito gadu beigās. Agrāk ēkā bija 
centrālapkure, bet, kad tika nojaukta 
katlumāja, dzīvokļos uzmūrēja krās-
nis, un tagad katrs sildās, kad grib. Ja 

ir drēgnas dienas, var iekurt krāsni 
arī vasarā, bet parasti tas tiek darīts 
gada aukstajos mēnešos – jātaupa 
taču malka, kuras cena tagad arī ir 
pieaugusi. “Mēs jau esam siltinājuši 
savu māju,” paziņo Austra, bet Ēri-
ka piebilst, ka dzīvokļos, kas atro-
das būves vidū, vienmēr ir siltāks. 
Guntai vienīgajai no uzrunātajām 
dāmām ir vienistabas dzīvoklis, pā-
rējām ir divas istabas. Viņas pasmai-
da un teic, ka kaimiņi sadzīvo labi un 
cits ar citu nestrīdas. Tad arī raitāk 
vedas dažādi darbi, piemēram, zāles 
un lapu grābšana, dobju ravēšana, 
krūmu griešana, puķu stādīšana. 
Austrai ir siltumnīca, tāpēc viņa 
izaudzē stādiņus, kurus pēc tam ie-
dēsta “Bērzu” mājas dobēs. Krūmu 
“apfrizēšana” esot Ērikas pārziņā, ja 
vajag, viņa savām kaimiņienēm ap-
griež arī matus – dzīves laikā apgū-
tas dažādas iemaņas. 

Tā kā visas manas sarunas bied-
res ir seniores, vaicāju, vai mājas 

Šī vasara bijusi dažādiem 
pasākumiem bagāta. 
Nosvinēti Ances pagasta 
svētki “Liekam jaunu bildi 
iekšā”. Manuprāt, tajos katrs 
varēja atrast kaut ko sev.

Vīri makšķerēja, jaunieši 
sportoja, bērniem bija savas 
nodarbes, priecēja koncerts, ro-
mantisku noskaņojumu varējām ie-
gūt Ances muižā, aplaudējām lielis-

kajām meitenēm no “Marijas deju 
studijas” un vakara koncertizrādē 
dziedājām līdzi jaunajiem aktieriem 
senas un mīļas dziesmas. Un bei-
dzot ilgi gaidītā zaļumballe! 

Kā vienmēr, teicām paldies 
svētku rīkotājiem, dalībniekiem, at-
balstītājiem. Gribu teikt paldies An-
ces pagasta pārvaldes vadītājai Airai 
Kajakai, jo bez viņas atbalsta grūti 
veikt savu darbu. Tiekamies nāka-

majos – 25. Ances pagasta svētkos!
Arī septembrī Ancē dažādi pa-

sākumi. 11. septembrī parkā “Tēvu 
dienas spēles brīvā dabā” kopā ar SIA 
“Lāzers3” izspēlējām lāzerbiatlonu, 
bija arī citas spēles. Pēc aktivitātēm 
nobaudījām zupu un pankūkas.

17. septembrī  Ances kultūras 
namā notiks meistarklase kopā ar 
Agati Lūsi “Mājas viesību plānoša-
nas noslēpumi. No idejas līdz izcilai 

ballītei”. Iepriekšēja pieteikšanās, jo 
dalībnieku skaits ierobežots. Seko-
jiet informācijai.

24. septembrī Ances kultūras 
namā Dzejas dienu ietvaros muzi-
kāls dzejas vakars “Ceļš tālāk ved” 
– Aivas Bergsones dzejas grāmatas 
atvēršanas svētki.

25. septembrī pie muižas svinē-
sim Miķeļdienu. Minēsim mīklas, 
spēlēsim spēles, cepsim dižraušus.

Oktobrī, kad kartupeļi un dār-
zeņi salikti pagrabos, aicinu pieteik-
ties gleznotāju pulciņā. Gaidu vecos 
biedrus, kā arī jaunus dalībniekus. 
Priekšzināšanas nav nepieciešamas. 
Ļausimies krāsu priekam, jo prieks 
dziedē daudzas vainas!

Padomā dibināt vēl citas inte-
rešu grupas, par to būs informācija.

Ances kultūras nama vadītāja 
Rudīte Krauze

SPORTS

No 25. līdz 28. augustam Lietuvā norisinājās Pasaules kausa 
posms šķēršļu pārvarēšanā CSI2*-W un CSI*1/ CSIYH1* Kunkiai, kurā 
piedalījās virkne Latvijas sportistu.

Mūsu jātnieki šajā turnīrā var lepoties ar labiem rezultātiem. Pasau-
les kausa, Grand Prix (Longines reitings, 150 cm ar pārlēkšanu) maršrutā 
Aleksandrs Šakurovs ar KWPN šķirnes zirgu Fillmore DB ierindojās piektajā 
vietā. Maršrutā piedalījās 29 dueti, no kuriem pieci no Latvijas. Maršrutā 
finišēja 23 pāri. Pārlēkšanai kvalificējās seši pāri, viņu vidū arī Šakurovs, 
kurš saīsinātajā distancē finišēja ar vienu gāztu šķērsli 46,67 sekundēs. 
Uzvaru PK posmā izcīnīja polis Deivids Kubiaks, pārlēkšanu veicot nekļūdīgi 
40,86 sekundēs.

Jāpiemin, ka Aleksandra Šakurova tēvs Sergejs Šakurovs ar Latvijas 
šķirnes zirgu Fināls ir startējis Seulas olimpiskajās spēlēs 1988. gadā, sa-
vukārt Deivida Kubiaka tēvs Gžegožs Kubiaks ir pārstāvējis Poliju 2004. 
gada olimpiskajās spēlēs Atēnās. 

“Anna Čakstiņa ar zirgu Chikita startēja vidējā aplī vai Silver Tour trīs dienu 
garumā ar 120 un 125 cm augstiem šķēršļiem. Pirmās dienas maršrutu vei-
cot ar diviem gāztiem šķēršļiem, toties uzrādot trešo labāko laiku maršrutā. 
Otrās dienas ātruma maršrutā otrais labākais laiks, bet viena kļūda maršrutā 
sportisti ierindoja 10. vietā, kas šāda līmeņa sacensībās ir godalgotā vieta un 
gana augsts sasniegums. Trešajā fināla dienā bija vissarežģītākais maršruts 
ar vairākām tehniski grūti izjājamām vietām, un lielākā daļa jātnieku tika pie 
soda punktiem. Vienā no šīm vietām arī Annai gāzts šķērslis, un priecājamies, 
ka gāzts tikai šķērslis, jo šajā maršruta vietā viens no Igaunijas vadošajiem jāt-
niekiem Gunnars Kletenbergs piedzīvoja kritienu ar visu zirgu. Papildus sma-
gajiem maršrutiem bija apgrūtinošs karstums, visas dienas ap trīsdesmit grā-
diem un bezvējš, toties Anna nostartēja stabili un pārliecinoši, un šim duetam 
šīs ir tikai otrās Pasaules kausa posma sacensības, jauna ceļa pats sākums, 
kur jākrāj pieredze, un to var izdarīt, tikai regulāri startējot, šoreiz ar Ventspils 
novada pašvaldības daļēju finansiālu atbalstu Ventspils novadā dzīvojošiem 
sportistiem”, saka “Jātnieku sporta kluba Demora” trenere Gelinta Apse.

Gelinta Apse 

Trīs dienu jātnieku turnīrā “Audruvis Champions Tour 
outdoor Final” Lietuvā biedrību “Jātnieku sporta klubs 
Demora” pārstāvēja trīs zirgi un ponijs.

Augstākais rezultāts Annai Čakstiņai ar zirgu Chikita ātruma 
maršrutā ar 115 cm augstiem šķēršļiem – 2. vieta – un bez kļūdām veikts 
maršruts ar 125 cm augstiem šķēršļiem pēdējā dienā, kas nodrošināja 
astoto vietu. Godalgotajās vietās iekļuva arī Unda Egendorfa ar zirgu 
Capricia, milzīgi lielā dalībnieku skaita dēļ – katrā maršrutā vairāk nekā 
simts sportisko pāru – tika apbalvotas piecpadsmit vietas.

Debija jaunajam ponijam Mohito, jātniece Alise Lūse, kurš bez soda 
punktiem veica trīs maršrutus. Reičelai Kohai ar zirgu Čikāga viens tīri 
veikts maršruts.

“Atkal šīs sacensības pārsteidz ar milzīgi lielo dalībnieku skaitu, arī 
šoreiz bija ieradušies neparasti daudz jātnieku no Igaunijas. Sacensību 
sākums plkst. 7 no rīta, un dienas pēdējais maršruts beidzas īsi pirms 
tumsas. Tā kā šis bija fināls, tad šķēršļu augstums bija maksimāls un 
arī maršruta sarežģītības pakāpe bija augsta. Daudzi jātnieki kļūdījās, 
nogāžot pa vairākiem šķēršļiem, daudzi izstājās paši, saprotot, ka nav 
gatavi šādas sarežģītības maršrutam, neiztika arī bez kritieniem. Arī 
“Demoras” sportisti startēja ar mainīgiem panākumiem, bet esmu īpaši 
priecīga par mūsu jātnieku tīri veiktajiem maršrutiem, jo šajā reizē tas 
jau ir gandrīz kā uzvara”, norāda “Jātnieku sporta kluba Demora” trenere 
Gelinta Apse.

Gelinta Apse

Anna Čakstiņa piedalījās 
Lietuvas galvenajās sacensībās

dzīve nav garlaicīga, sadzirdot vien-
balsīgus: “Nē!” “Apbrīnoju tos, kas 
saka, ka viņiem nav, ko darīt. Ja man 
vienistabas dzīvoklī vienmēr atro-
das darāmais, tad ko lai saka par 
citiem? Es risinu krustvārdu mīk-
las un adu zeķes un cimdus,” saka 
Gunta. Arī Ērikai patīk rokdarbi, vi-
ņas labprāt rosās mazdārziņā, kurā 
liela vieta atvēlēta puķēm. Mājsēdes 
laikā palīdzēts mācīties mazdēlam. 
Austra rūpējas par savām trim 
vadziņām, kurās aug kartupeļi, 
burkāni, gurķi, sīpoli, kāposti, uz-
slieta arī siltumnīca, tāpēc vasarā 
ceļš divreiz dienā ved uz lauka pusi. 
Gan Austra, gan Anna ada, turklāt 
Anniņa cep ļoti gardas tortes un ar-
vien ir gatava palīdzēt mazbērniem. 

Dāmas stāsta, ka reizēm diena šķiet 
pārāk īsa, lai paveiktu visu iecerēto. 
Vēl jau arī kāda filma jānoskatās, 
saista seriāli. 

Vaicātas par finansēm, ance-
nieces atklāj vienkāršu patiesību – 
vispirms ir jāsamaksā visi rēķini un 
tad var gudrot, ko iesākt ar atlikušo 
naudu. Diezgan daudz līdzekļu tiek 
tērēts pārtikai, bet labi, ka pensijas 
tiek indeksētas. Tad arī seniori tiek 
līdzi citiem. Jātaupa, protams, ir, dā-
mas to prot un par dzīvi nesūdzas, 
un valdību nelamā. Pēdējā karstajā 
vasaras dienā Ances seniori devās 
ekskursijā, apskatot Rundāli un 
Bruknas muižu, Skaistkalnes baznī-
cu. Anna un Ērika jūnijā piedalījās 
novada senioru sporta spēlēs. “Va-

jag tādus pasākumus, jo tad var ne 
tikai izkustēties, bet arī satikt pazi-
ņas un radiņus,” saka Ērika. Gunta 
piemin arī “Sudrabotās melodijas”, 
piebilstot, ka par senioriem novadā 
tiek domāts, būtu grēks sūdzēties. 
Prieks arī par Ances kultūras nama 
vadītājas Rudītes Krauzes izdomu, 
jo viņa organizē pasākumus, kuros 
labi jūtas arī vecāka gadagājuma 
cilvēki. Tāpat bibliotekāre Baiba 
Manteja piedāvā dažādas iespējas 
pilnveidot sevi, un Ērika ievērojusi, 
ka grāmatu krātuvē omulīgi jūtas 
arī bērni. Anna piebilst, ka vietējie 
deju kolektīvi regulāri rīko koncer-
tus, kuros uzstājas ciemiņi – arī šā-
dās reizēs var labi atpūsties.

Marlena Zvaigzne

Anna (pa kreisi), Austra, Ērika un Gunta pie pašu aprūpētajām rozēm. Mājas apkārtnē 
vienmēr tiek iestādītas arī vasaras puķes.          MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Kaimiņi sadzīvo labi un nestrīdas

Vieni svētki, otri svētki – priecājamies kopā  

Annai Čakstiņai ar zirgu 
Chikita ātruma maršrutā 
ar 115 cm augstiem 
šķēršļiem – 2. vieta.   

GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO

“Demoras” jātnieki startē 
Lietuvā “Audruvis” finālā
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Laikā, kad notika 
“Pagastu diena” Ventspilī, 
808. Puzes mazpulka 
mazpulcēni veidoja nelielu 
mazpulcēnu tirdziņu un 
tikās ar saviem klientiem, 
kuri katru gadu speciāli 
sameklēja mazpulcēnu 
stendu, lai viņus atbalstītu 
ar savu pirkumu. 

Sekojot kultūras nama vadītā-
jas Ivetas Petes aicinājumam, arī 
šogad mazpulcēni Dārta Apsīte un 
Gunārs Adriāns Bērznieks ar savu 
produkciju piedalījās Ventspils 
novada svētkos Piltenē. Viņi gri-
bēja palīdzēt arī Natālijai Žuburei 
un pārdot viņas skaistos ‘Hokaido’ 
šķirnes ķirbīšus, kurus pamazām 
iepazīst un novērtē to garšas īpa-

šības ļaudis, kas iecienījusi ķirbju 
ēdienus. Žēl gan, ka nopirka tikai 
vienu Natālijas ķirbīti, pagāju-
šajā gadā mazpulcēnu audzētos 
ķirbjus lielos daudzumos izpirka 
“Maxima” veikalos, jo tie ir ļoti 
garšīgi, tos pielieto daudzās ķirb-
ju ēdienu receptēs vai vienkārši 
izcep. Dārta priecājas, ka pircēji 
novērtēja viņas gatavotās rotiņas, 
tas būs labs pamudinājums šo no-
darbošanos turpināt. Gunārs Ad-
riāns secināja, ka pircēji labprātāk 
pērk gatavus konditorejas izstrā-
dājumus, nevis dārzeņus. Burkā-
nu plātsmaizi pirka, bet burkānus 
viņš atveda atpakaļ uz mājām. Pal-
dies māmiņām Zanei Apsītei un 
Laumai Bērzniecei par līdzdalību!

Māra Kraule

Ventspils Vācu kultūras biedrība ar Vācijas Iekšlietu ministrijas 
BMI atbalstu šogad realizē projektu par kalendāru izdošanu “Ka-
lendārs 2023. gadam. Muižas vakar un šodien” (Kalender 2023 Le-
bendige Gutshöfe gestern und heute).

Finansētāji paredz, ka dalībnieku vidū noteikti jābūt jauniešiem, līdz ar 
to 808. Puzes mazpulka mazpulcēniem devu iespēju doties trīs braucienos 
pa Tukuma novada muižām. Mēs apmeklējām un iepazinām Cēres, La-
miņu, Šlokenbekas, Durbes, Kalnmuižas, Vānes, Zantes, Zemītes, Pūres, 
Valdeķu, Kukšu un Rūmenes muižu. Mazpulcēni fotografēja kungu mājas 
un pilis, iesniedza fotogrāfijas, lai tās greznotu 2023. gada kalendāru par 
Tukuma novada ievērojamiem arhitektūras pieminekļiem. Gūts ļoti daudz 
labu iespaidu, satikti atsaucīgi un darbīgi cilvēki, visas muižas iepazina četri 
mazpulcēni, bet vēl četri pabija vismaz vienā no braucieniem. 

Māra Kraule

Jaunieši Kukšu muižā. 
MĀRAS KRAULES FOTO

Vasara – svētku laiks. Un 
šis ir svētku laiks arī Puzes 
pagastam. Puzē tie sākās 
jau jūlijā, kad katru nedēļas 
nogali viesojāmies kādā no 
mazajiem ciematiem, lai 
kopīgi svinētu mazo ciemu 
svētkus. 

Ciematos kopīgi dziedājām, 
klausījāmies burvīgu novadnieces 
Sibillas Veģes dzeju gan autores, 
gan Puzes jauniešu izpildījumā. 
Katrā ciemā tradicionāli tika vārī-
ta zupa, un vienmēr atvadījāmies 
ar vienu teikumu: “Nu, tad līdz nā-
kamajam gadam”. 6. augustā Puzes 
Mežaparku pieskandināja teātra 
ļaudis, kas tikās amatierteātra fes-
tivālā “Draugu pulkā nāc”. Šoreiz 
viesos bija amatierteātri no Ma-
donas un Saldus novada, Rudbār-
žiem un arī Ventspils novada. In-
teresanti bija vērot režisoru darbu, 
jo bija vairāki kolektīvi, kas festi-
vālā piedalījās ar vienādām lugām. 

Bet jau 20. augustā Puze svinēja sa-
vus pagasta svētkus. Pulksten 6.30 
makšķerēšanas cienītāji pulcējās 
uz lielo copi, par ko liels paldies 
Kārlim Cīrulim. Sporta cienītāji 
savus spēkus varēja parādīt Arv-
ja Anderšmita rīkotajos mačos. 
Pie bērniem bērnudārza laukumā 
viesojās Lote, bet kultūras cienītāji 
varēja baudīt amatierteātra “Un tā 
tāļāk” izrādi “Šķīstības solījums”. 
Foajē telpās apmeklētāji vēroja 
karikatūru izstādi, ko bija veido-
jusi Zane Jēgere. Jauki pasēdēt pie 
tējas tases Puzes iedzīvotāji varēja 
kultūras nama pagalmā, kur tika 
sarīkota jauniešu tējnīca. Pēcpus-
dienā parku pieskandināja liels 
pulks ļaužu. Puzē ieradās ciemiņi 
– deju kolektīvi no Harkivas. Par 
koncerta iespēju jāpateicas Vents-
pils kultūras biedrībai “Kobzar” 
un tās vadītājai Marijai Antono-
vai. Liels paldies ukraiņu kolek-
tīvu vadītājiem un dalībniekiem: 

Harkivas Valsts kultūras akadē-
mijas deju ansamblim “Zapovid” 
(vad. Boriss Konobuzenko, Kari-
na Ostrovska), deju ansamblim 
“Sčastlivo ditinstvo” (vad. Raisa 
Galenko, Oksana Kamajo, Vik-
torija Sčepcova), kā arī solistiem 
Konstantīnam Korženevskim, 
Svetlanai Koržinskai, Katarinai 
Volkodavai, Tatjanai Kolei, Rodri-
go Caunem un Sandijam Caunem. 
Humora cienītājus priecēja LNO 
mūziķa Vaira Nartisa stand up 
izrāde “Pūt un palaid”, bet svētku 
izskaņā tradicionālā zaļumballe 
ar grupu “Zvaigžņu lietus”. Gribu 
pateikt lielu paldies visiem palī-
giem, ziedotājiem, strādniekiem, 
kuri rūpējās, lai mūsu pagastā 
svētki varētu notikt. Paldies, mīļie! 
Uz tikšanos jau nākamgad. Gaidu 
ikvienu ar savām idejām, ierosinā-
jumiem un atbalstu. 

Puzes kultūras nama vadītāja 
Iveta Pete

Dārta un Gunārs Adriāns laipni piedāvāja pašu audzēto 
un darināto. 

Puzes mazpulcēni 
Ventspils novada svētkos

Lai spēlējam, lai svinam

Mazpulcēni iepazīst 
muižas Tukuma novadā

Puzē ieradās arī viesi no Ukrainas.   ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO  
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Vissaistošākā 808. Puzes 
mazpulka tradīcija vasarā ir 
nakts pārgājiens, šogad tas 
bija trīspadsmitais. Protams, 
kādreizējie mazpulcēni šo 
gadu laikā ir izauguši un 
klāt nākusi jaunā maiņa, bet 
viena ģimene ir piedalījusies 
visos pārgājienos. Tā ir 
Sanitas un Normunda 
Bergu ģimene, kas savulaik 
bija kopā ar mazpulcēnu 
Niklāvu, bet šogad ar 
Natāliju.

Nakts pārgājienus mazpulcē-
niem vienmēr ir sagatavojis Za-
ķis Zinātkārais sadarbībā ar kādu 
mazpulkam pietuvinātu personu, 
šogad viņam palīdzēja Bergu ģime-
ne. Zaķis Zinātkārais ir apguvis da-
žādas tehnoloģijas, līdz ar to visu 
pārgājienu mazpulcēni veica, va-
doties pēc norādījumiem savos tāl-
ruņos. Informāciju par satikšanās 
vietu viņi uzzināja stundu pirms 
pārgājiena un tālāk ik pa brīdim 
sekoja norādēm kartē par maršru-
tu, saņēma konkrētus uzdevumus 
un ieguva informāciju par apskates 
objektiem, izmantojot QR kodus.

Šogad mazpulcēni iepazina 
Popi. Vai jums ir zināms, cik senu 
koku aug Popes vecajā alejā no 
baronu kapsētas līdz baznīcai? 
Mazpulcēni skaitīja un tagad zina, 
ka 114. Pa ceļam savas slēptākās 
vēlmes visi iečukstēja kādas kļa-
vas interesantajā ausī un piestāja 
pie soliņa, kas veltīts Dullajam 
Daukam.

Tālāk maršruts veda līdz zem-
nieku saimniecībai “Bērziņi”, kur 
līdzās nelielai informācijai par 

saimniecību mazpulcēni saņēma 
ļoti interesantu uzdevumu – at-
pazīt ziemcietes. Podiņos sarin-
dotajiem augiem bija jāpievieno 
nosaukums, tas bija grūts uzde-
vums ne vien mazpulcēniem, bet 
arī pieaugušajiem, jo izrādās, ka 
saimniecībā ir ļoti daudz dažā-
du neparastu ziemciešu. Katrs 
mazpulcēns saņēma dāvaniņu 
– dekoratīvās nātres stādiņu, bet 
saimnieki Iveta un Imants Bērziņi 
dāvanu kartes stādu iegādei uzdā-
vināja Vēbergu ģimenei, kurā ir 
trīs mazpulcēni, vadītājai Mārai 
un pārgājiena galvenajai organiza-
torei Sanitai.

Tālāk visi mērojām ceļu pie 
zirgiem, kur mūs laipni sagaidīja 
saimniece Guna Zegnere ar mei-
tām. Tumsā gan zirgu izjādes iz-
palika, toties īpaši samīļojām po-
niju. Un atkal uzdevums – nācās 
atminēt zirglietas, nemaz nav tik 
viegli atpazīt gluži vienkāršas lie-
tas kā apauši vai iemaukti, kur nu 
vēl citus priekšmetus ar pietieka-
mi sarežģītiem nosaukumiem.

Tālāk sekoja Zaķa Zinātkārā 
ceļa norādījumi kartē, kas aizveda 
mūs līdz muižai. Tā bija skaisti iz-
gaismota, un tur baudījām brīniš-
ķīgo flokšu aromātu. Mūs sagaidī-
ja pats barons, kura lomā iejutās 

skolotāja Inta Skuja, bet daudz 
par muižu pastāstīja Roberts 
Grinbergs, akcentējot svarīgāko, 
kas paveikts muižas vēstures iz-
pētē. Ar lielu interesi mazpulcēni 
apskatīja nozīmīgākos eksponā-
tus, restaurēto bufeti un krēslus. 

Tumsa bija iestājusies, bet tā 
netraucēja mazpulcēniem ar vied-
tālruņu palīdzību atšifrēt barona 
uzdevumu parkā. Daudzus ieinte-
resēja informācija par šaursliežu 
vilcienu, gājām pa kādreizējo dzelz-
ceļa sliežu ceļu, apskatījām bijušo 
Popes staciju un ūdens ņemšanas 
vietu, izspēlējām spēli ar uzdevu-
mu piekraut vagonus ar atbilstošu 

kravu, piemēram, elektropreces šie 
vilcieni nepārvadāja. Sekoja pēdējie 
pārgājiena metri ar uzkāpšanu kal-
nā pie estrādes, kur varējām atpūs-
ties pie noslēguma ugunskura un 
baudīt ceptas desiņas, tradicionālo 
mūsu pārgājiena ēdienu. Mazpul-
cēni vēl izbaudīja Popes estrādes 
akustiku, dziedāja, bija līksmi. Pa-
teicoties Bergu ģimenes rosībai, 
iepazinām interesantas Popes vie-
tas un guvām jaunu informāciju, 
satikām brīnišķīgus, izpalīdzīgus 
cilvēkus. Liels paldies visiem par 
atsaucību un sniegto palīdzību, in-
teresantajiem uzdevumiem.

Māra Kraule

Interesants piedzīvojums naktī

Pārgājiena dalībnieki Popē pie Dullā Daukas soliņa.       MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Tārgalē 
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod ne-

kustamo īpašumu “Akmeņdziras 25” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadas-
tra 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 31. au-

gustā  plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 30. septembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 31. augusta plkst. 13 un no-

slēdzas 2022. gada 20. septembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 20. septembra plkst. 23.59 jā-

iemaksā nodrošinājums 528 eiro (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils no-
vada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22,  
norādot: “Nekustamā īpašuma “Akmeņdziras 25”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinā-
jums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam auto-
rizēt 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 iz-
sniegtās 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 interne-
ta vietnē: 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.

INFORMĀCIJA Izsola nekustamo īpašumu
Ugālē 

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
Rīgas šosejā 15, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98700110069, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700110036 (platība 0,2676 ha), būves (dažādu sociālo gru-
pu kopdzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 98700110069001 (kopējā platība 378,7 m2) un trīs 
palīgēkām (šķūņi) ar kadastra apzīmējumiem 98700110036001, 98700110036002, 98700110036003.

Izsoles sākumcena – 5280 eiro, nodrošinājums – 528 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 31. augustā  plkst. 

13 un noslēdzas 2022. gada 30. septembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 31. augusta plkst. 13 un noslēdzas 2022. 

gada 20. septembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 20. septembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodroši-

nājums 528 eiro (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HA-
BA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Rīgas šoseja 15, 
Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izso-
les 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 izzi-
ņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pie-
ņemšanas 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 komisi-
jas kontakttālrunis – 25749170.
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INFORMĀCIJA
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Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
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marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
Tirāža:  5000  eks.
Tipogrāfi ja: “Kurzemes Vārds”

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

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 28. septembrī. 
Nākamais numurs iznāks 
11. oktobrī.

UGĀLE

No 1. septembra līdz 
oktobra beigām Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas 
izstāžu zālē skatāma 
mākslinieces Guntas 
Kalseres gleznu izstāde.

Gunta Kalsere dzimusi Krust-
pilī. 1971. gadā pārcēlusies uz 
Talsiem. Vairākus gadus dzīvojusi 
Beļģijā, bet nu atgriezusies Vents-
pilī. Aktīvi gleznot sākusi 80. gadu 
vidū. Glezno eļļas tehnikā ainavas, 
klusās dabas, abstraktas kompo-
zīcijas, veido arī instalācijas un 
objektus. Izstādē aplūkojami ļoti 
dažādi mākslinieces darbi, kas ta-
puši 30 gadu periodā.

Mākslas skolas skolotāji plāno 
aktīvi strādāt ar izstādes materiā-
lu. Audzēkņiem būs iespēja pētīt 

No 1. līdz 5. augustam 
Kuldīgas novadā norisinājās 
nometne “Radošā mūzikas 
nedēļa”, kuras izskaņā 
bērniem un jauniešiem bija 
iespēja uzstāties koncertos 
un piedalīties meistarklasē 
ar komponistu, klarnetistu 
un saksofonistu Alvilu 
Altmani. 

Šīs idejas autore un nometnes 
vadītāja ir Ernesta Vīgnera Kuldīgas 
Mūzikas skolas saksofona spēles 
skolotāja Līga Aleksandra Jāvalde. 
Šajā nometnē iedvesmu jaunajam 
mācību gadam guva māsas Romija 
Samanta Šteine un Sigita Marika 
Lapiņa, kuras apgūst saksofona 
spēli Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolā. Šīs nometnes gaitā trīs dienu 
laikā tika apgūta koncertprogram-
ma, ietverot solo, duetus un da-
žādu instrumentu ansambļus. Par 
repertuāra izveidi un pielāgošanu 
dažādajiem sastāviem parūpējās 

Līgas Aleksandras Jāvaldes mamma 
Stella Pavloviča, kura ilgus gadus 
strādājusi E. Vīgnera Kuldīgas Mū-
zikas skolā par mūzikas teorijas un 
klavierspēles skolotāju un koncert-
meistari. Nometnes ceturtajā dienā 
notika iepazīšanās ar Alvilu Altma-
ni, koncerts Kabilē, un tās dienas 
vakarā bērni muzicēja saviem vecā-
kiem, radiem un draugiem uz ska-
tuves nometnes teritorijā. 

Nometnē piedalījās ne tikai 
saksofonisti un klarnetisti, bet arī 
vijolnieces, ģitārists un trompetists. 
Nometnē satikās 12 bērni, kuri kopā 
ne tikai mācījās skaņdarbus, bet arī 
spēlēja spēles, peldējās un veidoja 
ziedu kompozīcijas pašu apdarinā-
tos puķu podiņos, kurus pasniedza 
vecākiem koncerta laikā. Piektdien 
notika Alvila Altmaņa meistarklase, 
kurā viņš dalījās savos ieteikumos 
par instrumenta kopšanu un uz-
svēra, ka nepieciešams vingrināties 
bieži un pievēršot uzmanību tam, kā 

pats spēlē, kā arī, vai instruments at-
rodas nepieciešamajā augstumā un 
slīpumā pie mutes. A. Altmanis arī 
atbildēja uz jautājumiem un sniedza 
padomus instrumenta tembra piln-
veidošanai. Māsas apgalvo, ka no-
metnē ļoti labi pavadīja laiku – gan 
iepazinās ar vienaudžiem, gan guva 
iespēju muzicēt kolektīvā vasarā, 
kad arī mūzikas skolā ir brīvlaiks, 
nav bijusi arī šāda pieredze, ka trīs 
dienu laikā jāsagatavo skaņdarbi 
koncertam. Protams, iepazīties ar 
A. Altmani arī bija satraucoši, jo 
koncertā tika izpildīti lielākoties viņa 
aranžēti vai komponēti skaņdarbi. 
Meitenes smaidot saka, ka nākam-
gad noteikti dosies uz šo nometni, ja 
tā tiks rīkota atkal. Prieks, ka Romija 
Samanta un Sigita Marika guva pa-
tīkamus iespaidus, un paldies vecā-
kiem par atsaucību! 

Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas saksofona spēles skolotāja 

Kristīne Šķēle

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada augustā reģistrēti 
trīs jaundzimušie, 
viens Popes pagastā, 
divi – Ugāles pagastā.  

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada augustā 
reģistrētas piecas laulības,
viena – Ugāles evaņģēliski luteriskajā 
draudzē, viena – Zlēku evaņģēliski 
luteriskajā draudzē, viena Usmas 
evaņģēliski luteriskajā draudzē un viena 
Užavas evaņģēliski luteriskajā draudzē. 

Informācija par Ventspils novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrētajiem miršanas 
gadījumiem 2022. gada augustā 

Jūrkalnes pagastā   Valija Ansone (22.02.1939.–13.08.2022.)

Usmas pagastā   Sigurds Klauss  (27.02.1936.–18.08.2022.)

Tārgales pagastā   Guntars Šēniņš (26.03.1963.–20.08.2022.)

Ances pagastā   Aina Berente (21.11.1933.–19.08.2022.)
 Aleksandra Romanovska (11.02.1929.–27.08.2022.)

Puzes pagastā   Maija Picalcelma (01.05.1957.–24.08.2022.)

Ugāles pagastā   Sandris Reineks (20.10.1972.–24.08.2022.)   

Meža īpašnieku biedrība “Meža 
konsultants”, kuras viens no darbības mērķiem 
ir sabiedrības informēšana un izglītošana par 
mežā notiekošajiem procesiem, pasniegusi 
 mūsu novada izglītības iestādēm dāvinājumu. 

Tās ir mežkopes Sigitas Vaivades un mākslinieces 
Lindas Iraids desmit grāmatas un spēle “Kā Alnītis 

gāja ciemos pie gudrās Pūces”. Izdevums paredzēts 
katrai pirmsskolas izglītības iestādes sešgadnieku vai 
skolas grupiņai. Grāmatu izdošanā izmantoti vairāku 
fi nansiālo atbalstītāju līdzekļi, tostarp Ventspils no-
vada uzņēmuma SIA “Kurekss” devums. Paldies par 
noderīgo dāvinājumu!

Marlena Zvaigzne 

Sigita Marika Lapiņa un Romija Samanta Šteine apgūst 
saksofona spēli.     SIGITAS MARIKAS LAPIŅAS ARHĪVA FOTO

Skolnieces piedalījās 
interesantā mūzikas nometnē

Mākslas skolā
apskatāma 
Guntas Kalseres 
izstāde

Bērni uzzinās par mežā notiekošajiem procesiem

darbu kompozīciju, kolorītu, kā 
arī kopēt fragmentus. Priecāja-
mies, ka pēc ilgāka laika mums 
pieejami oriģināldarbi. 

Aicinām arī visus interesentus 
apmeklēt izstādi skolas darba lai-

kā – katru darbdienu no plkst. 12 
līdz 19.

Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas programmas

 “Vizuāli plastiskā māksla” 
vadītāja Larisa Zariņa

Viens no Guntas Kalseres darbiem.   LARISAS ZARIŅAS FOTO


