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Kurzemes Tūrisma 
asociācija pēc divu gadu 
pārtraukuma atjaunoja 
tradīciju pasniegt tūrisma 
gada balvas “Lielais Jēkabs”. 
Šoruden vienotā atzinības 
nominācijā “Ieguldījums 
Kurzemes tūrisma attīstībā” 
apbalvoja astoņus 
nominantus no Kurzemes, 
tostarp etnogrāfisko 
ansambli “Maģie suiti” no 
Jūrkalnes.

Apbalvojumu saņēma kolektīva 
vadītāja Ilga Leimane un dziedā
tājas Taiga Reķe, Mairita Ansone, 
Kristīne Skrulle, Ilona Niedoliņa 
un Baiba Trauberga. Viņas uztei
ca kā suitu kultūrtelpas glabātājas. 
Ansamblis ir pamanāms ne tikai 
Ventspils novada pasākumos, bet 
arī citviet Latvijā un pat ārpus valsts 
robežām, dziedātājas gan gavilē da
žādos godos, gan iesaistījušās kuli
nārā mantojuma saglabāšanā. 

Apbalvošana notika Ventspi
lī, koncertzālē “Latvija”, un tur jau 
viņas bija – krāšņas un košas, labi 
pamanāmas citu vidū. Ilgu intervē

ja televīzijas žurnāliste, bet es tik
mēr uzrunāju patīkami satrauktās 
dziedātājas. Viņas teica, ka laikam 
novērtētas tādēļ, ka dziedāšana ir 
ne tikai patīkams brīvā laika pa
vadīšanas veids, bet arī dzīvesstils. 
“Neko nedarām piespiedu kārtā, 
bet no sirds,” sacīja Kristīne, bet 
Taiga atzīmēja, lūk, ko: “Nenogur
stam, jo dodam pozitīvo un saņe
mam pretī pozitīvo. Man tautas
tērps ir kā otrā āda, kad to uzvelku, 
esmu kā zivs ūdenī.” Baiba jutās 
pacilāta un pārsteigta, jo nedomā
ja, ka viņas kolektīvs saņems šādu 
apbalvojumu. Mairita dzied ilgāk 
nekā Taiga un Ilona, kuras reiz 
kopā ar “Maģo suitu” dziedātājām 
brauca uz Ikšķili tirgoties un lēnām 
dziedājušas līdzi. To padzirdējusi, 
vadītāja Ilga teikusi, ka trešdien 
pulksten vienos jābūt Ugunspļavā 
uz mēģinājumu. Abas jūrkalnie
ces nebija pārliecinātas, ka viņām 
iepatiksies dziedāt, bet nu jau 12 
gadus Ilona un Taiga sevi lepni 
sauc par suitenēm, kuras uzstājas 
dažādos pasākumos – sagaida gan 
ministrus, gan jaunlaulātos, bet 

nesen dziedājušas arī bedībās, kad 
mūžībā pavadīta Mairitas vīramāte 
Valija, bijusī “Maģo suitu” dziedā
tāja. Ilona steidza piebilst, ka etno
grāfiskajā ansamblī esot ļoti labs 
mikroklimats, dāmas labi saprotas. 
Taiga skaidro – tas esot tāpēc, ka 
viņas visas esot kā stipra dūrīte. 
“Lepojamies ar to, ka esam mazi 
un stipri un pārstāvam Jūrkalni un 
Ventspils novadu,” sacīja Krīstīne 
un Taiga, kura ir lieliska saimniece 
ar vēlmi mūsdienu ēdienkartē dot 
godu arī senajām receptēm. Taiga 
kopā ar citām dziedātājām, visbie
žāk Kristīni, rīko meistarklases, lai 
tuvi un tāli ciemiņi varētu nogaršot 
suitu ēdienus un uzvilkt suitu tau
tastērpu. Ir gandarījums, ja viesi 
pieraksta receptes un aizbrauc mā
jās zinošāki. 

Vaicātas par repertuāru, sui
tenes teic, ka viņām patīk arī li
derīgas dziesmas, piemēram, par 
puišiem, bet ir brīži, kad dvēsele 
ilgojas dziļuma, un tad gribas iz
dziedāt prieku un sāpes, laimi un 
bēdas. 

“Maģie suiti” saņem tūrisma balvu

Ilga Leimane (pa kreisi) ar Kultūras nodaļas vadītāju 
Zani Pamši.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Būt senioram ir pagodinājums
Sirsnīgā noskaņā Užavas 

tautas namā izskanēja 
novada senioru saiets. 
Tajā klātesošos sveica 
Užavas pagasta sieviešu 
vokālā ansambļa “Saiva” 
un amatierteātra “Maskas” 
pārstāves, arī novada 
Senioru padomes vadītāja 
Māra Kraule un domes 
priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Guntis Mačtams, 
tāpat Užavas pagasta 
pārvaldes vadītāja Laima 
Erliha-Štranka. 

Viņi vēlēja klātesošajiem krāt 
laimes mirkļus un būt veseliem. 
Domes pārstāvis sacīja, ka arī 
seniori izjutuši kovida laika iero

bežojumus, jo “cilvēks ir sociāla 
būtne un viņam nepieciešama ko
munikācija”. Lai arī pagaidām nav 
zināms, kāds būs nākamā gada 
pašvaldības budžets, Guntis Mač
tams izteicās, ka senioriem nekas 
netikšot atņemts. Proti, viņi, kā 
ierasts, varēs tikties pasākumā 
“Sudrabotās melodijas”, piedalī
ties novada senioru sporta spēlēs 
un rudens saietā, kā arī doties eks
kursijās. To izdzirdējusi, Senioru 
padomes vadītāja Māra Kraule 
atzina, ka vienmēr ar lepnumu var 
teikt vienaudžiem citos novados, 
ka pie mums seniori tiek atbalstīti 
un novērtēti. Savukārt Māras viet
niece Viktorija Rebuka sirsnīgi pa
teicās visām novada kultūras dar
biniecēm, kuras organizē senioru 
pasākumus, turklāt tie vienmēr ir 
sagatavoti labā līmenī. Šoreiz zie
dus par centību saņēma Užavas 

tautas nama vadītāja Gita Vilgute. 
Viktorija pastāstīja, ka viņas va
dītā senioru klubiņa “Vīgriezes” 
rokdarbnieces jau darina vilnas 
zeķes Ukrainas karavīriem, un ai
cināja arī citas adītājas iesaistīties 
akcijā, jo vairāk tādēļ, ka līdz 23. 
oktobrim šādus sūtījumus “Latvi
jas Pasts” pieņem bez maksas.        

Ar savām pārdomām visus 
uzmundrināja ventspilnieks Dai
nis Briedis, stāstot par kapteiņa 
gaitām un atgādinot, ka jaunus 
mērķus var sasniegt ikvienā vecu
mā – arī tad, ja esi seniors.

Lai viss izdotos, vēlams no sava 
vārdu krājuma izskaust vārdus ar 
priedēkli “ne” – nevaru, negribu, 
nemāku. Ventspilnieks uzskata, ka 
katram senioram dzīve ir tik bagā
ta, ka varētu uzrakstīt ja ne romā
nu, tad stāstu gan. 

Viktorija Rebuka aicināja 
seniorus adīt zeķes Ukrainas 
aizstāvjiem.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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       l Deputāti atbalstīja papildināt novada domes saistošos noteikumus par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ventspils novadā. No 2023. gada 1. janvāra no
vadā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 1991. gada barikāžu dalībniekiem 
par mājokli un tam piekritīgo zemi 50% apmērā, pamatojoties uz personas iesniegtu pieteiku
mu par atvieglojumu saņemšanu un pievienotu barikāžu dalībnieka apliecību. Atvieglojumus 
piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta uz taksācijas gada 1. janvāri ir nekustamā īpašuma 
objektā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums, un šis nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā, netiek izīrēts vai iznomāts.

l Apstiprināja saistošos noteikumu grozījumus par nekustamā īpašuma nodokļa mak
sāšanas kārtību Ventspils novadā. No 2023. gada 1. janvāra Ventspils novadā tiks piemērota 
nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātā likme 3% apmērā būvēm, kuru būvniecībā pār
sniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Ministru kabineta 
noteikumos ‘Vispārīgie būvnoteikumi” ir noteikts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš 
– astoņi gadi. Tādējādi visas būves, kuru būvniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, eks
pluatācijā bija jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim. Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
nosaka, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pie
ņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no 
lielākās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības.

l Noteica nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas termiņu 2023. gadā 
neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kurām 2022. gadā mainījušies īpaš
nieki: maksājums veicams reizi gadā – ne vēlāk kā 31. martā. 

l Noteica nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas termiņus 2023. gadā 
neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kurām nav mainījušies īpašnieki: 
maksājums veicams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. no
vembrī, kas ir vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa papildlikmes gada summas. 

l Apstiprināja viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta novada administratīvajā 
teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas grupu vai pirmsskolas 
izglītības iestādi, skološanas izmaksas mēnesī no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. 
decembrim.

l Pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības grupa sadarbības projektā “Kurzeme vi
siem” tika izveidota ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības īstenošanu dzīvesvietā pilngadīgām per
sonām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem 
noteikta invaliditāte. Tā kā minētais projekts ir realizēts, deputāti likvidēja Deinstitucionali
zācijas vadības grupu.

l Ventspils novada dome 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu “Par lokālplāno
juma Ventspils novada, Tārgales pagasta, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 
98660230051, 98660230052, 98660230053, 98660230081 daļai, kas groza Ventspils novada 
teritorijas plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 
30, 6.§) un izdeva saistošos noteikumus Nr. 16 “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tār
gales pagasta, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 98660230051, 98660230052, 
98660230053, 98660230081 daļai, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafi sko daļu” (skatīt 10. lpp.).

l Ventspils novada dome 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma 
Ventspils novada, Tārgales un Popes pagastā, nekustamo īpašumu zemes vienībās ar kadas
tra apzīmējumiem 98660100076, 98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 
98660150009, 98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060, 
98660150061, 98660150051, 98660150112, 98660150017, 98660150011, 98660150015, 
98660150038, 98660150108, 98660150036, 98660150107, 98660150102, 98660150171, 
98560030202, 98660150117, 98660150006, 98660150128, 98660150018, 98660150099, 9866 
015 0100, 9866 015 0012, 9866 015 0090, 9866 015 0027, kas groza Ventspils novada teritori
jas plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 30, 7.§) 
un izdeva saistošos noteikumus Nr. 17 “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales un 
Popes pagasta, nekustamo īpašumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 98660100076, 

98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 98660150097, 
98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060, 98660150061, 98660150051, 
98660150112, 98660150017, 98660150011, 98660150015, 98660150038, 98660150108, 
98660150036, 98660150107, 98660150102, 98660150171, 98560030202, 98660150117, 
98660150006, 98660150128, 98660150018, 98660150099, 98660150100, 98660150012, 
98660150090, 98660150027, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafi sko daļu” (skatīt 12. lpp.).

l Ventspils novada dome 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu “Par lokālplāno
juma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 
9866 010 0081, 9866 010 0048, 9866 010 0056, 9866 010 0095, kas groza Ventspils novada 
teritorijas plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 
30, 8.§) un izdeva saistošos noteikumus Nr. 18 “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tār
gales pagasta, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0081, 9866 010 0048, 
9866 010 0056, 9866 010 0095, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritori
jas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafi sko daļu” (skatīt 12. lpp.).

l Ventspils novada dome 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu “Par lokālplā
nojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 
9866 010 0053, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 30, 9.§) un izdeva saistošos noteikumus Nr. 19 “Par 
lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta, nekustamajā īpašumā ar kadastra numu
ru 9866 010 0053, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmanto
šanas un apbūves noteikumiem un grafi sko daļu” (skatīt 11. lpp.).

l Ventspils novada dome 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu “Par lokālplāno
juma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 
98660100034, 98660100069, 98660100009, 98660100033, kas groza Ventspils novada teri
torijas plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 30, 
10.§) un izdeva saistošos noteikumus Nr. 20 “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārga
les pagasta, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100034, 98660100069, 
98660100009, 98660100033, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafi sko daļu” (skatīt 11. lpp.).

l Deputāti atbalstīja nodot detālplānojuma “Sārce” Popes pagastā, Ventspils novadā, re
dakciju precizēšanai atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.

l Domes sēdē noteica, ka Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpa
šuma “Krastkalnieki” Vārves pagastā, zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
9884 007 0177, izmantojama pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai – savas administra
tīvās teritorijas labiekārtošanai – saskaņā ar Ventspils novada teritorijas plānojumu, nosakot 
zemesgabalu kā atpūtas vietu pie publiskās ūdenstilpes (Ventas upe). 

l Piekrita nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā Ventspils 
novada pašvaldībai piekritīgās Ances pagasta nekustamā īpašuma “Ceļš 9844C47 Lāži–Ru
beņi” ar kadastra apzīmējumu 9844 013 0065 daļu ar aptuveno platību 0,73 ha ar mērķi veikt 
valsts pārvaldes funkciju – valsts mežu apsaimniekošanu un aizsardzību. 

l Nolēma rīkot nomas tiesību konkursu par nekustamā īpašuma “Usmas ezers”, kadastra 
numurs 9874 006 0005, virsmas daļu ar platību 100 m2 izmantošanu divu peldošo laipu no
vietošanai un uzturēšanai (skatīt  “Pielikuma” 4. lpp.).

l Lēma par novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu atsavināšanu elektroniskā izsolē Uža
vas un Ugāles pagastā (skatīt “Pielikuma” 4. lpp.).

l Apstiprināja Ventspils novada domes saistošo noteikumu projektu “Ventspils novada 
pašvaldības nolikums”.

l Vēl deputāti lēma par zemes nomas līguma izbeigšanu Usmas, Ziru un Tārgales pagas
tā, par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu Piltenē un Ugāles, Tārgales, Vārves pagastā, par zemes 
starpgabala atsavināšanu Tārgales un Ugāles pagastā, par zemesgabala atsavināšanu Puzes un 
Piltenes pagastā.

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

2022. gada 23. septembrī ekspluatācijā ir 
nodots izbūvētais ūdens un kanalizācijas tīkls, 
uzstādītais sanitārais mezgls dabas un atpūtas 
parkā “Ugunspļava”, kas ir projekta 
Nr.21-08-FL04-F043.0205-000001
“Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā 
mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” 
investīciju objekts. 

Projekta gaitā ir uzstādītas pēc specpasūtījuma 
ražotas mūsdienām atbilstošas labierīcības ar at-
sevišķi nodalītām telpām cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām, kungiem, dāmām, kā arī ar tehnisko telpu, 
kas pieslēgtas pie nepieciešamajām komunikācijām 
– elektroenerģijas, ūdensvada un kanalizācijas tīkla. 

Investīcijas veiktas saskaņā ar projekta mērķi, ir 
uzlabota piekrastes sasniedzamība un pieejamība, kā 
arī nodrošināta piekrastes dabas mantojuma sagla-
bāšana, tūrisma attīstība un droša piekļuve atpūtas 
objektiem. 

Būvdarbus objektā veica SIA “TALSU SPRIEGUMS” 
par līguma summu 142 851,98 eiro, būvuzraudzības 
pakalpojumus sniedza SIA “BŪVIECERE” par līguma 
summu 9922 eiro, bet autoruzraudzību nodrošināja 
SIA “PBT” par līguma summu 726 eiro. Cenas norā-
dītas ar PVN.

Projekta Nr.21-08-FL04-F043.0205-000001 “Paš -
valdības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstā-
dīšana Jūrkalnes pagastā” īstenošana veikta saskaņā 
ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstī-
bai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitāti 
“Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī kli-
mata pārmaiņu mazināšanai.”

Investīciju objekta kopējās izmaksas ir 153 499,98
eiro, no tām publiskais fi nansējums (EJZF) ir 138 149,98
eiro, bet pašvaldības līdzfi nansējums 15 350 eiro.

Kristīne Strika 

Septembra domes sēdēs

Ekspluatācijā nodots sanitārais mezgls Jūrkalnē

Ugunspļavā ir uzstādītas 
pēc īpaša pasūtījuma 

izgatavotas labierīcības.  
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Līdz ar jaunās depozīta 
sistēmas ieviešanu Latvijā 
manāmi aktualizējies 
jautājums par atkritumu 
šķirošanu. Atkritumi būtībā 
ir sena cilvēces problēma. 
Kā liecina informācija 
Nacionālajā enciklopēdijā, 
tieši atkritumi bijuši 
viens no cēloņiem mēra 
epidēmijai viduslaiku 
Eiropā, jo tie tika izmesti uz 
ielām, tuvākajās upītēs un 
grāvjos. 

Pirmie noteikumi par ielu un 
teritoriju sakopšanu Latvijā tika 
izdoti Rīgā un Cēsīs 16. un 17. 
gadsimtā, tomēr tas nepalīdzēja 
uzlabot pilsētu vispārējo sanitāro 
stāvokli. 1928. gadā Rīgā parādījās 
pirmās 900 atkritumu tvertnes ar 
tilpumu 110 litri. Laikam ejot, ar
vien vairāk tapa skaidrs, ka atkri
tumu problēmai jāpievērš pastip
rināta uzmanība.

Lai gan Ventspils un nova
da atkritumu apsaimniekošanas 
pieredzi tik tālā vēsturē atrast 
neizdevās, tomēr ir zināms, ka 
Ventspils šobrīd ir viena no sa
koptākajām pilsētām Latvijā. 
Šodienas cilvēkam jau kļuvis 
skaidrs, ka tas, ka ar acīm atkritu
mus vairs neredzam, nenozīmē, 
ka tie neeksistē un neatstāj nekā
du ietekmi uz mums un apkārtni. 

Vai zināji, ka saplaisājušo stikla 
vāzi, kas glabājas plaukta aiz
mugurē, var pārstrādāt neskaitā
mas reizes? Tāpat arī izdrukātos 
liekos dokumentus, kas krājas 
kaudzē uz galda malas. Atkārtota 
pārstrāde nozīmē ievērojamu re
sursu ietaupījumu.

Kā liecina 2021. gadā Ziemeļ
valstu Ministru padomes biroja 
Latvijā veikts pētījums par atkri
tumu šķirošanas praksi Latvijā, 
kurā piedalījās 1071 Latvijas ie
dzīvotājs vecumā no 18 līdz 75 
gadiem, 76% aptaujāto piedalās 
atkritumu šķirošanā, taču pamatā 
šķiro tikai vienu atkritumu vei
du, piemēram, stikla taru. Viens 
Latvijas iedzīvotājs gadā saražo 
aptuveni 304 kg atkritumu, bet 
gada laikā Latvijā kopumā radām 
aptuveni 700 000 tonnu atkritu
mu. No šī daudzuma pārstrādāti 
tiek aptuveni 10%, kas nav visai 
pozitīvs rādītājs. Salīdzinājumam 
– Austrijā poligonos apglabā tikai 
1% atkritumu, bet pārējos pārstrā
dā (30%), kompostē (40%) vai sa
dedzina (29%).

Kampaņas “Zaļā misija” ko
manda viesojās Ventspils lab
iekārtošanas kombināta (VLK) 
atkritumu šķirošanas laukumos 
Ventspilī, Siguldas ielā 8a un Jē
kaba ielā 47, kur pārliecinājās par 
plašajām šķirošanas iespējām. 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

“Par visu, ko protam, mums 
jāsaka paldies vadītājai Ilgai. 
Mēs noteikti nebūtu tādas, kādas 
esam, ja ne viņa. Ilga ir ļoti stin
gra, prasīga, stipra, un, pateicoties 
viņai, mēs pašas esam kļuvušas 
stiprākas un drošākas. Ja tu ej 
un dari, tad pa īstam. Šī gudrība 
noder ne tikai dziedot, bet arī 
ikvienā dzīves situācijā,” secina 
Kristīne. Savukārt Taiga teica tā: 
“Mums ir jāiet ar švunku, staltu 
stāju, rīklēm vaļā – smuki aizejam 
un nebaidāmies no mikrofoniem”. 
Jūrkalniecēm ir dabas dots talants 
pieskandināt telpu, kurā viņas 
atrodas, dziesmas labi skan gan 
zālē, gan pļavā. Kristīne ir saucēja, 
Taiga – atsaucēja jeb locītāja, bet 
Ilona, Baiba un Mairita – vilcējas. 

Mums pievienojās arī Ilga, 
kura teica, ka ir lieliski apzinā
ties, ka tiks saņemta tūrisma bal
va. Ir pacilājoša sajūta: “Ja vajag, 
mēs darām, un tā var aizraut arī 
citus līdzi. Visiem, kam ir mīļa šī 
zemīte, kurā dzīvojam, vajadzētu 
saglabāt savu valodu un kultūras 
mantojumu. Tas ir katra latvieša 
pienākums. Mēs, “Maģo suitu” 
dziedātājas, par to cīnāmies, un 

man ir prieks par Jūrkalnes mei
tenēm, kas auļo cauri dzīvei kā 
zirgi un dara visu, lai celtu suitu 
novadu gaismā.” Nākampavasar 
Ilgai būs 80, bet viņa aizvien ir 
ņipra un uztur kolektīvā možu 
garu, vienlaikus pasakot meite
nēm: “Mīļās saulītes, līdzi izskriet 
nevaru, bet vienmēr domās esmu 
ar jums. Man ir bijuši lūzuma pe
riodi, kad domāju, vai nevajadzētu 
mest mieru, bet pašlaik vēl tomēr 
ne – eju un daru!” Etnogrāfiskā 
ansambļa vadītāja uzteica savas 
dziedātājas arī par aušanas un šū
šanas māku, čaklu adīšanu un ku
linārajām prasmēm, lepojoties ar 
to, ka viņas savas prasmes rāda ne 
tikai Jūrkalnē, bet arī citos nova
da pagastos un iesaistās praktiski 
visos pasākumus, kuros tiek aici
nātas. 

Kad sākās oficiālā apbalvoša
nas ceremonija, suitenes aicināja 
uz skatuves un tika parādīts īss 
video, kurā Taiga un Kristīne vis
pirms dziedāja Vējturu namā, bet 
pēc tam, stāstot par “Maģo suitu” 
aktivitātēm, staigāja pa Jūrkalni, 
aizejot arī līdz jūrai. Balvu suitu 
kultūrtelpas glabātājām koncert
zālē “Latvija” pasniedza novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Mu

“Maģie suiti” saņem tūrisma balvu

“Lielā Jēkaba” balva saņemta, uz skatuves aicinātas Ilga, Mairita, Ilona, Kristīne, 
Baiba un Taiga.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

cenieks. Viņš teica, ka dziedātājas 
var pazīt pēc burdona dziedā
šanas un tautastērpu nēsāšanas 
tradīcijām: “Nav iedomājams ne
viens novada kultūras pasākums, 
lai “Maģo suitu” dziedātājas neuz

stātos, viņas ļoti labi zina kaimiņu 
novados un visā Latvijā. Viņām 
ir brīnišķīga vadītāja Ilga Leima
ne. Paldies visam kolektīvam, lai 
turpmāk radošs ceļš – tāpat kā 
līdz šim.” Saņēmušas apbalvoju

mu, jūrkalnieces pateicās ar ska
nīgu dziesmu. Lai labi skan, mēs 
lepojamies ar “Maģo suitu” panā
kumiem un īstumu. 

Marlena Zvaigzne

VLK nepārtraukti strādā, lai šķi
rošana iedzīvotājiem kļūtu ērtāka. 
“Zaļās misijas” komanda viesojās 
arī atkritumu poligonā “Pentuļi” 
Ventspils novadā, kur pārliecinā
jās, ka šķiroto atkritumu kontei
nera saturs tiek vēlreiz pāršķirots, 
sadalot atkritumus pēc piederības 
un tos pārstrādājot.

Valsts vides dienests sadar
bībā ar Vides aizsardzības un re
ģionālās attīstības ministriju un 
Valsts reģionālās attīstības aģen
tūru ir izveidojis tīmekļvietni 

skiroviegli.lv, kurā iespējams at
rast dalīto atkritumu savākšanas 
punktus Ventspilī un novadā. 
Vietnē norādīts, kur iespējams 
nodot baterijas, elektroiekārtas, 
depozīta iepakojumu, papīru, 
stiklu, plastmasu un citus šķiro
tos atkritumus.

Galu galā, izrādās, atkritu
mu šķirošanai ir arī tīri taustāms 
finansiāls ieguvums. Piemēram, 
Rīgā dalīta atkritumu savākšana 
ir iespēja samazināt rēķinus, jo 
iepakojuma izvešana ir bez mak

sas. Pēc Rīgas Namu pārvaldes 
datiem, neliela sešu dzīvokļu ēka 
nešķirošanas dēļ burtiskā nozīmē 
atkritumos gada laikā izmet 720 
eiro, bet 30 dzīvokļu mājai tie 
jau būtu 3600 eiro, kurus daudz 
vērtīgāk būtu ieguldīt mājas lab
iekārtošanā, siltināšanā vai citos 
uzlabojumos, nevis “izsviest” at
kritumos.

Tātad – kāds man labums no 
atkritumu šķirošanas? Ietaupīta 
nauda, tīrāka vide, mazāks dabas 
resursu patēriņš. Tie, kuriem vi
dei draudzīgs dzīvesveids patiesi 
ir aicinājums, noteikti varētu no
saukt vēl vairākus ieguvumus, bet 
motivācijai pietiks ar šiem trim. 
Mēs taču nevēlamies atgriezties 
viduslaiku Eiropā, kur atkritu
mu dēļ izplatās slimības, aizsērē 
ūdenstilpes un grāvja tuvumā cie
ši jāaizspiež deguns.

Aicinām sekot “Zaļās misijas” 
“Facebook” lapai. Sabiedrības in
formēšanas kampaņu “Zaļā misi
ja” ievieš nodibinājums “Ventspils 
Augsto tehnoloģiju parks” pro
jekta “VPB/vēsturiski piesārņoto 
vietu sanācija” (projekta Nr. NFI/
AK/04) ietvaros.

Nodibinājuma 
“Ventspils Augsto tehnoloģiju 

parks’’ projektu vadītāja 
Līna Indriksone 

Kāds man labums no atkritumu šķirošanas?

Šķirojot atkritumus, ne tikai tiek saudzēta vide, bet arī 
pašu maciņš.    FOTO NO INTERNETA DZĪLĒM
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PILTENE
22. oktobrī plkst. 14 kultūras 

namā “Ja nezini, uzzini, ja neproti, 
iemācies” – pasākums visai ģimenei 
un dažādiem vecumiem.

29. oktobrī plkst. 16 kultūras 
namā koncertballīte senioriem ar 
Arti Šimpermani, ieeja bez maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l “Bibliotēkas kalendārs stās

ta” – grāmatu izstāde un planšete 
lasītavā par oktobra mēneša ievē
rojamiem cilvēkiem – jubilāriem, 
atceres dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem.

l Tematiska literatūras izstāde 
lasītavā “Karalienes literatūrā”.

l Tematiska literatūras izstāde 
abonementā “Skolas stāsti”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2021. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu no
daļā “Fantāzijas pasaulē”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 71. kopa.

PASĀKUMI:
l 21. oktobrī plkst. 11 tikšanās 

ar rakstnieci Džeinu Šteinbergu 
VKKF atbalstītajā Ventspils bibliotē
kas projektā “Rakstnieks lauku bib
liotēkā / Rudens tikšanās”.

PUZE
11. oktobrī plkst. 12 kultūras 

namā pasākums senioriem “Tu ar 
mani, es ar tevi”.

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 – Kul
tūras ministrijas atbalstītais “Vērtīgo 
grāmatu iepirkums 2021”.

l Literatūras izstāde “Un jāpie
spiež pie sirds” – rakstniecei Ingai 
Ābelei 50.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu sko
las laiks”.

PASĀKUMI: 
l 17.–21. oktobrī radošas darb

nīcas bērniem “Rudu, rudu rudenīti”.
TĀRGALE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzejnie

kam Eduardam Veidenbaumam 155”.
l Novadpētniecības materiālu 

izstāde “Mūsu novadnieci, dziedātā
ju Alīdu Vāni atceroties”.

l Literatūras izstāde “Rakstnie
cei Ingai Ābelei 50”.

l Literatūras izstāde “Pasmai
dīsim!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 70. kopa.

PASĀKUMI:
l 11. oktobrī plkst. 11.20 grā

matu apskats 9. klasei “Iepazīsim 
Bērnu žūrijas grāmatas”.

JŪRKALNE  
15. oktobrī Jūrkalnē notiks “Jū

ras makšķerēšanas festivāls 2022”.  
Plkst. 7 sacensību sākums 12. festi
vālam jūras makšķerēšanā no kras
ta un 11. Latvijas  čempionātam jū
ras makšķerēšanā tautas klasē.

Pie Vējturu nama no plkst. 13 
tirgus, plkst. 14 Pāvilostas ama
tierteātris ar izrādi – Māra Horna 
“Iz senioru dzīves”, režisore M. 
Horna. Pēc izrādes andelēšanās 
kopā ar kārtībnieku Miervaldi Stī
vo un inspektorēm Skaidrīti  un 
Jautrīti, plkst. 16 grupas “4KW” 
koncerts ar dejām,  plkst. 19 sa
censību dalībnieku un uzvarētāju 
apbalvošana.

16. oktobrī  plkst. 13 “UNE
SCO nedēļas suitos 2022” ietvaros 
Jūrkalnes Sv. Jāzepa baznīcas dārzā 
un mācītājmājā ikviens aicināts uz 
pasākumu “Satikšanās”.  Satiksimies 
un visi kopā piedzīvosim suitu kul
tūras mantojumu caur stāstiem un 
darbiem. Suitu kulinārā mantojuma 
stāsts, suitu kokļu stāsts, rožukroņu 
darināšana, eņģeļu un svēto figūri
ņu apgleznošana, digitālā viktorīna 
par suitu vēsturi.

Pasākumu organizē biedrība 
EKC “Suiti” sadarbībā ar Jūrkalnes 
tautas namu un Jūrkalnes bibliotē
ku.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Iepazī

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

plenēra “Nezūdošā Liepāja” paste
ļa tehnikā zīmētie darbi “Liepājas 
fragmenti”.

l Jauno grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 68. un 69. kopa.
UŽAVA
Līdz 20. novembrim Užavas 

tautas nama zālē būs apskatāma 
Ivetas Straumes gleznu izstāde 
“Saredzēt. Sajust. Pieskarties”.

22. oktobrī plkst. 11 tikšanās 
pie tautas nama, lai piedalītos ie
spaidu dienā “Viss, kas mums ap
kārt”. Dosimies izpētes pārgājienā, 
pētīsim lietas sev apkārt un, bau
dot kopīgu pusdienas zupu, dalī
simies ar gūtajiem  novērojumiem.

11. novembrī plkst. 18 piemi
ņas pasākums pie “Melnās saules”. 
Noliksim svecītes un pulcēsimies 
Užavas tautas namā uz siltu tēju 
un koncertu.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mākoņu 

knaģīši” – dzejniekam Arturam 
Gobam 90.

l Literatūras izstāde “Stāsti 
baltā kleitā” – rakstniecei Ingai 
Ābelei 50.

l Literatūras izstāde “Jērādi
ņa” – bērnu grāmatu ilustratoram, 
dzejniekam Albertam Kronenber
gam 135.

PASĀKUMI: 
l 21. oktobrī rīta stundas lasī

jums pirmsskolas bērniem “Mazais 
ganiņš” – fragments no Alberta Kro
nenberga grāmatas.

l 31. oktobrī literāra pēcpus
diena pie tējas tases, pārlapojot jau
nākos detektīvus “Rudens noskaņās”.

ANCE
Oktobrī kultūras namā atsāk

sies gleznotāju klubiņa nodarbības, 
aicināti gan vecie dalībnieki, gan 
jauni dalībnieki. Priekšzināšanas nav 
nepieciešamas.

Tiks dibināta jauna interešu gru
pa saistībā ar Agates Lūses meistar
klasi par ēdienu gatavošanu un pa
sākumu rīkošanu, aicinu pieteikties 
šajā grupā pastāvīgos interesentus. 
Darbosimies kopā!

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Visvieg

lāk rakstās novembrī” – rakstniecei 
Ingai Ābelei 50.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Mans draugs Jērādiņa” – bērnu 
grāmatu ilustratoram, dzejniekam 
Albertam Kronenbergam 135 (no 
14. oktobra).

l Jauno grāmatu izstāde.
PASĀKUMI:
l 11. un 18. oktobrī bibliotekā

rās stundas 1. klases skolēniem “La
sām Bērnu žūrijas grāmatas”.

l 29. oktobrī lasītāju klubiņa 
“Dažādības” tematisks pasākums 
“Kā rudens vakarus padarīt siltus un 
omulīgus?”.

 UGĀLE
28. oktobrī plkst. 21 notiks  90’ 

un 2000. gadu disko balle. Ieeja 3 
eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “...visu 

pasauli es vairāk atceros pēc smar
žām…” – rakstniecei Ingai Ābelei 50.

l Literatūras izstāde “Pasaulē 
zaļā es biju zaļš un raibs un priecīgs 
kā visas laismas, Un manās acīs visas 
krāsas saplūda par gaismu” – dzej
niekam Linardam Taunam 100. 

l Literatūras izstāde bērnu no
daļā “Oktobra jubilārei – rakstniecei 
Vijai Upmalei 90”.

l Literatūras izstāde bērnu no
daļā “Brīvības cēlais gars” – dzejnie
kam Eduardam Veidenbaumam 155.

PASĀKUMI: 
l 13. oktobrī plkst. 11.30 tik

šanās ar bērnu grāmatas autori Līvu 
Vecvagari VKKF atbalstītajā Vents
pils bibliotēkas projektā “Rakstnieks 
lauku bibliotēkā / Rudens tikšanās”.

POPE
29. oktobrī plkst. 18 tikšanās 

ar kori “Kaiva” vārda dienas ballītē. 
Ieejas maksa 2 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Es nebai

dos teikt, ka nepazīstu pasauli…” – 
rakstniecei Ingai Ābelei 50. 

l Literatūras izstāde “Krāsas – 
dabā un uz grāmatas vāka”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 72. kopa.

PASĀKUMI:
l 19. oktobrī plkst. 15 radoša 

darbnīca “Burciņas – vēdera, acu un 
sirds priekam” ar degustāciju un no
slēpumu izzināšanu.

l 25. oktobrī plkst. 13 mīklu 
minēšanas pēcpusdiena “Esi atjau
tīgs!” sākumskolas audzēkņiem. 

USMA
15. oktobrī plkst. 16 Latvijas 

meža darbinieku vīru kora “Silvico
la” koncerts. Vīru balsis pieskandi
nās Usmu ar plašu kora dziesmu 
reper tuāru par meža tēmu! Ieeja bez 
maksas.

29. oktobrī plkst. 17 Pateicības 
vakars – koncerts (ar ielūgumiem) 
par ieguldījumu un atbalstu Usmas 
pagasta svētku “Morica svētki 2022” 
tapšanā.

4. novembrī plkst. 21 rudens 
balle “Jo krāsaināk, jo labāk” kopā 
ar Māri Blāzi. Ieeja 5 eiro. Dreskods: 
svinīgs, krāsainas kleitas un krekli. 
Galdiņu lūdzam iepriekš pieteikt pa 
tālr. 25719067.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstnie

cei Ingai Ābelei 50”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Tuntuļu Jurītis, Jērādiņa un citi” – 
bērnu grāmatu ilustratoram, dzej
niekam Albertam Kronenbergam 
135.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 73. kopa.

ZIRAS
15. oktobrī plkst. 13 tautas 

namā senioru atpūtas pēcpusdiena 
(koncerts, dejas, atrakcijas).

26. oktobrī plkst. 14 tautas na
mā bērnu radošā pēcpusdiena “Spo
ciņšJociņš” (kopā ar bibliotēku).

29. oktobrī plkst. 12 tautas 
namā spoku disenīte bērniem (dejas, 
atrakcijas).

29. oktobrī plkst. 21 tautas 
namā “Spoku nakts karaoke” (dejas, 
karaoke, spocīgi uzdevumi, jāiero
das spocīgos apģērbos).

Ziru bibliotēka
Izstādes:
l Andreja Māra Eizāna minia

tūrgrafikas darbu EXLIBRIS kolek
cijas ceļojošā izstāde. 

l Literatūras izstāde “Uguns 
nemodina” – rakstniecei Ingai Ābe
lei 50.

PASĀKUMI:
l Oktobrī krustvārdu mīklu mi

nē šana par Latvijas pilīm un muižām.
l 27. oktobrī plkst. 14 literāra 

pēcpusdiena Bērnu žūrijas eksper
tiem.

ZLĒKAS 
22. oktobrī plkst. 12 pie kultū

ras nama sāksies kultūras projekta 
atbalstītais pasākums E. Aberfelda 
piemiņai “Ziedi rītausmā”. 

Zlēku bibliotēka
Izstādes: 
l Literatūras izstāde “Pagātne 

un tagadne Ingas Ābeles prozā” – 

rakstniecei Ingai Ābelei 50.
l Literatūras izstāde “Žurnālists 

un grāmatu autors Armands Puče”.
l Ceļojošā grāmatu kopa – Kul

tūras ministrijas atbalstītais “Vērtīgo 
grāmatu iepirkums 2021”.

l Fotogrāfiju izstāde “Mana 
Kuldīga” – autors Oļģerts Visvaldis 
Grūbe.

PASĀKUMI:
l 28. oktobrī plkst. 17 tikša

nās ar žurnālistu un grāmatu auto
ru Armandu Puči VKKF atbalstī
tajā Ventspils bibliotēkas projektā 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā / Ru
dens tikšanās”.

VĀRVE
“Sporta un kultūras 
centrā Zūras” 
18. oktobrī plkst. 13 senioru 

klubiņš “Vīgriezes” uzsāk sezonu 
un aicina bariņā jaunus dalībniekus. 
Tikšanās un sarunas ar Ugāles senio
riem par mākslu un dzīvi.

19. oktobrī plkst. 18 tikšanās 
ar fotokluba “Kaktuss” dalībniekiem.

29. oktobrī plkst. 17 pasākums 
“Kad satiekas ventiņi, suiti un lībieši”.

Ventavas sabiedriskais centrs
 5. novembrī plkst. 18 Stand

Up teātra komēdija ar Maksima Tri
vaškeviča piedalīšanos.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstnie

cei Ingai Ābelei 50”. 
l Literatūras izstāde “Vilki, vel

ni un vīri” – bērnu grāmatu ilustra
toram, dzejniekam Albertam Kro
nenbergam 135.

l Starptautiskās Putras dienai 
(10. oktobris) veltīta literatūras iz
stāde “Kādu putru vārīsim?”

PASĀKUMI: 
l 11. oktobrī plkst. 13 pasā

kums “Dzimtas māju meklējumos” 
un tikšanās ar Sīmaņu dzimtas pēc
teci Dainu Puķīti “Pusātu” mājas 
meklējumos.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “...visu 

pa sauli es vairāk atceros pēc smar
žām…” – rakstniecei Ingai Ābelei 50.

l Literatūras izstāde “Mazliet 
iro nisks un neatkarīgs kā vējš...” – 
kom ponistam Zigmaram Liepiņam 
70.

l Literatūras izstāde “Dzī
vesprieks, labsirdīgs humors un 
vienkāršība” – bērnu grāmatu ilus
tratoram, dzejniekam Albertam 
Kronenbergam 135.

PASĀKUMI:
l 18. oktobrī plkst. 16 joku pa

saku pēcpusdiena bērniem.
l 21. oktobrī plkst. 14 Zūru 

pamatskolā tikšanās ar rakstnieci 
Džeinu Šteinbergu VKKF atbalstī
tajā Ventspils bibliotēkas projektā 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā / Ru
dens tikšanās”.

l Oktobrī (datums tiek preci
zēts) – ekskursija bibliotēkas čak
lākajiem lasītājiem uz Talsu klaunu 
māju.

Ventspils novada pasākumu afiša
11. oktobris–11. novembris
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Dokumentā “Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” (ZBA) vietējās attīstības 
stratēģijas 2015.–2020. gadam īstenošanas 
novērtējums” (sk. www.ziemelkurzeme.lv) lasāma 
analīze par biedrības pēdējo 7 gadu veikumu, 
kas reizē ļauj apjaust sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas no 2023. līdz 2027. gadam 
galvenos pieturpunktus. Par to saruna ar ZBA 
koordinatori Guntu Abaju.

BIEDRĪBA DIBINĀTA  
2000. GADA 17. MARTĀ.  

Ziemeļkurzemes teritorija šajā ES periodā no Eiro
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
jeb Lauku fonda ir piesaistījusi 3 057 969,64 EUR, no Ei
ropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) jeb Ziv
saimniecības fonda – 5 368 633,04 EUR. Pēdējos 7 gados 
biedrība ZBA ir rīkojusi 27 projektu konkursus, kuros 
finansējumu ieguvuši un realizēti 132 projekti.

Uzņēmējdarbības atbalstam no 2016. līdz 2020. gada 
beigām 13 projektu konkursu kārtās finansējumu saņē
muši 65 uzņēmējdarbības projekti un radītas 64 jaunas 
darbavietas (par faktiskā naudas izlietojumu un darba
vietu skaitu varēs pārliecināties ne agrāk kā pēc projekta 
īstenošanas 3. gada). Izveidoti 17 jauni uzņēmumi.

Visvairāk atbalstu saņēmuši projekti, kuri pēc NACE 
(saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas 
Kopienā) klasificējami kā apstrādes rūpniecība – 21, ar 
tūrisma nozari saistītie – 16, dažādu pakalpojumu snieg
šana – 9.

Kas ir biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociāci-
ja” un kas – vietējā rīcības grupa (VRG)?

“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir biedrība kā vi
sas citas NVO, ko veido savu mērķu īstenošanā ieinteresēti 
cilvēki. Par to esam vienojušies kopsapulcē, tas ir apstip
rināts statūtos. VRG ir lauku iedzīvotāju, organizāciju, 
uzņēmēju un pašvaldību apvienība, kas darbojas no-
teiktā lauku teritorijā, pārstāv iedzīvotāju intereses un 
rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī. 
Tā nav valsts programma, bet īstenojas ar LEADER pie-
eju – iedzīvotāji paši nosaka savas teritorijas attīstības va
jadzības, izvirza tajās balstītus mērķus un tiem atbilstošus 
rīcības plānus. Mūsu VRG darbojas visā Ventspils novadā 
un Ventspils pilsētā, kā arī Talsu novada Dundagas, Kolkas, 
Lubes, Īves un Valdgales pagastā.

Lūdzu, raksturo biedrības stratēģijas 2015.–2020. 
gadam novērtējumu un pastāsti par pašu stratēģiju!

Biedrībai ir būtiski sagatavot sabiedrības virzītu vietē
jās attīstības (SVVA) stratēģiju konkrētam periodam. Mūsu 
SVVA stratēģija (pašreizējā redzama ZBA mājaslapā) ir no
teiktas formas dokuments. Tā lielais ietvars izriet no valsts 
lauksaimniecības politikas virzieniem, bet “iekšpusi” veido
jam paši, Ziemeļkurzemes iedzīvotāju noteiktos attīstības 
virzienus salāgojot ar valsts, pašvaldību un ES iezīmētajiem 
attīstības virzieniem. Lai stratēģiju sagatavotu, apzinām sa
vas teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un arī pašvaldību va
jadzības – rīkojam tikšanās, diskusijas dažādās apdzīvotās 
vietās, arī anketējam cilvēkus. To darīsim arī tuvākajā lai
kā, lai izstrādātu dokumentu nākamajiem pieciem gadiem. 
Stratēģija ir nepieciešamais pamats, rīkojot projektu kon
kursus finansējuma piesaistei.

Starp novērtējuma noslēgumā atrodamajiem 18 priekš
likumiem ir tādi kā izstrādāt kritērijus, lai vairāk attīstītu 
sociālos uzņēmumus, īpaši iesaistītu jauniešus stratēģijas 
plānošanā un realizēšanā, kā arī veicinātu ciemu biedrību 
dibināšanu un turpinātu iesaistīties starptautiskajos un 
starpteritoriālajos sadarbības projektos, attīstīt pieredzes 
apmaiņu un inovācijas.

Droši vien ne gluži visas iedzīvotāju idejas ir īsteno-
jamas.

Ir tādas ieceres, ko LEADER programma neatbalsta, 
piemēram, zemkopjus viņu tiešajā lauksaimnieciskajā dar
bībā. Tam paredzētas tiešās Lauku atbalsta dienesta prog
rammas. Nav atbalstāmi projekti, kuru mērķis ir tikai gūt 
privātu labumu.

Ko par VRG padarīto domā iedzīvotāji?
Stratēģijas novērtēšanas gaitā anketējām uzņēmējus, 

nevalstiskās organizācijas un pašvaldības – pagastu pārval
des. Aptaujas rezultāti atspoguļoti mājaslapā, un tos izman
tosim jaunās stratēģijas izstrādē.

Kur gūstat finansējumu?
No Lauku fonda un no Zivsaimniecības fonda iegūstam 

finansējuma grozu, kas ļauj rīkot projektu konkursus. Mēs, 
VRG, strādājam ar LEADER principu – gan stratēģija, gan 
pēc tam projektu īstenošana ir tuvināta vietējo iedzīvotāju 
vajadzībām.

Visa Latvija, izņemot Rīgu un lielās valstspilsētas, var 
pretendēt uz Lauku fonda atbalstu. Mūsu teritorijas, 144 
km Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekraste, ļauj preten
dēt arī uz Zivsaimniecības fonda līdzekļiem, tāpēc stratē
ģijā paredzēts abu fondu atbalsts. Līdztekus tiem NVO var 
gūt arī Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) finansējumu. Tādu 
esam jau saņēmuši biedrības kapacitātes stiprināšanas pro
jektam “Varam vairāk!” un sākuši to īstenot, apgūstot ko
munikācijas prasmes.  

Ja būs vietējās sabiedrības interese, tad lūkosim piesais
tīt līdzekļus arī no Sabiedrības integrācijas fonda.

Piekrastes pagasti aizvadītajā periodā tika pie divu 
fondu finansēm. Kāpēc?

Perioda sākumā tiešām tā bija. Zivsaimniecības fonda 
nosacījumi sākotnēji bija ļoti strikti, proti, piekrastē varēja 
attīstīt uzņēmējdarbību, kas saistīta ar zivsaimniecību vai tū
rismu, tāpēc svarīga bija arī Lauku fonda pieejamība. Perioda 
vidū Ministru kabineta noteikumos prasības tika mīkstinā
tas, un nu jau ar Zivsaimniecības fonda atbalstu piekrastes 
uzņēmēji varēja attīstīt daudzpusīgu uzņēmējdarbību, tāpēc 
Lauku fonda līdzekļi uzņēmējdarbībai piekrastei vairs netiek. 

Pastāsti vairāk par VRG darbību, tās biedriem un 
teritoriju!

VRG statusu ieguvām 2007. gadā. Sākotnēji biedrības dar
bības teritorija bija krietni mazāka, bet 2014. gadā, sākoties 
jaunam ES plānošanas periodam, noteica, ka VRG teritorijās 
ir jābūt vismaz 10 000 iedzīvotāju. Mums šis apjoms bija, bet 
kaimiņos palika VRG teritorijās neiekļauti vairāki pagasti no 
Ventspils novada. Kopīgās sarunās vienojāmies par biedrības 
darbības teritorijas paplašināšanu. Tagad tajā ietilpst 17 pagas
ti, tātad vismaz 17 kopienas. Katrā no tām darbojas uzņēmē
ji, mājražotāji, sabiedriskās organizācijas, pagasta pārvalde. 
Pašlaik esam 42 biedri. Mūsu vidū ir dažādu nozaru uzņēmēji 
– tūrisma, piekrastes zvejnieki, produkcijas pārstrādātāji un 
lauksaimnieki, sabiedriskās organizācijas.

Vai VRG darbojas visā Latvijā?
Tagad jā. Kad paši kļuvām par VRG, tā vēl nebija, bet 

šogad, noslēdzoties kārtējam plānošanas periodam, visa 
Latvija ir sadalīta 35 VRG. Mēs, ZBA, un Liepājas partnerī
ba teritorijas ziņā esam pašas lielākās, toties pēc iedzīvotāju 
skaita mūsējā ir ar vismazāko iedzīvotāju blīvumu.

Kā varētu raksturot “vidējo” lauku iedzīvotāju, “vi-
dējo” lauku uzņēmēju?

Visvairāk iedzīvotāju, arī darbspējas vecumā, ir Dun
dagas pagastā. Darbspējīgo iedzīvotāju daudz ir Ventspils 
pilsētā, bet tajā pieejams ir vienīgi Zivsaimniecības fonda 
atbalsts un tikai ar zvejniecību un zivju pārstrādi tieši sais
tītai uzņēmējdarbībai.

Fondu atbalsts ir paredzēts fiziskajām personām, kas 
grib uzsākt uzņēmējdarbību, un mazajiem līdz vidējiem uz
ņēmējiem. Priecājamies, ka biznesa uzsācēju arī bija diez
gan daudz. Ir vairāki sekmīgi lauksaimniecības produktu 
pārstrādātāji. Tā nav viegla nozare, jo tirgi mums ir tālu, bet 
kooperācija veidojas pasmagi. Prieks, ka Iveta Ķēniņa, kas 
iesāka ar nelielu projektu, attīstīja tiešo pirkšanu un tā izvei
doja Ventspilī vietējo produktu veikaliņu “Ķocis”. Īpašniece 
pārdod gan savus produktus, gan iepērk no citiem. Diezgan 
daudzos projektos ir paredzētas tūrisma aktivitātes.

Ar Zivsaimniecības fondu prioritāri atbalstām pie
krastes zvejniekus, kuriem objektīvu apstākļu dēļ neklājas 
viegli. Zivju jūrā kļūst mazāk, darbību ierobežo sezonalitā
te. Atbalsts ir izpaudies tieši – zvejnieki ir iegādājušies trīs 
automašīnas ar aukstuma iekārtām nozvejotās produkcijas 
saglabāšanai un transportēšanai, atvērts zivju veikals, ierī
kota kafejnīca ar zivju ēdieniem. Piekrastes zvejnieki ir at
balstīti arī mežizstrādē un tūrismā.

Mūsu lielais resurss ir brīnišķīgā daba, cenšamies paga
rināt tūrisma sezonu. Pagājušo gadu ar sadarbības projek
ta palīdzību izveidojām Užavas zivju tirgus pasākumu, tas 
pavisam nesen notika arī šogad. Tā organizēšanu sekmīgi 
pārņēmusi pašvaldība.

Visvairāk atbalstīta ir apstrādes rūpniecība, kas aptver 
gan lauksaimniecību, gan kokapstrādi, seko tūrisms, dažā
da veida tirdzniecība, kultūras mantojums, dažādi pakalpo
jumi iedzīvotājiem, kā frizētavas, autoservisi, ēdināšanas 
uzņēmumi. Trīs rosīgākie ir bijuši Vārves, Dundagas un 
Kolkas pagasts. 

Kādās jomās vēlaties lielāku aktivitāti?
Vairāk būtu gribējies projektu lauksaimniecības pro

duktu pārstrādei, lai mazā lauksaimnieka saražotos eko
loģiskos produktus varētu iegādāties vietējie iedzīvotāji, 
tāpat vairāk pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem. Diemžēl 
neīstenojās kopprojekti, piemēram, kopā divi uzņēmēji vai 
pašvaldība kopā ar uzņēmēju.

  
Kā tu vērtē dzīves vides uzlabojumus ciematos?
Izdarīts ir gana daudz, bet jaunajā periodā gribam, lai 

pašvaldības kritiskāk vērtētu vēlmes ierīkot rotaļu lauku
mus un arī āra trenažierus. Pēc zināma laika atklājas, ka ir 
labi apmeklēti, bet ir arī pusaizmirsti objekti. 

Domāju, ka tautastērpus esam gana iegādājušies. Kul
tūras mantojuma jomā svarīgi vairāk apzināties un saglabāt 
savas vietas kultūru, vēsturi, apkopot informāciju un ar to 
iepazīstināt vispirms jau vietējos. Liels prieks ir par Rubeņa 
fonda rosību Ugālē, kas ir īstenojis projektus gan mūsu teri
torijā, gan kaimiņos Kuldīgas novadā.

Kā tu raksturotu nevalstisko sektoru ZBA teritorijā?
Kad 2006. gadā varēja sākt rakstīt LEADER projektus, 

tie bija pieejami tikai NVO, un tās sasparojās. Pašlaik ir vē
rojams zināms atslābums.

Jau šajā plānošanas periodā pievērsāmies viedo ciemu 
idejai, vietējām kopienām. Šovasar  ciemojāmies Igaunijā, 
tur ir labi paraugi vietējo kopienu darbībai. Biedrības īsteno 
projektus, savā īpašumā paņēmušas pat senās muižas, lai 
tās atjaunotu un izveidotu ļaužu pulcēšanās vietas. Kopiena 
pārzina iedzīvotāju vajadzības un prot tās ietērpt konstruk
tīvos priekšlikumos. Arī mēs savos pagastos gribētu redzēt 
veidojamies ciemu kopienas, kas pašas spriež, ko vajag, ko 
var īstenot ar LEADER projektu starpniecību, ko lūgt vietē
jai pašvaldībai.

Mums piekrastē ir mazie ciemi. Priecājamies, ka Ovišos 
un Košragā ir nodibinātas biedrības un jau īstenoti projekti 
– uzlabota Laimes pastkaste un māju plāksnes, kas papildi
nātas ar audio stāstiem. Vietējo kopienu attīstība ir būtisks 
virziens nākamajā plānošanas periodā, ko gribam iekļaut 
jaunajā stratēģijā.

ZBA sabiedrisko attiecību speciālists Alnis Auziņš 

ATSKATOTIES, 
lai ietu uz priekšu
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Rīcība EJZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras 
pilnveidošana, zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība.

Atbalsta apmērs  51 743,85 eiro

Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.605 
6.punktā minētā darbība 

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas 
veicināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju un 
Ventspils pilsētas pašvaldību teritoriju publisko infrastruktūru ar 
mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un jūras piekrastei 
raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības 
teritoriju kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu 
un publisko pieejamību, nodrošināt tā pieejamību nākamajām 
paaudzēm. Pašvaldību projektu nepieciešamībai jābūt pamatotai 
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.
Atbalsts uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu vērstiem projektiem, 
kuri veicina vietējo uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Kā kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanas pasākums ir 
uzskatāms arī vietējo mājražotāju un zivju produktu tirgošanas 
un lokālu pasākumu norises vietu izveide piekrastes ciemos. 
Papildus atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās 
atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

200 000 eiro
Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam 
ir pievienots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts par 
1.kategorijas būvniecību.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50%, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% – 
sabiedriskā labuma projektiem.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020. gadam un projektu 
iesniegšanas nosacījumiem var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā 
Dundagā, Pils iela 14, (Dundagas pils otrā stāvā telpās).

Elektroniski projektu konkursa informācija pieejama biedrības mājaslapā:  
www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas: 
Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv.
Ilze Šteine – tel. 28717810, zba@dundaga.lv.
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

1 Antropogēnā slodze – tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbība uz dabu 
  kopumā vai uz tās atsevišķiem komponentiem un elementiem (ainavām, dabas resursiem u. tml.). 
  Pārmērīga antropogēnā slodze var novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas.

BIEDRĪBAS “ZIEMEĻKURZEMES BIZNESA ASOCIĀCIJA” 
PAZIŅOJUMS

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 14. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 
43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. 
“Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras 
produktu piegādes posmos”, 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un 
citās jūras ekonomikas nozarēs”, 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, 
kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 
izmantošanas veicināšanai”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2022. gada 23. oktobra līdz 2022. gada 
23. novembrim.

Sludinājuma kopsumma: 131 743,85 eiro.
Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, 

Tārgales, Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš: 2023. gada 30. septembris.
Mērķis: Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.

Rīcība EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, 
dažādošana un sezonalitātes mazināšana.

Atbalsta apmērs 40 000  eiro
Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.605 
6.punktā minētā 
darbība 

1. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos 
zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas 
veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas 
nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes 
pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās 
saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa 
uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un 
zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu 
var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu 
nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes 
izveidošanai, specializētā transporta iegādei.
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras 
ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, 
piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), 
it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes 
mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas 
veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi 
jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus atbalsts 
projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā 
attiecināmo izmaksu 
summa vienam 
projektam

80 000 eiro
Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir 
pievienots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts par 1. kategorijas 
būvniecību.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50% – pamata; 30% – lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja 
nomaiņai, 70% – inovatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar 
piekrastes zveju saistītam projektam.

Papildu nosacījumi Projektos var iegādāt pamatlīdzekļus un būvniecības jomā attiecināt 
tikai teritorijas labiekārtošanu un būvniecību ar būves novietošanu, 
t.i., pirmās kategorijas būvniecības projektus.

 

Rīcība EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, 
tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

Atbalsta apmērs  40 000 eiro
Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.605 
6.punktā minētā darbība

Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata 
pārmaiņu mazināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas 
vērtību un vides resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu 
to iesaisti piekrastes atpūtas un tūrisma nozares attīstībā. Rīcības 
ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti 
uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu. Piemēram: atbalstu 
var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei un 
infrastruktūras pilnveidošanai dabā, steķu atjaunošana tūristu un 
makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietas upēs, jūras piekrastē 
un saistītā aprīkojuma iegādēm. Pašvaldības publiskās infrastruktūras 
pilnveidošana, t.sk. ielu un ceļu, veloceliņu, stāvlaukumu būvniecība 
vai pārbūve, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar zvejniecību, zivju 
pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi
1 uz dabas vērtībām.
Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai 
un atjaunojamās enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un 
virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

80 000 eiro
Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir 
pievienots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts par 1. kategorijas 
būvniecību.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50%, 30% – lielam uzņēmumam, 80% – ar piekrastes zveju 
saistītam projektam, 90% – sabiedriskā labuma projektiem.

Papildu nosacījumi Projektos var iegādāt pamatlīdzekļus un būvniecības jomā 
attiecināt tikai teritorijas labiekārtošanu un būvniecību ar būves 
novietošanu, t.i., pirmās kategorijas būvniecības projektus.

 

Biedrība “Mini SD” sadarbībā ar 
Ventspils novada Sociālo dienestu 
īstenoja Borisa un Ināras Teterevu 
fonda projektu “Pats savam saimes 
galdam” 20 Ventspils novada 
ģimenēm. 

Tās saņēma sēklas, stādus un darba rī
kus, augu aizsardzības līdzekļus un mēs
lojumu, lai patstāvīgi izaudzētu pārtiku 
gan tūlītējai lietošanai, gan arī krājumu 
veidošanai ziemai. 

Noslēdzoties aktīvai dārza darbu sezo
nai, biedrība 27. septembrī Ugāles pagasta 
pārvaldes zālē rīkoja ražas svētkus, kuros 
katrs varēja prezentēt ziemai sagatavotos 
konservus, kā arī dalīties ar receptēm. 

Ventspils novada ģimenēm šī ir jauna pie
redze, bet projekta laikā iegūtās emocijas 
un dalīšanās prieks ir neatsverams. Dalīb
nieki sarunās uzsvēra, cik šis gads ir bijis 
īpašs attieksmes veidošanā saistībā ar Uk
rainas kara izraisītajām sekām, neskaidrī
bām ar energoresursu krīzi un atbalsta 
sniegšanā saviem līdzcilvēkiem. Klātesošie 
atzīmēja, ka nekad agrāk nav pievērsuši 
uzmanību, cik labais apkārt var vairot labo. 

Pasākuma dalībnieki kopīgi cepa ābo
lu pankūkas un baudīja gardu tēju. Bied
rība pateicas ļaudīm par rosību, par vēlmi 
pašu spēkiem uzlabot materiālo situāciju 
un dalīties ar izaudzēto.

Anda Vītola 

Stāstīja par receptēm, 
rādīja sagatavotos konservus

Ražas svētkos tika 
ceptas ābolu pankūkas.  

 ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO
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BIEDRĪBAS “ZIEMEĻKURZEMES BIZNESA ASOCIĀCIJA” PAZIŅOJUMS
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

13. kārtu 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” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2022. gada 7. oktobra līdz 2022. gada 7. novembrim.
Sludinājuma kopsumma: 216 250,49 EUR.
Projektu darbības teritorija: Ventspils novads un Talsu novada Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Valdgales 

pagasts.
Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 

gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos

Atbalsta lielums  216 250,49 eiro
Atbilstošā MK 
Noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā 
darbība 

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai;
3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 
jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības 
uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem 
mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, 
iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide 
iespējama arī valsts nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz 
iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties darba tirgū.
Piekrastes pagastos uzņēmējdarbības projekti nevar saņemt atbalstu ELFLA1 
rīcībā, izņemot gadījumus, ja plānotās darbības EJZF1 rīcība neparedz.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam

50 000 eiro,
100 000 eiro – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no 
projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70%,
80% – kopprojektiem.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās). Elektroniski 
SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā: 
www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas konsultācijām: 

Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
Ilze Šteine – tel. 28717810, zba@dundaga.lv. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

INFORMĀCIJA

Ances pagasta “Veclonastēs” dzīvo māsas Ilga 
Heiberga (83) un Gaida Grosbārde (81). Lai atrastu 
mazo namiņu, jābrauc uz Ances pagasta Lonasti, 
tad jālūkojas, kur ir pietura “Jaunlonaste”, un caur 
mežu jādodas mājas meklējumos. 

Kad tā veiksmīgi ir atrasta, pļavās var redzēt ganāmies ga
ļas liellopus, zālē kaut ko meklē pīles, zosis, tītari un vistas, arī 
kazas. Virtuvē sēž Ilga, bet viņas māsa tobrīd atrodas uz pirti
ņas jumta un veikli darbojas ar āmuru. Kamēr gaidām, līdz viņa 
ienāks mājās, aprunājos ar Ilgu, kura gan smaidot saka: “Māsa 
jau ir stāstītāja, ko tad es!” No ancenieces uzzinu, ka četru 
māsu un divu brāļu bērnība pagāja šajā pašā vietā, visi vēl ir tīri 
braši, tikai visas māsas palikušas atraitnēs. Kad vecākiem kļuva 
grūti apkopt sevi, Ilga no Dundagas atgriezās dzimtajās mājās, 
palīgos vienmēr brauca arī Gaida. Saimniecība “Veclonastēs” 
ir diezgan liela, vai nav grūti tikt ar darbiem galā? “Nu, kas tur 
var būt grūti – dara tik! Agrāk man vislabāk patika darboties 
ar cūkām, bija deviņas sivēnmātes, bet, kad uznāca mēris, tad 
vairs cūkas neturēju,” stāsta Ilga. Pācē dzīvojošā māsa Gunāra 
Vēze reizi mēnesī aizved abas lonastietes uz Ances bibliotēku, 
kad tur notiek lasītāju klubiņa “Dažādības” dalībnieku pulcēša

SENIORI nās. “Tas ir interesanti – satiekamies 
ar cilvēkiem un kaut ko uzzinām, jo 
mēs jau te, mežā dzīvojot, daudzas 
lietas palaižam garām. Par laimi, 
man ir ļoti labs znots Arnis, kurš 
mums te visu pieved klāt un reizēm 
atbrauc pie mums pat divas reizes 
dienā. Tādā ziņā neesam atstātas 
vienas,” uzsver Ilga, kura visu mūžu 
ir strādājusi par pārdevēju Dunda
gā. Ar vīru viņa izaudzināja divus 
bērnus, sagaidīja četrus mazbērnus, 
kuriem savukārt ir četri bērni. Ilga 
priecājas, ka vēl ir spēks apkopt put
nus – kad tos nokauj, gaļa tiek visai 
lielajai saimei. Tiesa, dzīvnieki jāsar
gā no lapsām, kuras nes prom pīles 
un vistas. “Veclonastēs”  joprojām 
stāda daudz kartupeļu, audzē burkā
nus, gurķus un citus dārzeņus, kas it 
labi noder rudenī un ziemā. “Ravēt 
varu stundām, nekas nesāp, bet, kad 
ceļos augšā, tad gan ir grūtāk, šķiet, 
piemeties stīvums,” atklāj Ilga. Zie
mā viņa savā namiņā paliek viena, jo 
māsa brauc pie meitas uz Norvēģiju. 
Tad tiek apdarīts mājas solis, savs 
brīdis pavadīts pie televizora. Ilga 
labprāt adītu, bet sliktās redzes dēļ 
nu tas vairs nav iespējams. Arī lasī
šanas prieks nu ir liegts. 

Kamēr Ilga stāsta par savām 
ikdienas gaitām, mājā ienāk Gaida 
un prasa, kāpēc nav uzvārīta kafija 
– rau, ir izcepts rabarberu rausis, vai 
tad to sausu ēdīs? To viņas parasti 
ņem līdzi, braucot uz Ances biblio
tēku, jo visiem garšo māsu ceptā ra
barbermaize. Gaida izstāsta, ka viņas 
profesija ir inženiere, 40 gadi nostrā
dāti “VEF”. “Es ilgu laiku nodzīvoju 
Rīgā, bet labprāt atgriezos Ancē, jo 
visu laiku braucu uz laukiem. Katru 
mīļu brīdi bijām te, pie vecākiem. 
Man ļoti patīk lauku dzīve, un vien
tuļa es te nejūtos – man taču ir māsa, 
ar ko parunāt. Daudzas lietas var 
uzzināt, skatoties televizoru, turklāt 
man nepatīk tā tukši pļāpāt. Pat tad, 
kad apsēžos, es jau domāju, ko atkal 
varētu darīt. Protu šūt, agrāk apšuvu 
visu savu ģimeni, tie bija arī mēteļi 
un kleitas. Tagad manos pienāku

mos ietilpst zāles pļaušana, un tie ir 
astoņi hektāri, kas jāappļauj ar trim
meri. Kad cilvēks kaut ko dara, nav 
laika domāt par to, vai kaut kur kaut 
kas sāp. Savus gadus nejūtu, šķiet, 
ka ir kādi 50,” saka Gaida. Reiz kādā 
lekcijā Ancē viņa dzirdējusi atziņu 
– ja nekas vairs neinteresē, tad jāiet 
uz to pusi, bet viņai patīk strādāt 
un izdomāt, kā varētu uzlabot vie
nas vai otras ēkas tehnisko stāvokli. 
Gaida atklāj, ka māsas apmeklē ne 
tikai lasītāju klubiņu “Dažādības” 
Ancē, bet arī senioru klubiņu Dun
dagā, kur četras reizes gadā notiek 
balles, visi pulcējas pie klātiem gal
diem un dejo. Tiesa, senioru vidū ir 
maz vīriešu, bet izdancoties tomēr 
var. Gaida pastāsta, ka piecas reizes 
bijusi Amerikā aprūpēt cilvēkus, bet 
tagad palaikam dodas uz Norvēģi
ju, kur dzīvo meita, – viņai ir divi 
bērni. Tā esot skaista valsts, īpaši 
patīk kalni. Pagājušajā gadā salūza 
Gaidas mašīna, tāpēc tagad viņa 
nekur nevar aizbraukt un jāgaida, 
kad kāds aizvedīs tur, kur vajag. Viņa 
ir nodomājusi pirkt jaunu spēkratu, 
šim nolūkam noderēs arī meitas 
finansiālais atbalsts. Par saviem 
bērniem māsas saka tikai labus 
vārdus – uz viņiem var paļauties 
ikvienā brīdī. Piektdienās Lonastē 
piestāj autoveikals, tad var iegādāties 
gaļu, zivis, maizi. “Es ar Ilgu runāju 
arī par ikdienišķām lietām, piemē
ram, cik olu izdēts, ko tad dosim 
putniem ēst. Gatavošana ir manā 
ziņā, visbiežāk vāru boršču. Sagata
ves sataisām laikus, ieliekot burkās 
bietes, burkānus, sīpolus, eļļu un 
garšvielas. Ziemā paņemu, pievie
noju zupai kopā ar kartupeļiem un 
gaļiņu, un ēdiens gatavs. Ilgai ma
tus griežu pati, bet man to savukārt 
izdara meita, kad esmu Norvēģijā. 
Ar dzīvi esam apmierinātas, tagad 
pielikta pensija – kur nu vēl labāk!” 
Ilga piebilst, ka vasaras izskaņā An
ces seniori viņas aicināja līdzi skaistā 
ekskursijā uz Rundāli un Skaistkalni. 
Nu var atkal rudeņot.

Marlena Zvaigzne

Gaida savos gados itin veikli uzkāpj uz jumta un salabo to.

Ilgai laukā ir daudz darāmā, viņai ir 
liela putnu saime.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO              

Ja strādā, nekas nesāp un nekait
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SENIORI

Agita Pižika ir darbīgs 
cilvēks. Anceniece gan 
palīdz auklēt dēla  
Reiņa bērnus, gan iesaistās 
viņa izveidotās kafejnīcas 
“Mežā” darbībā, cepot maizi 
un kūkas. Savukārt atpūtai 
labi noder piedalīšanās 
pagasta senioru deju 
kolektīvā.

“Ance ir mans dzimtais pagasts. 
Esmu dzimusi mājā pāri ceļam – 
tur kādreiz bija slimnīca. Pēc tam 
tā atradās ēkā, kurā tagad izvietots 
sociālais centrs, brālis piedzima 
tur. Pagastā pat bija sava vecmāte,” 
atminas Agita. Viņas vecāku māja 
atradās Virpē, tur tolaik dzīvoja 
daudz bērnu, un viņi izdomāja, kā 
sevi izklaidēt. Gadījās arī nedarbi, 
piemēram, jaunie virpenieki naktī 
apmeklēja kaimiņu zemeņu dārzus 
un pa kluso gāja peldēties. Bērni 
tolaik nakšņoja staļļaugšā un iz
lavījās laukā, lai baudītu naksnīgo 
peldi. Viņi spēlējās arī mežā, ziemā 
atgriezās mājās tikai tad, kad pie 
deguna bija piesalušas lāstekas. 
“Man ir žēl to bērnu, kuri tagad 
aug, jo viņi nezina, ko nozīmē visu 

dienu atrasties laukā. Atceros, ka 
vasarās mēs vismaz trīs četras rei
zes dienā gājām uz upi peldēties. 
Skrējām basām kājām, smiltis bija 
tik karstas, ka nevarēja paiet. Mēs, 
bērni, cits citam iemācījām peldēt, 
vecāku nebija kopā ar mums.”

Tagad Agita dzīvo privātmājā, 
priecājos par tām reizēm, kad cie
mos atbrauc meita Mārīte. Viņa 
ir anestezioloģe Stradiņos, tādēļ 
ir gana noslogota, bet atrod laiku 
savam vaļaspriekam – gleznoša
nai. Anceniecei ir trīs mazbērni, 
un viņa, ja jaunie palūdz, neatsaka 
palīdzēt paauklēt viņus. “Nekad 
neesmu teikusi, ka man nav laika, 
lai pieskatītu mazbērnus. Tas ir 
prieks. Nu jau vairs algotu darbu 
nestrādāju, tāpēc varu izdomāt, 
kad ko darīšu. Man ir bijušas dau
dzas darbavietas – esmu strādājusi 
kolhoza kantorī, pagastā par sekre
tāri, bērnudārzā, biju arī pastniece. 
Visvairāk man laikam patika past
nieces pienākumi, jo cilvēki, īpaši 
vecāka gadagājuma, novērtēja to, 
ko darīju. Arī dārziņā bija labi, jo 
bērni jau ir interesanti un mums 
bija foršs kolektīvs. Tagad, būda

Galvenais ir kustēties 
un uzturēt možu garu

Vasarā Agita rosās dārzā un bieži cep maizi un 
Pavlovas kūkas, kas tiek celtas galdā kafejnīcas “Mežā” 
apmeklētājiem.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

ma seniore, jūtos labi! Galvenais 
ir kustēties. Mans galvenais pienā
kums ir saldskābās maizes, burge
ru un Pavlovas kūku cepšana dēla 
kafejnīcai. Tā ir ļoti pieprasīta. Cil
vēki ierodas no malu malām.”

Maizītes cepšanas noslēpu
mus Agita iemācījās tolaik, kad 
strādāja par pastnieci. Tos viņai 
ierādīja Andīne Petermane. Vairā
kas reizes pavērojusi, kā anceniece 
tiek galā ar mīklu, kā krāsnī tiek 
iešauti kukuļi, un arī pati ķērusies 
pie cepšanas. “Virpē kādreiz katrā 

mājā cepa maizi. Tas, kā tur svinēja 
svētkus, bija īsts kultūrvēsturisks 
mantojums. Kāzas un dzimšanas 
dienas noritēja draudzīgā noskaņā. 
Virpē bija tāda slavena saimniece 
Melizanda, mēs kā bērni gājām 
līdzi uz kāzām un iemācījāmies 
saimniekot. Noskatījos, kā dažā
dos godos darbojās mana vecā
mamma, un arī es, ja vajag, tagad 
varu pagatavot dažādus ēdienus. 
Es pat neteikšu, ka man tas vien
mēr ļoti patīk, bet – ko vajag, to 
vajag. Tā kā vīrs Juris ir mednieks, 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.
     
Būdams kapteinis, Dainis ir 

ceļojis pa visu pasauli, saskai
tot, ka būts 120 valstīs. Viņš at
cerējās, kā piedzīvots Somālijas 
pirātu uzbrukums, un norādīja, 
ka kapteinim lēmumi jāpieņem 
dažu minūšu laikā, ikviena vilci
nāšanās var būt liktenīga. Dainis 
ir mierīgi pastaigājies Papua
Jaungvinejā, kurā dzīvoja cilvēkē
dāji, ar vienu no viņiem paejoties 
pa skaistu salu. Īpašas emocijas 
piedzīvotas, divas reizes kalpojot 
uz pasaulē lielākā civilā ASV pel
došā hospitāļa “Mercy Ships.” Tas 
bija latvieša karjeras augstākais 
punkts, jo viņš bija pirmais kap
teinis, kurš nebija amerikānis, 
kam uz “Mercy Ships” uzticēja 
šādu godu. Kamēr Dainis pildīja 
savus pienākumus, mediķi bez 
maksas ārstēja tos, kam nebija 
pieejami medicīnas pakalpojumi 
un audzēji dažkārt bija izauguši 
tik lieli kā galva.   

Daiņa teikto papildināja Ai
gara Lasmaņa spēlētās saksofona 
skaņas, bet viņš pats nolasīja vai
rākus fragmentus no savas pirmās 
grāmatas “Piezīmes uz kuģa žur
nāla malām.” Kapteinis pastāstīja, 
ka divas reizes, kad bijis nopietnu 

Būt senioram ir pagodinājums

bieži jāgatavo meža gaļa, tas gan ir 
laikietilpīgs process.”

No saimniekošanas virtuvē un 
dārza darbiem Agita atpūšas, jau 
15 gadus dancojot senioru deju 
kolektīvā, kurp viņu aicināja va
dītāja Elita Kuģeniece. “Tās ir tik 
vajadzīgās kustības un iespēja būt 
cilvēkos! Neviens kolektīvā neru
nā par to, kas sāp, bet uztur možu 
garu. Man patīk gan mēģinājumu 
process, gan uzstāšanās koncertos, 
turklāt mēs izbraucam arī ārpus 
Ances, un tas ir interesanti. Fizis
ko formu uzturu, visu vasaru kopā 
ar vēl trīs dāmām peldoties mūsu 
piemājas dīķī. 14. jūnijā sākām, un 
tā trīs mēnešus līdz septembrim 
saņēmām enerģijas devu visai die
nai. Šādas peldes notika jau cetur
to gadu, esam secinājušas, ka tās 
mums palīdz justies labi. Man ir 
sajūta, ka, tiklīdz apsēdīšos, kaut 
kas būs jāprotezē. Sarunājoties 
ar Mārīti, kad viņa pastāsta, kādi 
ir gadījumi slimnīcā, meita man 
saka, lai nečīkstu – ir cilvēki, kam 
patiesi ir grūti. Man ir prieks, ka 
saujām nav jāēd zāles. Reizēm, 
kad ir tumšie ziemas vakari, kļūst 
tā drūmāk, bet mēs te esam bariņš 
meiteņu, kas rītos nūjo. Pašam jau 
vien jāatrod, ko darīt, neviens no 
malas jau tā nepacels omu. Man 
ļoti patīk adīt, Reiņa ģimenei saa
du vismaz 15 pāru zeķu. Par laimi, 
ziema paiet ātri, lai gan arī vasara ir 
kā viens īss skrējiens. Jādzīvo tik!”   

Marlena Zvaigzne

Senioru padomes 
vadītājai Mārai Kraulei 

nekad netrūkst ideju, ko 
piedāvāt senioriem.   

Aigars Lasmanis ar 
saksofonu, Dainis Briedis 
– ar vēstījumu par savām 
kapteiņa gaitām.   

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

    
izvēļu priekšā, izstaigājis Santjago 
ceļu, saņemot patieso gudrību. 
“Dievs ir radījis katru no mums 
vispirms kā cilvēku, tikai pēc tam 
nāk visi statusi. Esmu sapratis, ka 
mums visos līmeņos ir vajadzīga 

mīlestība, un teikšu, ka būt vecam 
ir dvēseles stāvoklis, bet jebkurš 
seniors nav vecs, turklāt būt se
nioram ir pagodinājums,” uzsvēra 
Dainis.      

Pēc maltītes saieta dalībnieki 

apskatīja Užavas jūrmalu un at
griezās tautas namā, lai noklausī
tos dziedātāja Jāņa Moiseja kon
certu, kuru caurvija emocionālas 
dzejas rindas. Paldies mūsu no
vada senioriem par dzīvesgudrību 

un aktīvo iesaistīšanos dažādos 
sabiedrībai nozīmīgos procesos! 
Nākamgad novada senioru saiets 
notiks Ugālē – uz tikšanos!

Marlena Zvaigzne
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Gandrīz 40 īres dzīvokļi tikuši 
pie jauniem logiem un durvīm.

SIA “VNK serviss” iepirkuma 
rezultātā nodrošinājis 68 logu no
maiņas darbu īstenošanu 32 paš
valdības īres dzīvokļos. 

Daudzdzīvokļu namu kāpņu 
telpās izvietoti darbu plānu sa
raksti 2023. gadam un atskaites 
par pagājušo periodu.

Daudzdzīvokļu namu kāpņu 
telpās izvietotie remontdarbu plā
ni nākamajam gadam un plānotais 
ieņēmumu/izdevumu aprēķins 
sagatavots, balstoties uz iedzīvo
tāju kopsapulcēs panāktajām vie
nošanām, kā arī ņemot vērā teh
niskajās apsekošanās identificētās 
problēmas. 

Aicinām daudzdzīvokļu namu 
dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar 
plāniem un jautājumu gadījumos 
vērsties pie apsaimniekošanas 
speciālistiem vai arī rakstīt uz  
epastu info@vnkserviss.lv!

Atlikuši vien pāris mēneši, kad 
daudzdzīvokļu mājām ir iespēja 
paspēt sagatavot dokumentus AL
TUM kreditēšanas programmai 
par apjomīgāku remonta darbu 
veikšanu savos namos par valsts 
aizdevuma līdzekļiem

Ar SIA “VNK serviss” apsaim
niekošanas nodaļas speciālistu at
balstu 2022. gada laikā septiņām 
novada mājām piesaistīti aptu
veni 300 tūkstoši eiro apjomīgu 
remonta darbu īstenošanai sava 
kopīpašuma sakārtošanai. 

Augusta beigās sekmīgi noslē
dzās Stiklu ciema daudzdzīvokļu 
mājas “Krasti” jumta nomaiņas 
projekts par kopējo finansējumu 
51 113,85 eiro, t. sk. PVN.

Septembrī noslēgti līgumi par 
Usmas pagasta daudzdzīvokļu 
mājas “Dimanti” jumta būvniecī
bu par kopējo summu 62 087,94 
eiro, par daudzdzīvokļu mājas 
“Atvari” jumta rekonstrukciju par 
kopējo summu 29 114,77 eiro, kā 
arī par Vārves pagasta Zūru ciema 
“Zūras – 9” daudzdzīvokļu mājas 
jumta nomaiņas darbiem par ko
pējo projekta summu 22 219,02 
eiro. 

Izskatīšanas procesā ALTUM 
programmas aizdevuma finansē
juma piesaistei remonta darbiem 
vēl joprojām ir iesniegtie pietei
kumi Ugāles pagasta “Rūpnīcas 
– 3”, Ances pagasta “Varavīksnes”, 
kā arī Usmas pagasta “Dzintari” 
daudzdzīvokļu mājai, kurus māju 

Jaunās apkures sezonas siltuma tarifi stāsies 
spēkā, tiklīdz tie tiks apstiprināti Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
sēdē, kas paredzēta oktobra vidū.

Lai iedzīvotāji zinātu, ar ko rēķināties, SIA “VNK ser
viss” informē par sagaidāmajiem siltumenerģijas tarifiem, 
kuri pēc ilgstošas, aktīvas sadarbības ar Regulatora komisi
ju ir akceptēti virzīšanai uz saskaņošanu Regulatora pado
mes sēdē, kura paredzēta 13. oktobrī.

Skaidrojam, ka rēķinos automātiski tiks iestrādāts valsts 
piemērotais atbalsts visiem tarifiem, kas sastādīs 50% atbal
stu tai tarifa daļai, kura pārsniedz 68,00 eiro un ir robežās 
līdz 150,00 eiro, savukārt 90% atbalstu tai tarifa daļai, kura 
pārsniedz 150,00 eiro. 

Zemāk tabulā apkopoti prognozējamie tarifi pilnajā 
apmērā, kā arī piemērojamajā apmērā. Tarifs stāsies spēkā 
no publicēšanas brīža “Latvijas Vēstnesī” (informācija tiks 
publicēta arī uzņēmuma mājaslapā, prognozējams, ka ok
tobra vidū) un būs spēkā līdz 30. aprīlim. 

Pagasts/ 
Ciems

Pilnais tarifs 
(bez valsts 

atbalsta) eiro bez 
PVN/1MWh

Piemērojamais 
tarifs (ar valsts 

atbalstu) eiro bez 
PVN/1MWh

Piltene 93,03 80,52
Tārgale 95,1 81,55
Ugāle 123,38 95,69
Puze 131,79 99,9
Usma 132,1 100,05
Jūrkalne 165,47 110,55
Ventava 172,63 111,26
Stikli 175,94 111,59
Užava 212,59 115,26

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informā
cijai par siltumapgādes tarifiem www.vnkserviss.lv, kā arī 
jau savlaicīgi vērsties Ventspils novada Sociālajā dienestā, 
lai noskaidrotu, vai būs pieejams kāds pašvaldības atbalsts 
specifiskām mērķa grupām, piemēram, maznodrošināta
jiem, trūcīgajiem, daudzbērnu ģimenēm u.tml.

Vienlaikus skaidrojam apkures tarifu kāpuma galvenos 
iemeslus – apmēram 70 eiro no jauno, pilno tarifu izmak
sām sastāda tikai kurināmais (šķelda, granulas), kas salīdzi
nājumam ar pagājušo apkures sezonu sadārdzinājies četras 
reizes, un gandrīz četras reizes dārgāka ir kļuvusi arī elek
trība, kas aptuveni 10 eiro no jaunā, pilnā tarifa izmaksām. 
Tajos pagastos, kuros pēdējos gados īstenotas katlumāju 
rekonstrukcijas par aizdevuma līdzekļiem, palielinājies arī 
procentu maksājumu īpatsvars saistībā ar “Euribor” likmes 
kāpumu Eiropā. Pārējās izmaksas uzņēmumam ir izdevies 
noturēt nemainīgas, veicot dažādus optimizācijas un efek
tivitātes uzlabošanas pasākumus, kas tiks īstenoti nākotnē! 
Tarifi par siltā ūdens uzsildīšanu tiks pārrēķināti oktobra 
laikā – pēc siltumapgādes tarifa apstiprināšanas Sabied
risko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Par jaunajiem 
tarifiem iedzīvotāji saņems informāciju kopā ar rēķinu par 
oktobri.

SIA “VNK SERVISS” INFORMĒ  
PAR CITĀM AKTUALITĀTĒM

4Atkārtoti lūdzam visus klientus, apmaksājot savu 
rēķinu internetbankā, norādīt precīzu rēķina numuru 
un adresi, par kuru tiek maksāts! Tas nepieciešams, lai 
grāmatvedībā būtu iespējams atpazīt ienākošo maksājumu 
un korekti piesaistīt konkrētam klientam.  

4Skaidrojam, ka ūdens skaitītāja rādījumi ir jāno-

dod katru mēnesi no 26. līdz 29. datumam, norādot vi-
sus 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 savlaicīgi 3 
mēnešus pēc kārtas, klientam tiek aprēķināta starpība starp 
mājas ievadskaitītāja rādījumu un mājas dzīvokļos kopējo 
deklarēto ūdens daudzumu.  

4Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju ziņot skai-
tītāju rādījumus sev ērtākajā laikā vietnē www.bill.me. 
Vairāk informācijas par “Bill.me” iespējām un priekšrocī
bām var iegūt tīmekļa vietnē www.bill.me vai darba laikā, 
zvanot pa tālruni: +371 66905690, tāpat arī aktivizējot uz 
reģistrēto epastu saņemto “Bill.me” reģistrācijas saiti. 

4Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņem-
šanas vietu, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem 
skaidrā naudā apmaksāt būs iespējams saskaņā ar šādu 
grafiku:

418. oktobrī:
l Vārvē no plkst. 9 līdz 10.
419. oktobrī:
l Zlēkās no plkst. 8 līdz 12.
425. oktobrī:
l Piltenē no plkst. 8 līdz 12;
l Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11;
l Ancē no plkst. 9 līdz 10;
l Popē no plkst. 11 līdz 12; 
l Blāzmā no plkst. 13 līdz 14;
l Usmā no plkst. 15 līdz 16.
426. oktobrī:
l Tārgalē no plkst.  8 līdz 12;
l Zirās no plkst. 9 – 10.

Diāna Skudra 

Informācija dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem

SIA “VNK serviss” nodrošinājis 68 logu nomaiņu 
32 pašvaldības īres dzīvokļos. 

DIĀNAS SKUDRAS ARHĪVA FOTO

uzdevumā ir sagatavojuši SIA 
“VNK serviss” speciālisti. 

Iepirkumu procedūras par 
saimnieciski izdevīgāko piegādā
tāju izvēli turpinās vēl 2 daudzdzī
vokļu mājām – Tārgales pagasta 
“Celtniekos – 2”, kur plānots veikt 
inženierkomunikāciju nomaiņas 
pasākumus, kā arī Ugāles pagasta 
“Rūpnīcas – 4”.  

Pēc iepirkuma procesa no
slēgšanās SIA “VNK serviss” in

formēs 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, nomai

Spēkā stāsies jaunās apkures 
SEZONAS SILTUMA TARIFI 

not kāpņu telpu logus un durvis, 
renovētu jumtu, mainītu inže
nierkomunikācijas vai veiktu citus 
nozīmīgus būvdarbus, piemēram, 
beidzot iekārtotu individuālu 
siltumapgādes sistēmu daudz
dzīvokļu mājai.  Lai īstenotu ne
pieciešamos renovācijas darbus, 
mājas iedzīvotājiem ir tikai jābūt 
pietiekami aktīviem un jāapmeklē 
mājas sapulces, jo tieši mājas sa
pulcē ir iespējams pieņemt lēmu
mu par mājai nepieciešamo darbu 
veikšanu, ko SIA “VNK serviss” 
speciālisti attiecīgi nofiksēs mājas 
sapulces protokolā.

Jāuzsver, ka visi augstāk mi
nētie soļi aizņem no sešiem līdz 
12 mēnešiem un ALTUM prog
ramma “Daudzdzīvokļu māju 
remonta aizdevums” tiek slēgta 
2023. gada beigās, tāpēc aicinām 
visus tos daudzdzīvokļu namu ie
dzīvotājus, kas ir ieinteresēti veikt 
lielākus remonta darbus, bet ku
riem uzkrājumā nav pietiekamu 
mājas naudas līdzekļu, nekavēties 
un vērsties pie SIA “VNK serviss” 
apsaimniekošanas speciālistiem, 
lai pārrunātu iespējas par projekta 
realizāciju.

Diāna Skudra 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022.gada 12.jūlijā
Nr.12  (protokols Nr.22, 2.§)

(precizēti 22.09.2022., protokols Nr.29, 3.§)

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA

IZDOTI SASKAŅĀ AR LIKUMA “PAR PAŠVALDĪBĀM”
21.panta pirmās daļas 14.punkta (f) apakšpunktu un “Izglītības likuma”

 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

I.Vispārīgie jautājumi
1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz 

licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – Licence), 
kā arī kārtību, kādā Licence tiek anulēta vai pagarināts tās termiņš (turpmāk – Noteikumi).

2.Licenci (1.pielikums) izsniedz, pagarina tās derīguma termiņu vai anulē Ventspils novada 
domes Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3.Komisija darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem noteikumiem.
4.Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami, nosūtot uz Pašvaldības 

oficiālo elektronisko adresi: info@ventspilsnd.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai 
Pašvaldības Izglītības pārvaldē personīgi, adrese: Kuldīgas iela 3, Ventspils, LV-3601.

II. Pabalsts mācību piederumu iegādei
5.Lai saņemtu Licenci, persona iesniedz Pašvaldības Izglītības pārvaldē šādus dokumentus:
5.1.iesniegumu (2.pielikums);
5.2.pilnvaru, ja iesniegumu neiesniedz pieteicējs vai tā likumiskais pārstāvis;
5.3.licencējamās izglītības programmas aprakstu (datorsalikumā), kurā norādīts 

programmas nosaukums, saturs, apjoms (līdz 160 akadēmiskajām stundām), mērķis, uzdevums, 
plānotais rezultāts, mērķauditorija, prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai, izglītības 
programmas īstenošanas plāns, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, 
finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums, cita informācija, kuru iesniedzējs uzskata par būtisku;

5.4.Licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, kuram 
pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), personas rakstisks apliecinājums 
piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;

5.5.dokumentu, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu 
(telpu nomas līgums) nodrošinājumu;

5.6.apliecinājumu, ka iesniedzējs nodrošina bērnu drošības un dzīvības aizsardzību interešu 
izglītības programmu īstenošanas laikā.

6.Iesniegumu licences termiņa pagarināšanai (3.pielikums) un nepieciešamos dokumentus 
(kopijas) licences īpašnieks iesniedz Pašvaldības Izglītības pārvaldē ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms licences derīguma termiņa beigām.

III. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 
7.Personas iesniegtos dokumentus Komisija izskata ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 

iesnieguma saņemšanas dienas un pieņem vienu no lēmumiem:
7.1.par licences izsniegšanu;
7.2.par atteikumu izsniegt licenci;
7.3.par papildu informācijas pieprasīšanu.
8.Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai lemtu 

par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu 
informāciju. Par papildu informācijas pieprasīšanu piecu darba dienu laikā no Noteikumu 
7.3.apakšpunktā noteiktā lēmuma pieņemšanas Pašvaldības licences pieteicējam nosūta 
Komisijas lēmumu, kurā norāda papildus nepieciešamo informāciju un dokumentus. 

9.Komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
9.1.licences iesniegums nav noformēts atbilstoši Noteikumu 2.pielikumā norādītajām 

prasībām vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (kopijas) un uzrādīti oriģināli;
9.2.materiālais, finansiālais vai personāla nodrošinājums nenodrošina kvalitatīvu 

programmas īstenošanu;
9.3.licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;
9.4.iesnieguma iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu licences 

piešķiršanu, personai Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz  Latvijā reģistrētiem 
un pastāvīgi dzīvojošiem pieteicējiem Komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru 
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 
parādnieku datu bāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu 
aktualizēšanas datumā; 

9.5.licencējamā programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības 
kritērijiem.

10.Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi 
vai mainījušies faktiskie apstākļi, licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to 
Pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai faktisko 
apstākļu izmaiņu brīža, iesniedzot Pašvaldībā attiecīgo dokumentu (kopiju) Noteikumu 5.punktā 
noteiktajā kārtībā un apjomā.

11.Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus par izsniegtās licences anulēšanu, ja:
11.1.licences īpašnieks sešu mēnešu laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto 

izglītības programmu;
11.2.licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
11.3.nav nodrošināta kvalitatīva licencētās izglītības programmas īstenošana un par to ir 

attiecīgi pierādījumi;
11.4.licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas;
11.5.licences īpašnieks – juridiska persona tiek likvidēts;
11.6.licences īpašniekam ierosināts maksātnespējas process.
12.Par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai licences anulēšanu 

licences pieteicēju (īpašnieku) informē rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc 
attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

13.Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību licences pieteicējs vai īpašnieks 
var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. Administratīvo aktu 
strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt “Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā 
Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Licences izsniegšanas kārtība
14.Pirms licences saņemšanas tās pieteicējs samaksā maksu par licences izsniegšanu 

Noteikumu 15.punktā noteiktā apmērā.
15.Maksa par licences izsniegšanu desmit dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas 

dienas jāieskaita Pašvaldības norādītajā kontā šādā apmērā:

15.1.par licences izsniegšanu – 35,28 euro;
15.2.par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 18,25 euro;
15.3.par licences dublikāta izsniegšanu – 3,18 euro.
16.Maksai par licences izsniegšanu piemēro 50% atlaidi, ja iesniegumu iesniegusī persona 

ir sabiedriskā labuma organizācija vai licencētā izglītības programma tiek īstenota bez maksas, 
un to pieteicējs rakstveidā apliecinājis.

17.Komisijas vadītāja parakstītu licenci tās īpašniekam izsniedz piecu dienu laikā pēc 
maksas, kas noteikta Noteikumu 15.punktā, veikšanas dienas.

18.Pirmreizēji izsniegtas licences derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no dienas, kad 
Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

19.Licences derīguma pagarināšanas termiņu nosaka Komisija uz laiku, kas nepārsniedz 
trīs gadus.

20.Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu 
ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu. 

V. Noslēguma jautājums
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”.
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VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.12

”INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA”

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Lai reglamentētu interešu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanu pašvaldībā, nepieciešams pieņemt 
saistošos noteikumus, kas nosaka licences saņemšanas kārtību 
juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas 
Izglītības iestāžu reģistrā un kuras vēlas īstenot interešu un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu.
Izdošanas kārtību nosaka likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 
trešā daļa, “Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 16.punkts, 
46.panta piektā daļa un 47.panta trešā daļa.

2.Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskas un fiziskas 
personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, var 
saņemt licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanai Ventspils novada pašvaldībā, kā arī 
maksas par licences izsniegšanu noteikšanas kārtību.

3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Maksa par licences izsniegšanu radīs izmaiņas pašvaldības 
budžetā. 

4.Informācija par ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi  
pašvaldības teritorijā 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir juridiskas un fiziskas personas, kuras nav 
reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un kuras īsteno interešu 
un pieaugušo neformālās izglītības programmas pašvaldībā. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz 
mērķgrupu veicinās tiesību realizēšanu un uzlabos pakalpojuma 
pieejamību. 

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras nodrošinās Ventspils novada domes 
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija. Normatīva 
izpilde paplašinās Izglītības pārvaldes uzdevumus, jo būs 
nepieciešams nodrošināt minētās komisijas organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils novada domes 
Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022. gada 29. septembrī Nr.16 (protokols Nr.30, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 1. punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas
likuma” 25.panta pirmo daļu

PAR LOKĀLPLĀNOJUMA VENTSPILS NOVADA, TĀRGALES 
PAGASTA, NEKUSTAMOS ĪPAŠUMOS AR KADASTRA NUMURIEM 
98660230051, 98660230052, 98660230053, 98660230081 
DAĻAI, AR KURU GROZA VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMU, TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES 
NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU

Saistošie noteikumi nosaka lokālplānojuma, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas 
plānojumu, Ventspils novada, Tārgales pagasta, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 
98660230051, 98660230052, 98660230053, 98660230081 daļai teritorijas funkcionālo 
zonējumu, aizsargjoslas, kuru noteikšana ir pašvaldības kompetencē un prasības teritorijas 
izmantošanai un apbūvei, atbilstoši lokālplānojuma 1.1 redakcijas teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem un grafiskajai daļai (hipersaite uz valsts vienoto ģeotelpiskās 
informācijas portālu – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24971 ).
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022.gada 29.septembrī 
Nr. 19 (protokols Nr.30, 9.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 1. punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas likuma”
25.panta pirmo daļu

PAR LOKĀLPLĀNOJUMA VENTSPILS NOVADA, 
TĀRGALES PAGASTA, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ 
AR KADASTRA NUMURU 9866 010 0053, AR 
KURU GROZA VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMU, TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN 
APBŪVES NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU

Saistošie noteikumi nosaka lokālplānojuma, ar kuru groza Ventspils 
novada teritorijas plānojumu, Ventspils novada, Tārgales pagasta, 
nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 9866 010 0053 teritorijas 
funkcionālo zonējumu, aizsargjoslas, kuru noteikšana ir pašvaldības 
kompetencē un prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, atbilstoši 
lokālplānojuma 1.1 redakcijas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un grafiskajai daļai (hipersaite uz valsts vienoto ģeotelpiskās 
informācijas portālu  
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24974).
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022.gada 29.septembrī 
 Nr.  20 (protokols Nr.30, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 1. punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 
25.panta pirmo daļu

PAR LOKĀLPLĀNOJUMA VENTSPILS NOVADA, 
TĀRGALES PAGASTA NEKUSTAMOS ĪPAŠUMOS 
AR KADASTRA NUMURIEM 98660100034, 
98660100069, 98660100009, 98660100033,  
AR KURU GROZA VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMU, TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN 
APBŪVES NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU

Saistošie noteikumi nosaka lokālplānojuma, ar kuru groza Ventspils 
novada teritorijas plānojumu, Ventspils novada, Tārgales pagasta, 
nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100034, 
98660100069, 98660100009, 98660100033 teritorijas funkcionālo 
zonējumu, aizsargjoslas, kuru noteikšana ir pašvaldības kompetencē un 
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, atbilstoši lokālplānojuma 1.1 
redakcijas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskajai 
daļai (hipersaite uz valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu –  
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24977).

Ventspils novada domes priekšsēdētājs  A. MUCENIEKS

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.14 “GROZĪJUMI 
VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 29.AUGUSTA SAISTOŠOS 
NOTEIKUMOS NR.12 “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU 
PIEMĒROŠANU VENTSPILS NOVADĀ”” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa 
slogu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām un vienkāršotu atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu 
funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var 
lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļa paredz, ka 
pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi 
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

2. Īss Saistošo noteikumu 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi ir papildināti ar nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategoriju, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 1991.gada 
barikāžu dalībniekiem par mājokli un tam piekritīgo zemi  50% apmērā.
Saistošo noteikumu 14.2. apakšpunkts svītrots, jo zaudējis aktualitāti.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā paredzama pašvaldības budžeta 
ieņēmumu daļas samazināšanās,  aptuveni 4000 EUR apmērā.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties pie 
Ventspils novada pašvaldības nodokļu administratoriem.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām.

Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022.gada 29.septembrī
Nr. 14 (protokols Nr.30, 1.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA 
DOMES 2014.GADA 29.AUGUSTA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 
NR.12 “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NODOKĻA ATVIEGLOJUMU 
PIEMĒROŠANU VENTSPILS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu
1.Izdarīt Ventspils novada domes 2014.gada 

29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Ventspils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 
šādus grozījumus:

1.1.papildināt ar 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 3.10. 1991.gada barikāžu dalībniekiem – 50%“;
1.2.izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
“4. Personām, kuras minētas šo saistošo 

noteikumu 3.1.–3.6. un 3.8.–3.10.apakšpunktā, 
piešķir atvieglojumus par šādiem nekustamā īpašuma 
objektiem:”;

1.3.izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
“5. Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 

3.1.–3.6. un 3.8.–3.10.apakšpunktā, atvieglojumus 
piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta uz taksācijas 
gada 1.janvāri ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru 
tiek piešķirts atvieglojums, un šis nekustamais īpašums 
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, netiek izīrēts 
vai iznomāts.”;

1.4.papildināt ar 13.2 punktu šādā redakcijā: 
“13.2 Personām, kuras minētas šo saistošo 

noteikumu 3.10.apakšpunktā, Nodokļu nodaļa piešķir 
atvieglojumus, pamatojoties uz personas iesniegtu 
pieteikumu par atvieglojumu saņemšanu un pievienotu 
1991.gada barikāžu dalībnieka apliecību. Nodokļa 
atvieglojums piemērojams ar to taksācijas gadu, kurā 
iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.”;

1.5.svītrot 14.2.apakšpunktu.
2.Saistošie noteikumi ir piemērojami no 2023. 

taksācijas gada.
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Plašākajā pārtikas izstādē 
Baltijas valstīs “Riga Food 2022” 
piedalījās arī novada pašvaldība un 
uzņēmēji, reklamējot ne tikai dažādus 
produktus, bet arī tūrisma iespējas.

Visas trīs dienas pasākumā aktīvi dar
bojās pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultante Dace Kolāte un licencēšanas un 
vides pārvaldības speciāliste Ivita Meinar
de. “Mūs kā pašvaldību izstādē bez dalības 
maksas piedalīties uzaicināja Kurzemes plā
nošanas reģiona uzņēmējdarbības centra 
vadītāja Baiba Kūma, un mēs šo iespēju ar 
prieku izmantojām,” saka Dace, piebilstot, 
ka pirmajā dienā savu produkciju Ventspils 
novada stendā piedāvāja jūrkalniece Taiga 
Reķe, kura mudināja baudīt dažādus raušus, 
un anceniece Antra Altmane, kura uz Rīgu 
aizveda pašas dravā ievākto medu. Visas 
dienas kopā ar Ivitu un Daci izstādē pieda
lījās uzņēmuma “Muss” pārstāvis Markuss 
Valdmanis, piedāvājot iegādāties uztura 
bagātinātājus, gatavotus no dažādiem au
giem. Pašvaldības darbinieces galvaspilsētā 
reklamēja arī “Cīrulīšu” maizi, Usmas maizi, 

Laines Gestes tējas, uzņēmumu “Ricberry” 
un “Kļavu bites” produkciju un “DabaLaba” 
cepto maizīti. “Mēs jau zinām, ka “DabaLa
ba” nodarbojas ar tūrismu un viņiem ir ka
fejnīca “Mežā”. Stāstījām par to visu izstādes 
apmeklētājiem, un lietuvieši mums vaicāja, 
vai Ancē var rīkot arī korporatīvos pasāku
mus. Lai gan “Riga Food 2022” bija pārtikas 
izstāde, mēs daudz runājām par tūrismu, 
pieprasīts bija pašvaldības izdotais tūrisma 
ceļvedis. Cilvēki interesējās pilnīgi par visu, 
piemēram, viņiem bija svarīgi, ka maizīte ir 
cepta bez rauga, ar ieraugu maizes krāsnī, ar 
malku kurinātā. Mums līdzi bija deviņu šķir
ņu maizes, un katrai bija savs pircējs. Sest
dienas rītā visas ātri apēdamās lietas jau bija 
nopirktas, mēs turpinājām aktīvi stāstīt un 
pārdot arī pārējo līdzi paņemto. Stāstījām, 
kā tiek ievāktas Laines zāļu tējas, bija liela 
interese par viņas spirtā sagatavotajiem ze
mestauku uzlējumiem un bērzu čagas izvil
kumu. Pircējiem interesēja Ventspils novada 
produkcija, jo viss līdzpaņemtais bija gata
vots no dabiskām izejvielām,” stāsta Dace. 
Viņasprāt, Ventspils novada mājražotājiem 

Markuss, Dace, Taiga, Ivita un Antra lielākajā pārtikas izstādē Baltijas 
valstīs “Riga Food 2022”. Pasākumā piedalījās 412 uzņēmumi no 25 
valstīm, un to trīs dienās apmeklēja 20 347 interesenti.

DACES KOLĀTES ARHĪVA FOTO

   

Izstādē interesējās par visu dabisko

un uzņēmējiem vajadzētu mest lepnumu pie 
malas un darboties nevis vienatnē, bet kopā, 
dibinot kooperatīvu vai biedrību. Pirmkārt, 
tā būtu iespēja apgūt Eiropas Savienības pie
dāvāto finansējumu, otrkārt, lētāka dalība tir
dziņos un izstādēs. Izstādes apmeklētāji vai
cāja, vai Ventspils novadā ražoto produkciju 

var nopirkt Rīgā, bet pagaidām galvaspilsētā 
tirgojas vien “Cīrulīšu” maizes cepējs Egons 
Gūtmanis. Pieprasījums pēc dabiskiem pro
duktiem ir liels, tāpēc, kā uzskata Dace Ko
lāte, jāizmanto izdevība pārdot tos arī ārpus 
novada robežām.

Marlena Zvaigzne
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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, 26. oktobrī. 
Nākamais numurs iznāks 
8. novembrī.

Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2022. gada septembrī 
reģistrēti seši jaundzimušie, 
trīs Tārgales pagastā, 
pa vienam Piltenē, Usmas 
pagastā un Užavas pagastā.  

Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2022. gada septembrī 
reģistrēta viena laulība.  

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

PUZES PAGASTĀ  Agris Mačtams (14.11.1957.–10.09.2022.)
  Jānis Voldeks (23.11.1962.–14.09.2022.)

UGĀLES PAGASTĀ  Anatolijs Lukašs  (09.03.1954.–15.09.2022.)

USMAS PAGASTĀ   Vizma Stankusa (28.03.1940.–25.09.2022.)

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.15 
“GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014. GADA 29. MAIJA SAISTOŠOS 
NOTEIKUMOS NR.8 “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS 
KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADĀ”” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”, 3. panta 1.6 daļu 
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir tiesīga atsevišķiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes, ja 
saistošos noteikumus publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. 
Saskaņā ar 9. panta otro daļu pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir 
tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, 
kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās 
brīža.

2. Īss Saistošo noteikumu satura 
izklāsts

1. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 
procentu apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās 
vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz 
mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
2. Nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā paredzams pašvaldības budžeta 
ieņēmumu nebūtisks palielinājums.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties pie 
Ventspils novada pašvaldības nodokļu administratoriem.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām.

Konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022.gada 29.septembrī 
Nr.  15 (protokols Nr.30, 2.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA 
DOMES 2014.GADA 29.MAIJA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 
NR.8 “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NODOKĻA MAKSĀŠANAS KĀRTĪBU 
VENTSPILS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā
 īpašuma nodokli” 2.panta 8.1 daļu, 3.panta 1.6 daļu,

 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 63.punktu

1.Izdarīt Ventspils novada domes 2014.gada 
29.maija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ventspils novadā” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1.izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 2.panta 8.1 daļu, 3.panta 1.6 daļu, 9.panta 
otro daļu un Pārejas noteikumu 63.punktu”;

1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
“1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

Ventspils novada pašvaldība realizē likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības 
attiecībā uz Ventspils novada pašvaldībai piederošajām 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) un 
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi zem šīm 
mājām un būvēm, būves, kuru būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu 

veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu.”; 

1.3. papildināt ar 31.punktu šādā redakcijā:  
“31. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos 

aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, 
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves 
kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc 
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad 
parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā:

31.1. lēmumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums vai lēmumu par attiecīgās būvatļaujas 
termiņa pagarināšanu pieņem Ventspils novada 
pašvaldības būvvalde;

31.2. maksāšanas paziņojumu par būvi, kuras 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, nosūta nodokļa 
maksātājam viena mēneša laikā pēc būvniecības 
termiņa izbeigšanās;

31.3. nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 
par būvi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi, kad 
parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.”;

1.4. papildināt ar 32.punktu šādā redakcijā:
“32. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek 

uzsākta septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.”.

2.Saistošie noteikumi ir piemērojami no 2023. 
taksācijas gada.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs
A.MUCENIEKS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022.gada 29.septembrī 
 Nr.17 (protokols Nr.30, 7.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 1. punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 
25.panta pirmo daļu

PAR LOKĀLPLĀNOJUMA VENTSPILS NOVADA, TĀRGALES 
UN POPES PAGASTOS, NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ZEMES VIENĪBĀS 
AR KADASTRA APZĪMĒJUMIEM 98660100076, 98660100100, 
98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 
98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 
98660150060, 98660150061, 98660150051, 98660150112, 
98660150017, 98660150011, 98660150015, 98660150038, 
98660150108, 98660150036, 98660150107, 98660150102, 
98660150171, 98560030202, 98660150117, 98660150006, 
98660150128, 98660150018, 98660150099, 9866 015 0100, 
9866 015 0012, 98660150090, 98660150027, AR KURU GROZA 
VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU, TERITORIJAS 
IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU

Saistošie noteikumi nosaka lokālplānojuma, ar kuru groza Ventspils 
novada teritorijas plānojumu, Ventspils novada, Tārgales un Popes 
pagasta, nekustamo īpašumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 
98660100076, 98660100100, 98660100110, 98660100105, 
98660100098, 98660150009, 98660150097, 98660150109, 
98660150089, 98660150104, 98660150060, 98660150061, 
98660150051, 98660150112, 98660150017, 98660150011, 
98660150015, 98660150038, 98660150108, 98660150036, 
98660150107, 98660150102, 98660150171, 98560030202, 
98660150117, 98660150006, 98660150128, 98660150018, 
98660150099, 98660150100, 98660150012, 98660150090, 
98660150027 teritorijas funkcionālo zonējumu, aizsargjoslas, kuru 
noteikšana ir pašvaldības kompetencē un prasības teritorijas izmantošanai 
un apbūvei, atbilstoši lokālplānojuma 1.1 redakcijas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafi skajai daļai (hipersaite uz 
valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu –
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24983).

Ventspils novada domes priekšsēdētājs  A. MUCENIEKS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2022.gada 29.septembrī 
 Nr. 18 (protokols Nr.30, 8.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 1. punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 25.panta pirmo daļu

PAR LOKĀLPLĀNOJUMA VENTSPILS NOVADA, TĀRGALES PAGASTA, 
NEKUSTAMOS ĪPAŠUMOS AR KADASTRA NUMURIEM 9866 010 0081, 
9866 010 0048, 9866 010 0056, 9866 010 0095, AR KURU GROZA 
VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU, TERITORIJAS IZMANTOŠANAS 
UN APBŪVES NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU

Saistošie noteikumi nosaka lokālplānojuma, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, Ventspils 
novada, Tārgales pagasta, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0081, 9866 010 0048, 
9866 010 0056, 9866 010 0095 teritorijas funkcionālo zonējumu, aizsargjoslas, kuru noteikšana ir pašvaldības 
kompetencē un prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, atbilstoši lokālplānojuma 1.1 redakcijas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafi skajai daļai (hipersaite uz valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas 
portālu – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24980).

Ventspils novada domes priekšsēdētājs  A. MUCENIEKS
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Revitai Kraulei, mācoties 
skolā, bērni lipa apkārt, 
meitene saprata, ka spēj 
jaunākos draugus organizēt. 
Viņa bija vecākā māsīcu 
un brālēnu vidū, tādēļ 
vadīja dažādas aktivitātes 
un rotaļas, agri saprotot, 
ka varētu būt skolotāja. Tā 
arī notika – Revita kļuva 
par pedagoģi un tagad 
strādā Puzes pamatskolas 
pirmsskolas grupā “Pūka 
skoliņa”, kuru šoruden 
apmeklē 15 bērni. 

Puzeniece gan atzīst, ka jaunī-
bā lūkojās arī mūzikas vidusskolas 
virzienā, saistīja medicīna, tomēr 
virsroku guva pedagoģija. Nu Re-
vita ar prieku dodas uz “Pūka sko-
liņu”, kurā satiekas bērni, kas ga-
tavojas skolas gaitām. Skolotājai ir 
viegli darboties, mācību procesā 
izmantojot kompetenču pieeju, jo 
pirmsskolā jau iepriekš praktizē-
ta starptautiskā programma “Soli 
pa solim”, kuras gaitā tika īsteno-
ta bērncentrētas pieejas fi lozofi ja 
un metodika. “Tagad skolotājs var 
strādāt ļoti radoši un plānot savu 
dienu. Ir noteikti mērķi, bet to, 
kā tos sasniegt, nosaka katrs in-
dividuāli.” “Pūka skoliņā” Revitas 
kolēģe šogad ir Madara Lapiņa, 
un viņas abas rūpējas, lai sirsnī-
gie, radošie un mīļie bērni var 
attīstīties harmoniskā vidē. Viņas 
ļauj katram bērnam apzināties, ka 
visas dzīves norises ir savstarpēji 
atkarīgas. Tāpat arī rosina bērnus 
apzināties savu lomu un atbildību 

Piltenē, Maija ielā 1, veikta satiksmes autobusa stāvvietas 
rekonstrukcija. Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes 
vadītājs Aigars Kress priecājas, ka nu pilteniekiem un 
pilsētas viesiem ir ērta iekāpšana transporta līdzeklī, vairs 
nav jāiebrien ūdens peļķē, kā tas bija agrāk. 

Realizējot projektu, izbūvēta jauna brauktuve un stāvvieta maršruta 
autobusam, ierīkots lietusūdens novades tīkls, nobruģētas gājēju ietves. 
Objekts ir no jauna apzaļumots. Šī gada plānos ir paredzēts nomainīt 
jumta segumu autobusa uzgaidīšanas nojumei.

Visi būvdarbi veikti, izmantojot pašvaldības fi nansējumu no Pilte-
nes autoceļu budžeta. Ja arī turpmāk būs pieejami fi nanšu līdzekļi, 2023. 
gadā paredzēts renovēt autobusa stāvvietas nojumi.    

Projektu izstrādāja IK “Ardeca”, arhitekts Aivars Rudzāts (3073,40 
eiro), būvuzņēmējs – SIA “ARB7” (102 008,95 eiro), būvuzraudzību vei-
ca SIA “BŪUZ” (3667,99 eiro).

Marlena Zvaigzne 

Pie autobusa stāvvietas veikta teritorijas apzaļumošana.     

mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, 
veido prasmi pieņemt lēmumus 
un izdarīt izvēli. Revitai ir dār-
gumu lāde, kurā viņa glabā savu 
audzēkņu vēstules un apsveikuma 
kartītes. Motivējot bērnus domāt 
un rakstīt, vasarā Revita ir pārstei-

gusi zēnus un meitenes ar savām 
vēstulēm un saņēmusi atbildes. 
Kad viņa ir sasirgusi, mazie pužiņi 
sūta skaisti noformētus vēlējumus 
ātrāk atlabt, un tie silda sirdi. Un 
tas nekas, ja kāds burtiņš sakritis 
sāņus – svarīgākais ir otra labais 

nodoms iepriecināt savu skolotāju 
un arī citus cilvēkus. 

Revitai šķiet svarīgi katru au-
dzēkni no rīta sagaidīt ar mīļumu 
un uzmundrināt, lai būtu izde-
vusies diena. “Grupā veidojam 
ģimenisku vidi, kurā runājam par 

mīlestību pret savu skolu, grupas 
biedriem, ģimeni, savu pagastu 
un valsti. Tā veidojas neuzspē-
lēts patriotisms. Mācu, cik svarīgi 
vienmēr pateikt paldies – sākam 
it kā ar mazo, kas aizved pie sva-
rīgā.” Lai spētu bagātināt savus 
audzēkņus, Revita daudz mācās, 
lasa, seko līdzi jaunumiem, zināt-
niskajiem pētījumiem un atklā-
jumiem. Tie labi noder, strādājot 
ar nenogurdināmajiem bērniem, 
kuri ir gatavi daudz un saturīgi 
runāt. Skolotājai jāatrod līdzsvars, 
lai katrs tiktu pie vārda. Viņa ir 
pārliecināta, ka bērnā ir jāveido 
pašapziņa, kas balstīta uz savas rī-
cības, jūtu, vēlmju un interešu ap-
zināšanu, uz savu spēju izpausmi 
aktīvā darbībā, ievērojot vispārcil-
vēciskās vērtības. 

Puzeniece ir gandarīta par 
veiksmīgo sadarbību ar vecākiem. 
Tā pagājušajā mācību gadā mazie 
kopā ar mammām un tētiem no 
dažādiem materiāliem “būvēja” 
tiltus un mājas, atrodot vietu pat 
kokiem un suņiem. Ziemā veido-
ja sniega skulptūras. Katra ģime-
ne ļoti centās, un bērni bija lepni 
par savu vecāku darbu un iesaisti 
mācību procesā. Valsts svētkos 
pie māju prototipiem tika izkārti 
karogi, bet Ziemassvētkos namus 
izgreznoja ar lampiņu virtenēm. 
Vecāki iesaistījās fotografēšanas 
zibakcijā “Rādi bērniem vara-
vīksni”, kuras rezultātā tika iegūti 
vienas varavīksnes attēli no dažā-
diem skatupunktiem. 

Par prioritāti izvirza sadarbību ar vecākiem

Piltenē rekonstruēta 
autobusa stāvvieta

ĒRIKA ERIKSONA FOTO

Pedagogu sanāksmē novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks par kvalitatīvu, 
atbildīgu, radošu darbu, augstu kompetences līmeni, aktīvu sabiedrisko darbību 
izglītības jomā pasniedza Revitai apbalvojumu “Gada skolotājs”.   INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO
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Agris Āboliņš pie “Avotu” 
mājas Blāzmā jau no 
deviņdesmito gadu sākuma 
stādīja dažādus kokus, daži 
no tiem jau sasnieguši prāvu 
augumu. Tā radās Blāzmas 
“Avotu” dendroloģiskais 
parks, kuru grezno skaists 
Aivara Bergmaņa veidots 
uzraksts un soliņš. 

Nenocietos un palūdzu Ag-
rim, lai viņš 808. Puzes mazpulka 
mazpulcēniem parāda savu parku, 
arī pati to nekad nebiju apmeklē-
jusi. Agris nekad neskopojas ar sa-
vām zināšanām un labprāt dalās ar 
tām, tāpēc katras tikšanās laikā ar 
viņu mazpulcēni uzzina ko jaunu. 
Agris domā, ka pašreiz parkā ir ap 
astoņdesmit dažādu koku. Iestā-
dīts noteikti jau vairāk, bet ne visi 
koki ieauguši, dažus apciemojušas 
un nograuzušas stirnas, daži vien-
kārši nolūzuši vai nolauzti, kas 
gan to var izsekot, un savus kokus 
pašreiz viņš nav saskaitījis. Tagad 

zināsim, ar ko atšķiras atsevišķas 
koku sugas, guvām informāciju 
par koku lapu daudzveidību, par 
skujām un čiekuriem – to visu va-
rējām apskatīt, aptaustīt, izbaudīt 
ar visām maņām.

Var jau likties dīvaini, bet nā-
kas atzīt, ka pat lauku bērni ne-
pazīst visus kokus, kas aug mums 
līdzās. Pazīt kokus dendroloģiskā 
parkā ir vēl sarežģītāk. Tas jau 
skaidrs, ka visus koku nosauku-
mus, kurus mazpulcēni dzirdēja 
pirmoreiz, viņi neatcerēsies, bet 
interese par dažādām koku la-
pām, par skujām, par dažādiem 
čiekuriem ir pamodināta. Agris 
aicināja lapas savākt un veidot 
herbāriju, neviens īpašu atsaucību 
neizrādīja, bet šo tēmu noteikti 
turpināsim mazpulka nodarbī-
bās un kļūsim zinošāki. “Avotu” 
dendroloģiskajā parkā atrodas arī 
bišu dore, un mazpulcēni mazliet 
uzzināja par dravniecības vēsturi. 

Nevaram vienaldzīgi paiet 

PUZE

Par prioritāti izvirza sadarbību ar vecākiem
Šogad sadarbība ar vecākiem 

“Pūka skoliņā” ir izvirzīta par 
prioritāti, Revitai ir ideja rīkot 
vecāku stundas, sniedzot dažā-
dus profesionālus padomus, pie-
mēram, kā veicināt lasītprasmi, 
kā attīstīt bērna spējas, pamanīt 
viņa vajadzības, par to, cik svarī-
gi saskaņot prasības pret bērnu, 
piemēram, attiecībā uz ēšanu, 
ģērbšanos vai uz vienotu pieeju 
disciplinēšanā. Skolotāja veik-
smīgi sadarbojas ar pagasta bib-
liotēkas vadītāju Andu Lejnieci: 
“Tā ir fantastiska vieta, kurā var 
turpināt lasītprasmes veicinā-
šanu un raisīt interesi par grā-
matām. Daudzus gadus “Pūka 
skolas” audzēkņi piedalās Bērnu 
žūrijā. Lasa  grāmatas un vērtē 
tās. Apmeklējam Andas rīkotās 
izstādes un pasākumus. Pagāju-
šajā mācību gadā bija brīnišķīga 
tikšanās ar grāmatu ilustratori 
Agiju Staku. Viņa stāstīja par 
ilustrāciju tapšanu un to ceļu līdz 
grāmatas izdošanai, bērniem mā-
cīja attēlot dažādas emocijas un 
zīmēja putnus. Bibliotēkā esam 
svinējuši Vinnija Pūka dzimšanas 
dienu, pētījuši lielākās, mazākās, 
biezākās un plānākās grāma-
tas, meklējuši informāciju par 

sev svarīgām tēmām. Visi mūsu 
pirmsskolas skolēni ir arī biblio-
tēkas lasītāji. Bibliotekāre labprāt 
pieskaņojas mūsu grupas mēneša 
tēmām, un tā bibliotēkā ir tapu-
šas grāmatzīmes, papīra vējdzir-
navas, atstarotāji, kristālu audzē-
šanas eksperimenti un radošie 
darbi no dažādiem materiāliem. 
Mums patīk aplūkot grāmatu iz-
stādes, kuras tiek iekārtotas par 
konkrētām tēmām. Apmeklējam 
arī fotogrāfiju, gleznu un dažādu 
radošo darbu izstādes kultūras 
nama mazajā zālē. Bērni ar in-
teresi apskatīja Ugāles Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu dar-
bu izstādi un bija pārsteigti, ka 
skaistus mākslas darbus radījuši 
arī viņu vienaudži.” 

Savā ikdienas darbā Revita 
labprāt izmanto interaktīvo ekrā-
nu jeb digitālo tāfeli, kas dažādo 
mācību un atpūtas iespējas. Sko-
lotāja prot iedrošināt un motivēt 
katru audzēkni, arī kautrīgākos, 
iesaistot visus bērnus aktivitātēs, 
pielāgojot tās katra bērna spējām. 
“Vispār mūsu audzēkņi ir gana 
patstāvīgi un veic atbildīgus uzde-
vumus. Ja vajag papīru, materiālus 
mācībām vai radošiem darbiem, 
viņi paši iet pie saimniecības daļas 
pārzines un palūdz nepieciešamo, 
piedalās svētku un launaga galdu 

klāšanā, pēc kopīgas vienošanās 
patstāvīgi dodas uz bibliotēku pēc 
grāmatām.”

Revita ir piedalījusies eTwining 
projektā, iegūstot sadarbības part-
nerus Mazsalacā un Jelgavā. Sa-
darbojoties tika pētīti trīs tuvākie 
tilti, izzinot, no kāda materiāla tie 
būvēti, cik gari tie ir, un izzināta 
Puzes pagasta tiltu vēsture. Tilti 
tika zīmēti, būvēti no dažādiem 
materiāliem un izmantoti rota-
ļās. Beigās visas projektā iesais-
tītās puses izveidoja video filmu 
“Draudzības tilti vieno!”. “Pūka 
skoliņas” dalībnieki iesaistījās arī 
ekoprogrammas “Cūkmena de-
tektīvi” aktivitātēs. Mācījās šķirot 
atkritumus, saplacināt plastma-
sas pudeles, lasīja stāstus “Meža 
netīrie noslēpumi”. Pārgājienos 
bērni savāca citu cilvēku nomes-
tos gružus. Liels bija mazo puži-
ņu pārsteigums, kad pavasarī pie 
viņiem atbrauca pats Cūkmens, 
uzdāvinot priežu sēkliņas. Tā kā 
Puzes pamatskolai ir ekoskolas 
statuss, pirmsskolēni piedalās arī 
citās akcijās, vācot baterijas, ma-
kulatūru, taupot ūdeni, elektrību 
un siltumenerģiju.                

Revita strādā ne tikai Puzē, 
bet arī Ventspilī, jo ir novada Iz-
glītības pārvaldes metodiķe, tā-
pat viņai uzticēti Valsts izglītības 

satura centra konsultantes ek-
spertes pienākumi, tādējādi izglī-
tojot kolēģus citās mācību iestā-
dēs. Kā konsultante Revita dodas 
arī uz citiem novadiem un vēro, 
kā strādā skolotāji, sniedzot at-
griezenisko saiti un padomus, ko 
varētu darīt vēl labāk. Savukārt, 
organizējot metodiķes darbu, 
Revita bieži izmanto izveidotās 
“Whatsapp” grupas iespējas, da-
loties ar mācību materiāliem un 
informāciju, kādus pasākumus 
būtu vērtīgi apmeklēt. “Esam 
izveidojušas Ventspils novada 
skolotāju mācīšanās kopienu, un 
kovida laikā reizi mēnesī tiešsais-
tē, piesaistot lektorus, organizēju 
dažādas mācības un pieredzes 
apmaiņas. Cenšos sniegt meto-
disko atbalstu savu iespēju robe-
žās, ļoti vēlētos biežāk apmeklēt 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādes, lai labāk iepazītu kolē-
ģus, vērotu skolotāju mijiedarbī-
bu ar bērniem un labāk izprastu, 
kāds ir grupu un visas iestādes 
mikroklimats.” 

Par savu darbu un audzēk-
ņiem Revita runā ar lielu mīles-
tību un prieku. Kur viņa gūst ie-
dvesmu ikdienas gaitām? “Man 
ļoti svarīgas ir maltītes kopā ar 
ģimeni un vecākiem, sazināšanās 
ar meitu Laimu, kura šobrīd dzīvo 

Rīgā un bieži ir ārpus valsts, kā arī 
sarunas ar draugiem, dziedāša-
na un dejošana. Dziedu vokālajā 
ansamblī “Mežaroze” un trio “Pa 
īstam”. Tas man dod spēku, tāpat 
kā kopā būšana ar vīru sēņojot, 
braucot ar riteni, dodoties ga-
rās pastaigās pa mežu, gar jūru, 
ziemā slēpojot un dodoties uz 
peldbaseinu. Patīk darboties arī 
mazdārziņā, kur kopā ar papiņu 
stādām tomātus, sīpolus, ķiplokus 
un dažādus dārzeņus. 

Šogad krāšņi ziedēja dālijas, 
un vēl joprojām priecē mārtiņro-
zes. Mamma man iemācīja kārtīgi 
strādāt un pret jebkuru cilvēku 
izturēties ar cieņu un mīlestību – 
pat pret tiem, no kuriem citi no-
vēršas. Spēka vārdus sev meklēju 
Vairas Vīķes-Freibergas, Zentas 
Mauriņas, Imanta Ziedoņa, Ro-
bina Šarma un citu autoru darbos 
un atziņās. Sarunu vēlos beigt 
ar R.  Šarmas citātu no grāmatas 
“Dienišķā iedvesma”: “Tev nav jā-
pārveido sava pasaule vienā dienā. 
Sāc ar mazumiņu. Tūkstoš jūdžu 
garš ceļojums iesākas ar pirmo 
soli. Mēs kļūstam diženi pakāpe-
niski. Mazi ikdienas solīši ar laiku 
noved pie pārsteidzošiem rezultā-
tiem.”” 

Marlena Zvaigzne           

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Mazpulcēni iepazīst 
dendroloģisko parku

garām Agra izvēlētajām mežko-
pes Aijas Zviedres rindām: “Ar 

kokiem saistās cilvēku mūži, ar 
kokiem cilvēka prāts piesaistās 

dzimtajai zemei.”
Māra Kraule

Mazpulcēni iepazīst parku kopā ar Agri Āboliņu. 



  | 3
2022. gada 11. oktobris

PIELIKUMS

Šādu devīzi absolventu 
un skolotāju salidojumam, 
kas bija veltīts Puzes 
pamatskolas 45 gadu 
jubilejai, izvēlējās tā 
iniciatori un organizatori. 
Patiesībā šī Puzes 
pamatskolas jubileja bija 
2021. gadā, jo skolu Blāzmā 
uzcēla 1976. gadā, bet 
aizvadītā gada pasākumiem 
nelabvēlīgā situācija liedza 
salidojumu organizēt.

Pateicoties absolventu grupai, 
kas uzņēmās iniciatīvu un veica vi-
sus sagatavošanas darbus, 24. sep-
tembrī Puzes pamatskolā ieradās 
absolventi no dažādām Latvijas 
vietām, pat no ārzemēm, lai pabū-
tu kopā ar saviem klasesbiedriem, 
ar klašu audzinātājiem un skolotā-
jiem. 

Salidojuma dalībniekus sveica 
skolas direktore Nellija Sileviča, 
Ventspils novada domes priekš-
sēdētāja pirmais vietnieks Guntis 
Mačtams un Ventspils novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja Aina 
Klimoviča.

Ventspils novada pašvaldība 
svētku dienā novērtēja skolo-
tājas Ilgas Anderšmites darbu, 
piešķirot Atzinības rakstu. Pu-
zes pamatskola ir skolotājas Ilgas 
vienīgā darbavieta no 1976. gada, 
viņas rūpju lokā ir bijuši daudzi 
jaunāko klašu skolēni, kuriem 
viņa bija audzinātāja. Citi ar sko-
lotāju Ilgu ir satikušies matemā-
tikas stundās, dramatiskā pulciņa 
nodarbībās, sadarbojušies līdz-
pārvaldē un neskaitāmos skolas 
pasākumos, kurus šajos darba 
gados viņa ir organizējusi. Uz 
aicinājumu, lai kopā ar skolotāju 
Ilgu Anderšmiti nofotografējas 
visi absolventi, kurus viņa ir mā-

cījusi, atsaucās lielākā daļa sali-
dojuma dalībnieku, savās vietās 
palika pavisam nedaudzi. Līdz ar 
to viegli secināt, ka skolotājas Il-
gas devums Puzes pamatskolā ir 
ļoti liels.

58 absolventi veica mājas uz-
devumu – īsos teikumos uzrakstīja 
galveno par sevi šodien un nelielu 
ieskatu par Puzes pamatskolā gūto 
pieredzi.

Viņu rakstītos vārdus varējām 
lasīt ar patiesu gandarījumu un 
prieku, jo redzējām, cik mērķ-
tiecīgi mūsu skolas absolventi ir 
veidojuši savu dzīves ceļu un gu-
vuši labus sasniegumus izvēlēta-
jās darbavietās. Mājasdarbu bija 
izpildījuši 58 absolventi. Kā jau ie-
rasts, čaklākās bija meitenes, bet 
arī zēnu devums bija pietiekams. 
Cik dažādās nozarēs un profe-
sijās sastopami mūsējie, to jums 
atklās šis uzskaitījums: produktu 
inženiere, finanšu joma, pavāre, 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, 
pirmsskolas grupiņas audzinātāja, 
robežsardzes kuģa kapteinis, bi-
roja administratore, darba aizsar-
dzības speciāliste, DUS vadītāja, 
projektu vadība vides aizsardzības 
jomā, tirdzniecība, pašvaldības 
finanšu joma, zobārstniecības 
joma, santehnika, šoferis tālbrau-
cējs, klientu apkalpošana, meža 
mašīnu operators, finanšu tirgus, 
ārstniecība, mājsaimniece, soci-
ālā pedagoģe, personāla vadība, 
skolotāja, mārketinga asistents, 
bērnudārza audzinātāja, astrolo-
ģe, brīvprātīgais darbs, kuģu me-
nedžeris Norvēģijā, neatliekamās 
medicīnas ārsta palīgs, enerģēti-
kas nozares elektrodarbu vadītājs, 
personāla attīstības speciāliste, 
skolotājs, skolēns, lietvedības spe-
ciāliste, jaunatnes lietu speciāliste, 

uzņēmējdarbība, instruktore aktī-
vās atpūtas cienītājiem Īrijā, pār-
valdes sekretāre Talsos, students, 
izpilddirektors, būvniecība, kok-
apstrāde, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, elektromeis-
tars. To visu lasot, ir liels prieks 
un lepnums par mūsu jauniešiem, 
un zinu, ka vēl ļoti daudzi no vai-
rāk kā 600 Puzes absolventiem 
veido savu karjeru Latvijā, daudzi 
ir ieguvuši labu slavu kādā no pro-
fesijām ārzemēs.

Paldies par labajiem vārdiem, 
kurus absolventi veltīja skolotā-
jiem un savai skolai, kas devusi 
pamatus viņu turpmākajai dzīvei. 

Visu absolventu, esošo un bi-
jušo skolotāju saraksti izpelnījās 
plašu interesi un paliks kā lielisks 
vēstures dokuments pēc šī salido-
juma.

Atkalredzēšanās prieks, daž-
brīd pat iepazīšanās no jauna, jo 
gadi taču dara savu, interesantas 
sarunas, atmiņas, atmiņas… Tās 
ir lietas, bez kurām salidojumā 
neiztikt. 

Salidojuma norisi vadīja Arta 
un Artūrs no Rīgas, muzikālu 
sveicienu visiem sniedza Aivars 
Birzmalis, bet balli spēlēja grupa 
“Zvaigžņu lietus”, kuras sastāvā ir 
divi mūsu skolas absolventi.

Bez sapņiem un iecerēm nav 
īstas nākotnes, tāpēc jau tagad iz-
skanēja doma, ka skolas 50 gadu 
svinībām noteikti jābūt, lai visi 
kopā gūtu atkal labas emocijas, ko 
spēj sniegt tikai dzimtā vieta un 
pirmā skola.

Ļoti atzinīgi vērtēju salidoju-
ma organizatoru uzdrošināšanos, 
idejas un ieguldīto darbu. Paldies 
visiem un viņu koordinatorei Si-
billai Veģei.

Māra Kraule

PUZE

Skaisti un nozīmīgi svētki ir jāsvin
Ventspils novada pašvaldības Atzinības 

rakstu saņēma skolotāja Ilga Anderšmite.   
MĀRAS KRAULES FOTO

SPORTS

10. un 11. septembrī sporta centrā “Kleisti” notika rudens 
sacensības konkūra disciplīnā. Galvenajā ātruma maršrutā 
ar 130 cm augstiem šķēršļiem uzvarēja Andis Vārna ar zirgu 
Carloni no z/s “Lielceri”. 

Anna Čakstiņa ar zirgu Chikita no JSK “Demora” startēja divos ātruma 
maršrutos ar 110 un 120 cm augstiem šķēršļiem, pārvarot maršrutus tīri un 
izcīnot uzvaras abos maršrutos, apsteidzot otrās vietas ieguvējus par divām 
ar pusi sekundēm. Maršrutos startēja ap trīsdesmit sportisko pāru, un tīri, 
bez gāztiem šķēršļiem, katru maršrutu veica seši sportisti.

“Pēc pēdējo nedēļu startiem starptautiskās sacensībās pieņēmām lēmu-
mu, ka uz āra sezonas beigām jāizlec kaut kas mierīgāks tepat, Rīgā. Bijām 
“pabāzuši degunu” mazliet augstāk, lai sajustu, kā ir startēt citā līgā. Arī tur 
iesākumam nostartējām ļoti labi, saprotot, ka maršruti bija ļoti augsti un 
tehniski sarežģīti ar neērtām distancēm starp šķēršļiem. Tādēļ, lai nostiprinātu 
pārliecību par saviem spēkiem, startējām “Kleistos” maršrutā ar tādu 
pašu augstumu – 120 cm, bet šeit bija ērti izjājamas distances, piedevām 
vairākas vietas, kur ar labi vadāmu zirgu var “nogriezt”, saīsināt distanci, 
startējot īsākā laikā. Tas arī izdevās abos maršrutos, un saprotam, ka plāns 
bija pareizs,” saka “Jātnieku sporta kluba “Demora”” trenere Gelinta Apse.

Gelinta Apse

1. oktobrī notika jāšanas 
sporta sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā “Pope 2022”, kur 
piedalījās prāvs bariņš JSK 
“Demora” sportistu. 

Galvenajā ātruma maršrutā ar 
džokeri ar šķēršļu augstumu 100 cm 
uzvarēja JSK “Potenciāls” sportiste 
Ieva Prūse ar zirgu Dance. JSK “De-
mora” sportiste Beatrise Krūmiņa ar 
zirgu Case izcīnīja 1. vietu ātruma 
maršrutā ar 90 cm augstiem šķēr-
šļiem, un galvenajā maršrutā, uzrā-
dot absolūti labāko laiku, diemžēl 
viena kļūda sportisti ierindoja 4. vie-
tā. Vadības maršrutā, kur tiek vērtē-
ta jātnieka uzsēde, vadības līdzekļu 
pielietojums un maršruta izjāšanas 
precizitāte, labākais rezultāts JSK 
“Demora” jaunajai sportistei Aman-
dai Bonfeldei ar poniju Džoana.

Savukārt sporta centrā “Kleisti” 
notika rudens sacensības konkūra 
disciplīnā. Galvenajā ātruma mar-
šrutā ar 130 cm augstiem šķēršļiem 
uzvarēja Līga Pētersone ar zirgu 
Nileone no JSK “Princis”. Anna 

Čakstiņa ar zirgu Chikita (JSK “De-
mora”), ātruma maršrutā ar 110 cm 
augstiem šķēršļiem uzrādīja visāt-
rāko laiku, bet viens gāzts šķērslis 
ierindoja viņu 4. vietā, toties ātru-
ma maršrutu ar 120 cm augstiem 
šķēršļiem sportiste veica tīri, izcīnot 
uzvaru un apsteidzot otrās vietas 
ieguvēju par 14,81 sekundēm, kas ir 
ļoti pārliecinoša uzvara.

“Patīkami, ka dažreiz var startēt 
tik tuvu mājām, tepat Popē, arī lai-
ka apstākļi bija piemēroti jāšanai pa 
zāles laukumu. Šoreiz JSK “Demo-
ra” sportisti devās uz sacensībām 
ļoti dažādā sastāvā – kādam šīs bija 
vispār pirmās sacensības, kāds pir-
mo reizi mēģināja pārvarēt šķēršļu 
maršrutu, kāds mēģināja lēkt ar citu 
zirgu. Jāatzīst, ka mūsu rezultāti ir 
tieši proporcionāli atbilstoši katra 
jātnieka treniņu apmeklējuma bie-
žumam un uzcītībai,” saka “Jātnie-
ku sporta kluba “Demora”” trenere 
Gelinta Apse.

JSK “Demora” valdes 
priekšēdētāja Gelinta Apse

Anna Čakstiņa ar zirgu Chikita no JSK “Demora”.
GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO 

Annai Čakstiņai divas uzvaras 
rudens sacensībās “Kleistos” 

Anna uzvar “Kleistos”, Beatrise – Popē
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Izsola nekustamo īpašumu
UŽAVĀ

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli 
ar kopējo platību 69,3 m2, “Krāces” – 1, Užavā, Užavas pagastā, Ventspils novadā, kadastra 
numurs 98789000074.

Izsoles sākumcena – 3300 eiro, nodrošinājums – 330 eiro, izsoles solis – 200 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 18. oktobrī  

plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 17. novembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 18. oktobra plkst. 13 un noslēdzas 

2022. gada 7. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 330 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma “Krāces” – 1, Užavas pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot 
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. 
Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē 
elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 20110494;  
e-pasts: kristine.krilovska@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

ZIRĀS
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli 

ar kopējo platību 68,5 m2, “Tērces” – 15, Zirās, Ziru pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 
98909000073.

Izsoles sākumcena – 1500 eiro, nodrošinājums – 150 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 18. oktobrī  

plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 17. novembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 18. oktobra plkst. 13 un noslēdzas 

2022. gada 7. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 150 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma “Tērces” – 15, Ziru pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot 
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. 
Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē 
elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas iela 4 Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālrunis – 20110494;  
e-pasts: kristine.krilovska@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

UGĀLĒ 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 1-istabas 

dzīvokli ar kopējo platību 31,7 m2, Rūpnīcas ielā 2 – 23, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000424.

Izsoles sākumcena – 700 eiro, nodrošinājums – 70 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 18. oktobrī plkst. 

13 un noslēdzas 2022. gada 17. novembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 18. oktobra plkst. 13 un noslēdzas 

2022. gada 7. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 70 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 2 – 23, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, 
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai 
izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu 
vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948;  
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu 
dzīvokli ar kopējo platību 39,4 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 13, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000426.

Izsoles sākumcena – 860 eiro, nodrošinājums – 86 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 18. oktobrī  

plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 17. novembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 18. oktobra plkst. 13 un noslēdzas 

2022. gada 7. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 86 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 3 – 13, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, 
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai 
izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu 
vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā Skolas iela 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948;  
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu 
dzīvokli ar kopējo platību 43,6 m2, Rūpnīcas ielā 5 – 31, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000432.

Izsoles sākumcena – 1200 eiro, nodrošinājums – 120 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 18. oktobrī plkst. 

13 un noslēdzas 2022. gada 17. novembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 18. oktobra plkst. 13 un noslēdzas 

2022. gada 7. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 120 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 5 – 31, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, 
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai 
izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu 
vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā:  
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948;  
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu 
dzīvokli ar kopējo platību 46,6 m2, Rūpnīcas ielā 4 – 43, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000430.

Izsoles sākumcena – 1100 eiro, nodrošinājums – 110 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 18. oktobrī  

plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 17. novembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 18. oktobra plkst. 13 un noslēdzas 

2022. gada 7. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 110 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 4 – 43, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, 
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai 
izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu 
vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948;  
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu 
dzīvokli ar kopējo platību 61,7 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 39, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000428.

Izsoles sākumcena – 1500 eiro, nodrošinājums – 150 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 18. oktobrī  

plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 17. novembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 18. oktobra plkst. 13 un noslēdzas 

2022. gada 7. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 7. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 150 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 3 – 39, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, 
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai 
izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu 
vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948;  
e-pasts: gita.fridrihsone@vnkserviss.lv. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

Par Usmas ezera daļas nomas tiesību konkursu
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, saskaņā ar domes 29.09.2022. 

sēdes lēmumu, protokols Nr. 30, 17.§, izsludina rakstisku konkursu par publiskās 
ūdenstilpes “Usmas ezers”, kadastra Nr. 9874 006 0005, ūdens virsmas daļu ar 
kopējo platību 100 m² (60 m² un 40 m²) nomas tiesībām izmantošanai divu peldošo 
laipu būvniecībai un uzturēšanai. 

Iznomāt paredzētās ezera daļas izvietotas pie Viskūžu un Mazalksnītes salām.
Ar konkursa noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, Usmas pagasta pārvaldē “Auseklīši”,  
Usma, Usmas pag., Ventspils nov., un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē:  
www.ventspilsnovads.lv.

Ezera daļas nomas tiesību konkursa sākumcena: 1,06 eiro/m² gadā (kopā – 106 eiro 
gadā), nomas tiesību termiņš – uz 12 gadiem. Pieteikumi nomas konkursam iesniedzami līdz 
2022. gada 31. oktobrim elektroniska dokumenta formā uz e-pastu: info@ventspilsnd.lv vai 
rakstiski Ventspils novada pašvaldības kancelejā Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601.

Uzziņas par konkursu: Nekustamo īpašumu nodaļā, tālr. 63629418, 29478380,  
Usmas pag. pārvaldē, tālr. 29287631.
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UGĀLE

Cilvēka mūžs ir kā zieds: 
sākumā pumpurs, tad tas 
uzplaukst un vēlāk nozied. 
Tik skaists un krāšņs bija 
skolotāju Astrīdas Vārnas un 
Liliānas Gruntes darba mūžs 
un visa dzīve.

Astrīdai Vārnai Ugāles vidus-
skola bija vienīgā darbavieta. Nav 
saskaitāms skolēnu skaits, kam viņa 
mācījusi matemātiku. Astrīda Vār-
na bijusi viena no skolotājām, kurai 
dažādu sakritību dēļ bijis lielākais 
absolventu klašu skaits. Tāpēc tik 
daudzi pazīst viņas lielās darba spē-
jas, talantu organizēt, mīlestību uz 
matemātiku. Viņa bija atklāta savu 
uzskatu paudēja, arī skolotāju ko-
lektīvā droši un pārliecināti izteica 
savas domas, rādīja savu pozīciju 
dažādos pedagoģiskos un sadzīves 
jautājumos. Tāpēc arī A. Vārna bija 
skolas arodkomitejas priekšsēdē-
tāja. Pēdējie darba gadi atnesa vil-
šanos, Astrīda jutās nesaprasta. Šī 
sāpe gruzdēja visus viņas mūža pē-
dējos gadus. Bet viņa atrada, par ko 
priecāties un ar ko aizrauties. Astrī-
da ar prieku aicināja pie sevis drau-
gus un kolēģus, tā apliecinot dzīves 
mīlestību. Viņai kuploja un raženi 
auga viss dārzā iestādītais. Viņa 
savu dzīvesprieku un sparu realizē-
ja daiļdārzniecībā, ar lielu mīlestī-
bu un gudru ziņu stādīja rozes, tās 
kļuva par viņas mīļākajām puķēm. 
Astrīda nelaida garām nevienu ce-
ļošanas iespēju. Tās bija tuvākas un 
tālākas vietas, kuras iepazina ģime-
nes vai tuvāko draugu pulkā.

Ar Astrīdas Vārnas aiziešanu arī 
Ugāles vidusskolā sāk aizaugt kāda 
taka…

Liliāna Grunte Ugālē ir ienācēja. 
No Vidzemes viņa atnāk uz Kurze-
mes pusi un ilgu laiku strādā Puzes 
pamatskolā. Vēlāk pārceļas uz mežu 
ieskauto Ugāli un paliek te visu 

Drošības diena
2. septembrī Ugāles vidusskolā tika 

organizēta Drošības diena, kuras mērķis bija 
popularizēt drošu un veselībai nekaitīgu 
paradumu ieviešanu skolēnu ikdienā, 
iespējami sagatavot skolēnus ārkārtas un 
avārijas situācijām. 

Skolēni apmeklēja sešas stacijas:
l “Esi drošs internetā”,
l “Pirmā palīdzība”,
l “Policija”,
l “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests”,
l “Zemessargi”,
l “Robežsargi”.
Dažādu jomu speciālisti akcentēja, cik nozīmīgi 

skolēniem ikdienā ir ievērot drošību. Papildus teo-
rētiskajām apmācībām skolēniem bija iespējams arī 
praktiski apskatīt dažādu speciālistu tehniku un eki-
pējumu. 

10. klases skolniece Madara Šimpermane

Tēvu dienas pēcpusdiena

“Kad es skatos uz savu tēti, es redzu, cik 
liela un stipra ir mana pasaule.”

9. septembrī Ugāles Sporta centrā pulcējās Ugā-
les vidusskolas skolēni  ar saviem tētiem, lai kopā pa-
vadītu laiku un nosvinētu Tēvu dienu, godinot tēva 
lomu ģimenē. Pasākumu organizēja skolēnu pašpār-
valde. Bija sagatavoti dažādi pārbaudījumi: tēti mei-
tām pina bizes, dēli pucēja tētu bārdas, tētiem bija 
jāsameklē savs īpašums un kopā jāveic daudz un da-
žādu fizisko aktivitāšu. Bērniem lielākā dāvana bija 
kopīgais piedzīvojums. Tēti iedvesmo, jo bērnu sajūs-
ma, saņemot un pieredzot pozitīvas emocijas, virmo-
ja gaisā vēl ilgi pēc pasākuma izskaņas.

10. klases skolniece Madara Šimpermane

Ražas svētku izstāde
Septembrī mēs priecājamies par izloloto 

ražu, baudot dabas sniegtās veltes. 
Par godu Ražas svētku laikam Ugāles vidusskolā 

no 19. līdz 23. septembrim tika rīkota ražas izstāde, 
kas bija tapusi, skolēniem sadarbojoties ar vecākiem. 
Tajā varēja aplūkot gan rudenīgas svētku kompo-
zīcijas, gan dažādus veidojumus no dārzeņiem un 
augļiem. Cik meistarīgi skolēniem bija izdevies radīt 
brīnumainu tēlu un lietu parādi! 

10. klases skolniece Madara Šimpermane

“Zinātnieku nakts 2022”
30. septembrī Zinātnieku nakts notika arī 

Latvijā – pasākums, kas ik gadu notiek visā 
Eiropā, lai popularizētu zinātni un zinātnes 
sasniegumus. 

Arī Ugāles vidusskolas skolēni devās uz Rīgu 
iepazīt zinātni, tās jaunākos sasniegumus, izbaudot 
aizraujošo Zinātnieku nakts pasākumu. Skolēnus 
pavadīja skolotājas Dace Vesele un Aija Žogla. Mūsu 

skolēni apmeklēja augstskolas un zinātniskos institū-
tus, lai tiktos ar pētniekiem, skatītos šovus, piedalītos 
eksperimentos un gūtu praktiskās iemaņas.

10. klases skolniece Madara Šimpermane

Skolotāju diena
Skolotājs ir ne tikai cilvēks, kurš palīdz 

iegūt jaunas zināšanas, bet arī ir uzticama, 
atbalstoša un draudzīga persona, kura 
mūsdienās ir liela dzīves vērtība. 

Kā jau katru gadu, arī šogad Ugāles vidusskolā 
tika svinēti svētki – Skolotāju diena. Lai godinātu 
skolas pedagogus, vidusskolēni  skolotājus uzaicināja 
uz svinīgu pasākumu, kur audzēkņi skolotājiem iztei-
ca brīnišķīgus vēlējumus un sacīja pateicības vārdus 
par ieguldīto darbu. Īpaši šajā dienā tika godināti dar-
binieki, kuriem bija apaļas darba jubilejas:

Ingra Zaļkalne – 40 gadu darba jubileja;
Māra Plūksna – 35 gadu darba jubileja;
Larisa Žagare – 35 gadu darba jubileja;
Dana Šimpermane – 10 gadu darba jubileja.
Paldies visiem sveicējiem, kuri bija sagatavoju-

ši mīļus un sirdi sildošus pārsteigumus šiem skolo-
tājiem, lai viņi justos vēl īpašāk. Par mīļu sveicienu 
visiem skolotājiem bija parūpējusies arī skolēnu paš-
pārvalde, kura bija sagatavojusi paštaisītus kafijas/
tējas krūzes paliktnīšus. 

Dienas turpinājumā skolas vadību pārņēma vi-
dusskolas skolēni, kuri pasniedza stundas jaunā-
kām klasēm, kā arī pildīja direktores un direktores 
vietnieces pienākumus. Skola bija uzticēta jaunajai 
paaudzei, kura lieliski tika ar visu galā. Kamēr sko-
lēni cītīgi mācīja jaunākos skolēnus un izjuta, kā ir 
strādāt par skolotāju, skolotājas baudīja savus svēt-
kus un devās piedzīvojumu bagātajā ekskursijā uz 
Jūrkalni un Alsungu. Skolotājiem bija iespēja pieda-
līties sklandraušu meistarklasē, apskatīt muzeju un 
skaistās Latvijas ainavas. Ekskursijā skolotājas atzina, 
ka viņas, baudot šos svētkus, ir ieguvušas enerģiju un 
jaunu sparu turpmākajam darbam ar skolēniem.

12. klases skolniece Rēzija Blumfelde

Miķeļdienas tirdziņš

26. septembrī Ugāles vidusskolu piepildīja priecī-
ga rosība, satraukums un tirgus kņada, jo skolā noti-
ka Miķeļdienas tirdziņš. 1.–4. klašu skolēni tirgoja to, 
ko bija sarūpējuši kopā ar vecākiem, bet 5.–12. klašu 
skolēni un skolas darbinieki bija pircēji. Tirdziņā va-
rēja iegādāties dažādus gardumus, rudens veltes, kā 
arī pašu rokām gatavotas lietas. Gandarījums bija vi-
siem pasākuma dalībniekiem.

Paldies mūsu atsaucīgajiem vecākiem par atbal-
stu un izdomu! 

10. klases skolniece Madara Šimpermane

Klusi aiziet ne tikai vasara

savu darba mūžu. L. Grunte mācīja 
latviešu valodu un literatūru dau-
dzām ugālnieku paaudzēm. Viņa 
ar ieinteresētību un sirsnību rīkoja 
skolā Dzejas dienu pasākumus, bija 
audzinātāja un atbalsts jaunajiem 
pedagogiem. L. Grunte vēlējās, lai 
viņas mācītie skolēni runātu un 
rakstītu labā, pareizā un bagātā lat-
viešu valodā, lai iemīlētu grāmatas 
un mācītu to arī saviem bērniem. 
Var teikt, ka spēka gadi veltīti Ugā-
les vidusskolai. Kad L. Grunte devās 
pensijā, ar lielu aizrautību nodevās 
krustvārdu mīklu minēšanai, pie-
dalījās krustvārdu mīklu risinātāju 
konkursos un nereti tur guva labus 
panākumus. Otra liela aizraušanās 
bija saistīta ar dārza kopšanu un 
puķu audzēšanu. Garā mūža pēdējie 
gadi joprojām pagāja Kurzemē – pie 
dēla ģimenes Kandavā.

Katrs skolotājs, kurš reiz strādā-
jis Ugāles vidusskolā, mūžam paliek 
Ugāles vidusskolas skolotājs, arī tad, 
kad darba gadi beigušies, un arī aiz-
saules ceļus aizgājušie… Viņu vārdi 
mūsu atmiņu grāmatā ierakstīti ne-
izdzēšami.

Ugāles vidusskolas saime 

Rozes bija Astrīdas mīļākās puķes, viņai patika 
daiļdārzniecība.  

Liliāna daudzām ugālnieku 
paaudzēm mācīja latviešu 
valodu un literatūru. 

Tēvu dienā tēti pina meitām bizes.  
ZANDAS BLUMFELDES ARHĪVA FOTO

1.–4. klašu skolēni tirgoja to, ko bija 
sarūpējuši kopā ar vecākiem.

ZANDAS BLUMFELDES ARHĪVA FOTO
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Piltenes pamatskola pagājušajā mācību gadā īstenoja 
Ventspils novada pašvaldības projektu konkursa “Jaunietis 
darbībā” projektu “Piltenes pamatskola skolēnu acīm”. 

Šajā projektā tika izdots skolas kalendārs 2023. gadam, izmantojot 
skolēnu zīmējumus, kuros viņi attēlojuši savu mācību iestādi dažādos 
rakursos. Skolēni uzskata, ka pašu veidots kalendārs ir piederības 
apliecinājums savai skolai. Drukāti kalendāri savu nozīmi nav zaudējuši 
arī mūsdienu digitālajā laikmetā, sienas kalendāri jau šobrīd ir katrā klases 
telpā, un kāpēc gan tas nevarētu būt skolēnu veidots? Tas bija izglītojošs 
projekts, jo skolēni apguva prasmes skicēšanā, ēnošanā, plānošanā un 
organizēšanā, attīstīja komunikācijas prasmes, darbojoties komandā, 
sekmēja radošo izpausmi, veicināja līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, radot 
kopā skolas kalendāru. Tas bija izzinošs un lietderīgi pavadīts laiks 
visiem projekta dalībniekiem, jo rezultātā ir tapis kalendārs ar košiem 
zīmējumiem.

Vizuālās mākslas skolotāja Inese Līce

Svinot Landzes draudzes 
321. gadskārtu, pie 
dievnama, pretim klētij, 
tika iestādīti divi Ernsta 
Glika ozoliņi. Šo darbu 
paveica Landzes draudzes 
priekšniece Zigrīda Krauze 
un Piltenes iecirkņa 
prāvests Kārlis Irbe.

Pasākumā piedalījās arī viesi 
no Užavas un Piltenes draudzes, 
un visi vienojās vienu kociņu no-
saukt Valda vārdā, tā atceroties 
mācītāju Valdi Amolu. Ar Lan-
dzes draudzi mācītājam bija īpa-
šas attiecības, jo šajā dievnamā 
1945. gada 24. jūnijā, būdams vēl 
ķesteris, viņš noturēja pirmo diev-
kalpojumu un kristīja trīs bērnus. 
23 gadu vecumā Valdis Amols 

toreiz bija jaunākais mācītājs – 
nedrošs jauneklis, bet ar lielu vē-
lēšanos sludināt Jēzu Kristu. No 
bērnu dienām viņš bija audzināts 
kristīgā gaisotnē, apliecinājis ti-
cības lielo spēku, būdams pārlie-
cināts, ka tas, kas tic, visu spēj. 
Ticību, kas darbojas mīlestībā, 
ticību, kurai mūžīgās dzīvības ap-
solījums. Valdis Amols bija pārlie-
cināts, ka šī ticība ir ieaudzināma 
no bērnu dienām. Pēc daudziem 
gadiem viņš atkal kalpoja Lan-
dzes baznīcā, tas bija 2004. gada 
12. septembrī. Landzes dievnams 
svinēja 303. gada jubileju. Toreiz 
Valdis Amols 82 gados bija vecā-
kais mācītājs, kas aktīvi darbojās 
kalpošanas darbā un aizgāja mū-
žībā dievkalpojuma laikā neilgi 

pēc grēku piedošanas. Pēc Zigrī-
das teiktā, vecākās paaudzes ļau-
dis aizvien atceras mācītāju Valdi 
Amolu kā brīnišķīgu un sirsnīgu 
mācītāju. 

Iestādot ozolus Landzes baz-
nīcas apkārtnē, draudze pievie-
nojās reformācijas piecsimtgades 
atzīmēšanai Latvijā un Latvijas 
evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
simtās dzimšanas dienas svinī-
bām. Par godu šiem notikumiem 
šogad daudzviet stāda ozolus, kas 
izaudzēti no Ernsta Glika pirms 
vairāk nekā 300 gadiem stādīto 
ozolu zīlēm, tā simboliski atcero-
ties, kā  izplatījās Dieva vārds caur 
Ernsta Glika tulkoto Bībeli.

Marlena Zvaigzne 

Vēl tikko bija pirmā skolas diena, bet nu jau kalendārs 
rāda septembra pēdējo dienu. Laiks paliek dzestrāks, sāk 
krāsoties lapas visdažādākajās krāsās, samteņu dobe manas 
skolas priekšā rudens lietos sāk zaudēt savu krāšņumu, zālājs 
no rītiem kļūst sudrabaini balts, bet rokas sāk meklēt cimdus 
vai siltas kabatas. Ir septembra nogale! Skolotāju diena! 

Laikā, kad ir atkal ienākušies kastaņu augļi, Piltenes pamatskolā tiek 
sumināti skolotāji, viņu skaistākajos svētkos – Skolotāju dienā.

Skolēnus skolā sagaidīja jauni skolotāji, jo pedagogu lomu šai dienai 
bija uzņēmušies 9.  klases audzēkņi. Bērni saviem skolotājiem gatavo-
ja apsveikumus – gan plakātus, gan dziesmas, gan dejas. Kamēr skolēni 
klusiņām veica pēdējos uzlabojumus apsveikumiem, skolotāji satikās un 
piedalījās viktorīnā, kuras tēma bija – vai atpazīsti savu kolēģi? Viktorīnā 
skolotāji pārbaudīja zināšanas citam par citu un pat vienu otru reizi sapra-
ta, cik noderīgi dažreiz ir “pašpikot”. Kaut arī dienas sākumā varēja just 
nelielu 9.  klases skolēnu satraukumu, pēcpusdienā tas izzuda. Skolotāji 
bija ļoti priecīgi par mīļajiem apsveikumiem un krāšņo koncertu. Pēcpus-
dienā strādājošo skolotāju pulkam pievienojās arī pensionētie skolotāji un 
baudīja brīnišķīgu koncertu, kuru sniedza Maija Kalniņa. 

Paldies jums, skolotāj! Reizēm mēs esam kā pelēks lietus mākonis 
jūsu ceļā, kuram vajag veltīt mazliet sapratnes, lai tas kļūtu par sauli, 
paldies, ka joprojām esat blakus.

9. klases skolniece Anna Krūmiņa

SKOLOTĀJU DIENA

Pie baznīcas iestāda 
divus Glika ozolus

Svētības vārdus saka prāvests Kārlis Irbe, tajos ieklausās arī draudzes priekšniece 
Zigrīda Krauze-Ģēģere (pa labi).     ZIGRĪDAS KRAUZES-ĢĒĢERES ARHĪVA FOTO

Veidojot kalendāru, skolēni apguva prasmes skicēšanā, 
ēnošanā, plānošanā un organizēšanā, attīstīja 
komunikācijas prasmes, darbojoties komandā, sekmēja 
radošo izpausmi, veicināja līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. 

INESES LĪCES FOTO  

Skolēni izveido 
skolas kalendāru
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Atnācis oktobris ar 
Skolotāju dienu. Kādreiz to 
svinēja arī Jūrkalnē. Tā jau 
tai dzīvē notiek. Viss sākas, 
kad vajag, un beidzas, kad 
viss padarīts. Sākas cits 
posms, cita attīstības fāze. 
Tā noticis arī ar skološanos 
Jūrkalnē. Bija un izbija. 
Paliek tikai atmiņas, kuras 
virknējas vairākos posmos.

Pilsberģes pagasta skolā mā-
cības sākās 1887. gada 1. oktob-
rī. Pirmais skolotājs bijis no krievu 
armijas atvaļinātais zaldāts bez spe-
ciālas izglītības Kviesis no “Jaunarā-
jiem”. Pirmais ar Baltijas Skolotāju 
semināra izglītību bijis Strēlnieks, 
pēc tam – Sandovičs. Viņš kopā ar 
otro skolotāju Pēteri Āboliņu bi-
juši aktīvi 1905. gada nemieru or-
ganizētāji. Pēteri Āboliņu nošāva. 
Visai trūcīgie materiāli par sākuma 
gadiem liecina, ka tie bijuši visai 
juceklīgi. Pēc 1906. gada daudzu 
vietējo vīriešu apšaušanu Pilsberģes 
pagastā vērojams visai zems kultū-
ras līmenis. 

Ar 1914. gadu sākās pilnīgi 
jauna pakāpe vietējo bērnu izglītī-
bā. Par skolas pārzini no 1914. līdz 
1922. gadam strādāja Matilde Mar-
ta Odeiko. Viņa arī izpildīja pagasta 
darbvedes, pastmeistara un revizo-
ra pienākumus. Skolēni atmiņās ar 
vislabākajiem vārdiem stāsta par 
stingrām prasībām mācībās un au-
dzināšanā, bet tajā pašā laikā par 
iejūtīgu un saprotošu attieksmi pret 
bērniem. Odeiko bija lepna un stin-
gra. Kādreiz dusmojās, bet nevie-
nam pāri nav darījusi. Viņa sākumā 
skolā bija viena, pēc tam bija arī otrs 
skolotājs, vēlāk arī trešais. Pateico-
ties Odeiko jaunkundzes aktivitā-
tēm, skola izvirzījās par pagasta kul-
tūras centru. Sākās garīgo vērtību 
apzināšanās laiks. Skolotāja baznīcā 
no rītiem, arī svētdienās un svētku 
dienās spēlēja ērģeles un nodibinā-
ja baznīcas kori. Viņa aicināja arī 
spēlēt teātri. Teātra un kora mēģi-
nājumi notika skolas telpās. Odeiko 
māte mācīja dažām jaunietēm šūt ar 
šujmašīnu, kas dzīvē labi noderēja.

Toreiz skolēniem bija pa kārtai 
jāierodas agri no rīta, jāizmazgā kla-
ses, jāiekurina krāsnis. Ja kāds cits 
ieradās par agru, lai netraucētu uz-
kopšanas darbos, bija jātup pagrāpē 
– manteļskurstenī pie lielā grāpja.    

Bērnus, kuri gulēja skolā pa 
nakti, sauca par naktsguļniekiem. 
Pusdienas vārīja kaimiņiene no sa-
nestajiem produktiem. Brokastīs 
ēda maizi. Vakariņas vārīja paši lielā 
grāpī. Tīkliņā, lai nesajūk, iemeta 
kartupeļus ar visu mizu. Šis tas bija 
līdzi, ko pieēst klāt.    

Latvijas brīvvalsts laikā sākās 
izglītības nākamais periods, kad par 
skolas pārzini ar dažiem pārtrauku-
miem no 1924. gada līdz 1941. gada 
deportācijai strādāja Katrīne Brūkle 
(pēc laulībām Vārpiņa). Viņa svētdie-
nās baznīcā spēlēja ērģeles. Pārzines 
vadībā 1932. gada pavasarī nodibi-
nāja 90. mazpulku. Pēc sekmīgiem 
darba gadiem Aizputes apriņķa val-
de uzdāvināja karogu, kurš nav sagla-
bājies. Aktīvākie bija piedalījušies arī 
mazpulku salidojumā Rīgā. 

Skolā mācīja mīlestību pret savu 
valsti, bet bija arī citādi gadījumi. 
Skolotājs Mārtinsons trūcīgākajiem 
bērniem devis kādu grāmatu lasīt. 
Mājās tēvs teicis, ka tādas komu-
nistu grāmatas nevajag lasīt, lai nes 
atpakaļ. Skola sākās 1. oktobrī, kad 
bērniem vairs nebija jāiet ganos. 
Lielākā daļa bērnu skolu apmeklē-
ja trīs gadus. Līdz 6. klasei mācījās 
tikai daži. Augstākās pakāpes sko-
lās mācības varēja turpināt tikai 
saimnieku bērni. Apmēram 1–3% 
no iedzīvotāju skaita ieguva dažāda 
līmeņa augstāku izglītību. 

Kara gados viss bija mainījies. 
Sākot jau ar pirmo padomju okupā-
ciju. Kas tā par skolu, kurā māca ko-
munistu gudrības un noliedz Dievu! 
Vācu laikā no 1942. gada rudens par 
pārzini sāka strādāt Pēteris Strelē-
vičs. Kara pēdējā gadā skolas telpās 
bija arī vācu lazarete. Skolēni mācī-
jās dažādās mājās. Par skolotājiem 
strādāja arī bēgļi. Ticības mācību 
mācīja priesteris, kurš nāca uz skolu 
mācītāja apģērbā. 

Jūrkalnes skolas pēckara ga-
dos skolu turpināja vadīt Pēteris 
Strelēvičs līdz tās likvidēšanai 1964. 
gadā. Mācījās daudz skolēnu. Vienā 
klasē bija dažāda vecuma bērni, jo 
daudzi pēc kara atsāka skolas gaitas. 
Skolā vajadzēja skolotājus. Mācīja 
arī bez pedagoģiskās izglītības, vē-
lāk to iegūstot. Pēc kara skolu papla-
šināja līdz septiņām, vēlāk – asto-
ņām klasēm. Skola bija ar stabilām 
tradīcijām un kvalitatīvu mācību 
darbu, arī ar ievērojamu ietekmi pa-
gasta kultūras dzīvē. Skolotāja Lidija 
Strelēviča ar labiem sasniegumiem 
vadīja divus deju kolektīvus skolā, 
vienu pagastā, dramatisko kolektī-
vu gan skolā, gan pagastā. Saņem-
tas balvas. Jaunieši ļoti aizrāvās ar 
sportu. Saglabājies kauss, ko vienā 
no pēdējiem mācību gadiem iegu-
vuši Jūrkalnes astoņgadīgās skolas 
skolēni rajona sporta sacensībās. 
Skolēnu atmiņās ir stingrās prasības 
mācībās, kas nodrošināja sekmīgu 
tālākizglītību. 1964. gadā skolu slē-
dza. Pēdējā gadā skolā mācījās 57 
skolēni. Pāris gadus vēl pastāvēja 
jaunākās klases ar vienu skolotāju.  

Sākās lielais ceļošanas laiks 
uz Alsungu, Pāvilostu, Užavu – gan 
braucot autobusos, gan dzīvojot in-
ternātos. Pēdējos gadus uz Alsungu 
veda kolhoza autobuss. 

Sākoties atmodai, radās ie-
spēja Jūrkalnē atjaunot skolu. Plā-
nots bija bērnudārzs ar sākumskolu. 
Vecāki nolēma, ka ir vajadzīga de-
viņgadīgā skola. 1990. gadā darbu 
sāka direktore Marija Janvāre (tolaik 
Beglika), gādājot inventāru un mā-
cību līdzekļus. Lielākā pateicība ve-
cākiem, kuri paveica visus smagos 
darbus. Telpas bija tiktāl gatavas, lai 
vecāki 1. septembrī varētu iekārtot 
klases. Sarežģīti bija arī pārejas laikā 
ar mācību līdzekļu iegādi.   

Jūrkalnes skolas atjaunošana 
1991. gada 2. septembrī sākās ar 
gājienu no vecās skolas uz Jūrkalnes 
Romas katoļu baznīcu iesvētīt sko-
las pirmo karogu. Darbu sāka ar 44 
skolēniem septiņās klasēs. No 1992. 
gada 1. septembra skolā bija deviņas 
klases ar trīs, vēlāk četriem skolē-
niem 9. klasē, kuri arī bija pirmie 
atjaunotās skolas absolventi. Dažā-
dos gados mācījušies ne vairāk kā 70 
skolēnu. Svarīgi bija pārmest tiltiņu 
no iepriekšējām skolas tradīcijām uz 
jauno skolu, vienlaikus piedaloties 
arī pagasta dzīvē. Tas izdevās tikai 
daļēji, jo mainījušies laiki, tradīcijas 
un prioritātes. 

Mazā skolēnu skaita dēļ bija ie-
robežoti finanšu līdzekļi. Skolvadībā 
reti varēja atļauties kādu pusslodzi 

vietnieka darbam. Visu skolas pa-
stāvēšanas laiku par skolas telpu 
īri vasarās iegūtie līdzekļi lieti no-
derēja. Skolotāji nemitīgi apguva 
jaunas metodiskās prasmes kursos, 
arī iegūstot pirmo un otro augstāko 
izglītību. Ir saņemtas pateicības par 
labi sagatavotiem skolēniem. Vides 
izglītībā ieguva nosaukumu “Dabas 
draugu skola”. Katru gadu izstrādāja 
vairākus projektus, no kuriem labā-
kie pat izpelnījušies atzinību valsts 
mērogā. Pēc bijušā mazpulcēna 
Jāņa Lagzdiņa ierosmes atjaunoja 
90. mazpulka darbību. 

Skolas otrajā mācību gadā uz-
sāka darbu “Maģie suitiņi”, kas vēlāk 
iekļāvās pieaugušo folkloras grupā 
“Maģie suiti”. Skolēni regulāri pieda-
lījās mācību olimpiādēs un sekmīgi 
sacentās ar lielo skolu skolēniem. 
Skolas komanda ar panākumiem 
piedalījās republikāniskajā konkur-
sā “Mazais biznesmenis”. Ar noliku-
ma maiņu darbība apsīka. Skolā bija 
veiksmīgs novadpētniecības darbs. 
Skolas un pagasta apvienotais no-
vadpētniecības muzejs ar skolas 
daļu ierindojās starp 12 labākiem 
Latvijas skolu muzejiem un saņēma 
Goda rakstu. Uzkrājies plašs Jūr-
kalnes vēstures materiālu klāsts, jo 
daudz darbu rakstīti valsts mēroga 
konkursiem. Bieza mape saglabā-
jusies ar skolotājiem un skolēniem 
piešķirto apbalvojumu un pateicī-
bu kopijām, bet ne viss ir nokopēts. 
Jebkura pateicība bija pasniegta 

JŪRKALNE

publiski, par labiem darbiem un 
panākumiem rakstīts vietējā avīzē 
skolas ziņās. Pienāca laiks direktorei 
pateikt pelnītu vai nepelnītu paldies 
par 20 gadu darbu. Dziļā slepenībā 
skolotāju istabā sasauca skolotājus 
un darbiniekus. Bija dāvana, puķes, 
torte un dažu kolēģu akmens cietās 
sejas, sūtot vēsti: saņem dāvanu un 
tinies! Bija vasara ar dižķibelē mazo 
skolu likvidēšanas bumu, intrigām 
un jautājumu: skolai būt vai nebūt. 
Daži par visu varu gribēja, lai nebū-
tu, daži, lai būtu. Palika. 

Pēdējais skolas pastāvēšanas 
periods tomēr sākās. Skola pārdzīvo-
ja akreditāciju, ieguva tiesības darbu 
turpināt. Pēdējais darba cēliens bija 
direktores Rudītes Rudbahas vadībā. 
Bija Ventspils novada morāls un fi-
nansiāls atbalsts skolas pastāvēšanai. 
Radās iespējas braukt ekskursijās un 
apmeklēt dažādus pasākumus Rīgā. 
Skolā izstrādāja pagastam aktuālu 
programmu “Tūrisma uzņēmējdar-
bības elementu apguve”. Tā tika īste-
nota vairākos virzienos: integrēti mā-
cību procesā, apgūstot teorētiskās un 
praktiskās nodarbības pie vietējiem 
uzņēmējiem. Vecāko klašu skolēni 
apguva gidu prasmes par vietējiem 
vēstures un dabas objektiem. Par 
tās izstrādi un īstenošanu atlīdzību 
nesaņēma, jo skola bija pietiekami 
atbalstīta. Pienāca laiks kārtējai akre-
ditācijai un arī laiks godam atvadīties 
no skolas Jūrkalnē uz visiem laikiem. 
Smagākā bija ūtrupe. Lai saglabātu 
datoru darbam novadpētniecības 
turpināšanai, skolas un pagasta ma-
teriālus, nācās lūgt pat novada vadī-
bas atbalstu. No 2016./2017. mācību 
gada atsākās bērnu lielais ceļošanas 
laiks ar transportu gandrīz pie katras 
mājas.

Personīgs gandarījums par 26 
gadiem skolā ir, ka bija lemts iedegt 
skolas atjaunošanas gaismu un pē-
dējai līdz ar skolas arhīva nodošanu 
nodzēst skolas izglītības gaismu. Vie-
ta nepalika tukša. Iedegta palīdzības, 
līdzjūtības un aprūpes gaisma. Jau 
daudzus gadus skolas ēka ir Dieva 
svētībā un gādībā. Paldies par to!

Marija Janvāre

Reiz bija skola

Pirmais izlaidums atjaunotajā Jūrkalnes pamatskolā – 1993. gada absolventi un 
skolotāji.   MARIJAS JANVĀRES ARHĪVA FOTO

Skolotāju kolektīvs Jūrkalnē 1948./49. mācību gadā. 



8  | 
2022. gada 11. oktobris

PIELIKUMS

UŽAVA

Lūkojot pēc kāda, 
kurš nesen sācis dzīvot 
Ventspils novadā un 
jūtas šeit labi, iepazinos 
ar četru bērnu māmiņu 
Evelīnu Sproģi, Montesori 
izglītības atbalstītāju. Bijusī 
rīdziniece kopā ar vīru Andri 
iekārtojusies Užavas pagastā 
un mitinās vienā mājā kopā 
ar Andra vecākiem, tādējādi 
notiek paaudžu mijiedarbība. 

Tikšanos sarunājam nomet-
ņu vietā “Ganības”, kur saimnieko 
Andra brālis Pēteris, un tur jau Eve-
līna nāk – ar groziņu, kurā ielikts 
termoss ar tēju, pašcepti kēksiņi 
un dažas asteres. Viss atnestais tiek 
veikli nolikts uz galda, un saruna 
var sākties. “Mans vīrs ir no Vents-
pils, tāpēc saikne ar Kurzemi radās 
jau tad, kad mēs pirms 17 gadiem 
apprecējāmies. Braucām uz lau-
kiem, uz Užavu, pie vīra vecākiem. 
Piedalījāmies kartupeļu talkās; kad 
piedzima bērni, vasarās te palikām 
ilgāk. Dzīvojām Rīgā, un tad atnā-
ca kovids. 2020. gada martā pēkšņi 
viss apstājās. Mūsu bērni mācās 
mājās, esam mājmācības ģimene, 
kurā aug Adriana, Niklāvs, Andrejs 
un Kristaps. Bērni apmeklēja daudz 
dažādu pulciņu, bet kovids visu 
apturēja. Vīrs, nedaudz padomā-
jis, teica: “Nu, ko mēs te, pilsētā, 
– braucam uz Užavu!” Pabeidzām 
šeit mācību gadu. Lai mācītos mā-
jās, ir jābūt piesaistītiem kādai sko-
lai, un mums tā ir Valmierā, bet 
tas nav šķērslis, jo skolas pārstāvji 
izbrauc uz reģioniem, piemēram, 
nesen satikāmies Kuldīgā. Nu, lūk, 
mācību gads bija pabeigts, bet tad 
domājam, vai nu vasarā skriesim uz 

Rīgu. Užavā tolaik vēl bija aitas un 
govis, un bērniem bija, ko darīt, – 
nebija īpaši jāorganizē viņu brīvais 
laiks. Meita un dēli vai nu palīdzēja 
vecvecākiem, vai izdomāja dažā-
das spēles un rotaļas. Savukārt vīrs 
Andris, kurš ir fotogrāfs, nolēma, 
ka varētu filmēt manas uzstāšanās, 
kas kādreiz notika semināros Lat-
vijā un Igaunijā, stāstot par Mon-
tesori izglītības metodi. Tā tapa 
tiešsaistes kursi. Sākumā saķēru 
galvu, jo tas ir liels darbs, nevar tā 
vienkārši nosēsties kameras priekšā 
un parunāt. Vispār man ir maģistra 
grāds biznesa vadībā, bet Mont-
esori pedagoģija šķiet ļoti tuva un 
saprotama, jo tā aicina ieklausīties 
bērnā un veicina viņa pašiniciatīvu. 
Kādā brīdī mēs abi ar vīru sapra-
tām, ka varam strādāt attālināti un 
nav vērts uzturēt dzīvokli Rīgā, lai 
reizēm turp aizbrauktu, un tā mēs 
noenkurojāmies Užavā pavisam, 
pieļaujot, ka ar laiku varētu pārcel-
ties uz Ventspili. Divus gadus dzī-
vojām ar vienu kāju Užavā, ar otru 
Rīgā, bet kopš šā gada janvāra esam 
šeit pavisam. Sākumā man kā rīdzi-
niecei šis lēmums saistījās ar nelielu 
krīzīti, bet tagad esmu ļoti laimīga 
par dabu, par jūru un svaigo gaisu. 
Es to tiešām novērtēju!”

Kad Sproģiem vēl nebija bēr-
nu un Evelīna Rīgā strādāja Mateja 
draudzē, viņa bija atbildīga par bēr-
nu aktivitāšu, piemēram, nometņu 
un svētdienas skolas nodarbību 
organizēšanu. “Tad, kad meklēju 
informāciju, kā labāk rīkot dažādus 
pasākumus, internetā nonācu ASV 
mājmācības mammu blogos, un 
man ļoti iepatikās tur uzzinātais. 
Kad sākām gaidīt pirmo bērniņu, 

izlēmām par labu mājdzemdībām. 
Nolēmu, ka līdz skolas vecumam es 
labprāt ar saviem bērniem būtu mā-
jās, bet, kad pienāca laiks laist viņus 
skolā, sapratām – būs mājmācība, 
bērnus mācīsim paši. Man ir 
svarīgi, ka mājās varu pasniegt 
saviem bērniem kvalitatīvu ēdienu, 
bet primārais bija brīvība izvēlēties, 
ko un kā mācāmies. Mēs, protams, 
ievērojam programmu, bet es varu 
pamainīt vietām tēmas un to, kas 
interesē, paņemt padziļinātāk. Es 
ar saviem bērniem strādāju pēc in-
dividuāla mācību plāna. Viņiem ir 
atšķirīgs vecums, bet ir lietas, ku-
ras var darīt kopīgi, nu, piemēram, 
apgūstot dabaszinības un vēsturi, 
dažkārt arī literatūru. Kā ģimene 
dodamies arī mācību ekskursijās. 
Ja tuvojas diagnosticējošie darbi, 
individuāli padarbojos ar to bērnu, 
kuram tie būs jāizpilda. Jā, mēs uz-
ņemamies atbildību par savu bērnu 
skološanu un nevarēsim nevienu 
vainot, ka kaut kas nebūs iemācīts, 
turklāt jūtu, ka, vadot laiku mājās, 
manējie ir atbalsts cits citam. Lielā 
meita mums ir tālmācības prog-
rammā, jo mājmācībā var būt līdz 
6. klasei, Adriana mācās 8.  klasē. 
Viņai ir savs mazais biznesiņš – 
meita tamborē somas, un šī nodar-
be iemāca labāk plānot dienu, jo ir 
jāpagūst izdarīt vairākas lietas. Tā 
kā dzīvojam kopā ar vīra vecākiem, 
kuriem ir lauku saimniecība, bērni 
zina, kā izaug kartupelis, dodas ra-
vēt sakņu dārzu un pabaro vistas 
un suņus. Viņi redz, kā notiek reālā 
dzīve, un tas ir ļoti vērtīgi! Ieguldīt 
enerģiju mūsu bērnos ir Dieva aici-
nājums, Viņš dod spēku un apziņu, 
ka sēkla, ko sēju, nav velta, tā krīt 

Laimīga par dabu, jūru un svaigo gaisu

bērnu sirdīs, un es ceru, ka viņi būs 
priecīgi pieaugušie ar mugurkaulu 
un morāli, saprotot, kas ir labs un 
kas ir slikts. Šajā laikmetā, kad viss 
mainās, man šķiet iedrošinoši, ka ir 
Dievs, kurš ir nemainīgs.” 

Evelīna pēc dabas ir rosīgs cil-
vēks, tāpēc viņai nav grūti padomāt 
par mācību programmas īstenoša-
nu un gardas maltītes celšanu gal-
dā, turklāt mamma uzslavē savus 
bērnus par to, ka viņi ēd visu, kas 
tiek piedāvāts, – arī pākšaugus un 
salātus. “Protams, ir brīži, kad arī 
es nogurstu un gribu mieru, tad 
līdz jūrai aizeju viena. Skatos, ka 
arī bērniem ir vajadzīga vienatnes 
deva un viņi dažkārt labprāt pa vie-
nam izmet aplīti dārzā vai izbrauc 
ar riteni. Bet vispār es gribētu, lai 
beidzamajā dienā mani vistuvākie 
varētu priecāties par to, ka es ar 
viņiem biju kopā, nevis visu mūžu 
veltīju biznesam. Es sevi varu reali-
zēt dažādos veidos. Aprīlī interne-
tā atvēru “Evelīnas virtuālo skolu”, 

kurā pagaidām ir pieejami četri vi-
deo kursi par Montesori pedagoģi-
ju. Tie ir radīti vecākiem un citiem 
pieaugušajiem, kuri ikdienā ir kopā 
ar pirmsskolas vecuma bērniem. 
Kursi dod instrumentus, kā bēr-
nam palīdzēt attīstīt dažādas no-
derīgas prasmes un veicināt bērna 
izglītību caur dabaszinību tēmām, 
sajūtām, valodas, matemātikas 
un praktiskās dzīves aktivitātēm. 
“Evelīnas virtuālā skola” ir veids, kā 
uzrunāt vairāk cilvēku, turklāt arī 
tās mammas, kuras nedzīvo Latvijā. 
Materiāli ir pieejami par maksu, 
bet ir pietiekami daudz bezmaksas 
informācijas. Priekšzināšanas nav 
nepieciešamas. Nāciet! Gaidīšu 
ciemos! Mani var atrast arī “In-
stagramā” un skolas “Facebook” 
lapā.” Un nu jau Evelīnai laiks steig-
ties, viņa aizspurdz pie saviem bēr-
niem, kuri sarunas laikā patstāvīgi 
iepazina dažādas sēklas un to uzbū-
vi. Lai jums veicas, Sproģu ģimene!

Marlena Zvaigzne             

Evelīna ar vīru Andri vienu uzvārdu nes jau 17 gadus.            
EVELĪNAS SPROĢES ARHĪVA FOTO                                   

Ventspils novada pašvaldība aicina 
pieteikties 2023. gada rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomai – nepieciešamajam zvejas 
rīku skaitam zvejošanai iekšējos ūdeņos un 
Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā. 

Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 1. novembrim, 
lai pašvaldība savlaicīgi varētu pieņemt lēmumu par 
zvejas tiesību piešķiršanu 2023. gadam. 

Lūdzam ņemt vērā, ka obligāti jāpievieno zvejā 
izmantojamā kuģošanas līdzekļa reģistrācijas aplie-
cības kopija vai līgums par reģistrētas laivas nomu/
patapinājumu.

Zvejnieki, kas plāno nodarboties ar komerciālo 
zveju (sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, individu-
ālajam uzņēmumam, individuālajam komersantam, 
zvejnieku saimniecībai, zemnieku saimniecībai), 
iesniegumam nepieciešams pievienot Latvijas Re-

publikas Zemkopības ministrijas atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā un Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra Komersanta reģistrācijas aplie-
cības kopiju (ja uzņēmums pirmo reizi iesniedz šo 
iesniegumu vai veicis pārreģistrāciju).

Iesnieguma veidlapas varat saņemt:
1. Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pie-

ņemšanas centrā Ventspilī, Skolas ielā 4 (1. stāvā);
2. Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā 

pie Ivitas Meinardes Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (2. stā-
vā) 4. kabinetā, tālrunis uzziņām 22029846;

3. Piltenes pilsētas/pagastu pārvaldēs.

Veidlapa ievietota arī Ventspils novada pašvaldī-
bas mājaslapā: www.ventspilsnovads.lv sadaļā Pakal-
pojumi/Uzņēmējdarbība/Zvejniecība.

Ivita Meinarde 

INFORMĀCIJA

Par pieteikšanos zvejas rīkiem 2023. gadam

ATBALSTS MAZAJĀM SAIMNIECĪBĀM  
UN JAUNAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM 

Eiropas Savienība turpmāk ne mazajiem, ne jaunajiem lauksaim-
niekiem atbalstu līdz šim ierastajā veidā nepiešķirs, tādēļ tiek izsludi-
nātas divas pēdējās līdzfinansējuma piešķiršanas programmas šogad. 

Līdz 7. novembrim jaunajiem saimniekiem būs iespēja iesniegt pro-
jektus pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai”. Atbalsta mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos 
pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunoša-
nos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Šī ir iespēja saņemt 
vienreizēju maksājumu – 40 000 eiro – jaundibināta (vai pārņemta) lauk-
saimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai saskaņā ar iesniegto 
darījuma darbības plānu. Vairāk informācijas: https://www.lad.gov.lv/lv/
aktualitates-un-kalendars/aktualitates/jaunie-lauksaimnieki-var-pieteikties-
atbalstam-investicijam-1276.

Savukārt no 8. novembra līdz 8. decembrim notiks pieteikšanās pasā-
kumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības”. Šī ir septītā projektu kārta ar Eiropas Savienības Atveseļošanās 
instrumenta finansējumu 6,36 miljonu eiro apmērā. Pasākuma mērķis 
ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju. Projekta iesniegumus 
lauksaimniekiem jāgatavo sadarbībā ar apstiprinātajiem konsultāciju pa-
kalpojumu sniedzējiem. Katrs mazais lauksaimnieks saņems 15 000 eiro, 
kas tiks izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam. Vairāk 
informācijas: https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktuali-
tates/mazie-lauksaimnieki-var-pieteikties-atbalstam-1277. 

Detalizēta informācija pieejama, zvanot SIA “Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra” Ventspils konsultāciju biroja vadītājai Īrisai Rozei-
Posumai pa tālruni 29277011 vai rakstot e-pastā: irisa.roze@llkc.lv. 

Marlena Zvaigzne 
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UŽAVA

LASĪJĀM 
DZEJU, 

STĀDĪJĀM 
KOCIŅUS 

Septembris ir mēnesis, 
kad mēs atzīmējam Dzejas 
dienas. 

14. septembrī Užavas 
tautas namā ikviens bija mīļi 
gaidīts uz pasākumu “Man 
tuvā Gundegas Salnas dzeja”. 

Domāju, ka šī ir dzejniece, ku-
ras dzeja neatstāj vienaldzīgu ne-
vienu, žēl tikai, ka atsaucība bija 
maza.

16. septembrī uz kopēju sezo-
nas atsākšanas vakaru bija aicināti 
visi Užavas pašdarbnieki un arī 
tie, kuri vēlējās baudīt skanīgas 
dziesmas un izgriezt kādu jautru 
dejas soli.

20. septembrī kuplā pulciņā 
pulcējāmies trīs dažādās vietās 
Užavā, lai iestādītu Ernsta Gli-
ka ozoliņus. Kociņus iestādījām 
pie Užavas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas, pie pamatskolas un 
pie pagasta pārvaldes. Kociņus 
iesvētīja prāvests Kārlis Irbe. 

Gita Vilgute

Tajā sestdienā laiks 
bija kā radīts, lai dotos uz 
Užavu un novērtētu zivju 
tirgu. Pirmie apmeklētāji 
ieradās jau labu laiku 
pirms pasākuma sākuma 
un steidza iegādāties zivis, 
par kuru trūkumu nevarēja 
sūdzēties. 

Katlos kūpēja zivju zupa, zivi 
varēja nobaudīt arī kopā ar kar-
tupeļiem un biezpienu un vēl ci-
tos variantos. Kā jau kārtīgā tir-
gū, andele gāja no rokas, varēja 
nopirkt arī stādus, traukus, rotas, 
adījumus un citas vajadzīgas 
lietas. Kultūras programmu 
bagātināja gan pūtēju orķestra 
“Ugāle” mūziķi, gan deju kolektīva 
“Vāruve” dejotāji, gan solisti And-
ris Baltacis un Aldis Kise ar kon-
certprogrammu “Vasara pilnbrie-
dā”. Notika arī izsole, kurā varēja 
tikt gan pie produktiem, gan sa-
dzīvē noderīgiem priekšmetiem. 
Klātesošie dziedāja, dejoja – bija 
manāms, ka notiekošais viņiem 
iet pie sirds. Kāds izmantoja izde-
vību iemūžināt sevi zvejniecības 
tēmai veltītā fotostūrītī, bet cits 
sabužināja pie tautas nama atves-
tos trušus. Par to, kā var aizsargāt 
valsti, stāstīja Zemessardzes pār-
stāvji.

Arī pagājušajā gadā Užavā 
notika zivju tirgus, to organizēja 
biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija”, bet šoreiz rīkotājas bija 
mūsu pašu kultūras darbinieces. 
Užavas tautas nama vadītāja Gita 
Vilgute palīgos aicināja arī Jūrkal-
nes tautas nama vadītāju Kristīni 
Skrulli, Vārves pagasta kultūras 
darba organizatori Ingu Bergu un 
Tārgales pagasta kultūras darba 
organizatori Zani Petriņu. Viņām 
visām, darbojoties komandā, izde-
vās uzburt sen gaidītu svētku no-
skaņu. Par to liecināja apmeklētāju 
lielā interese – automašīnu rinda 
stiepās līdz pat baznīcai, spēkrati 
bija novietoti visur, kur vien bija 
brīva vieta. Namamāte Gita saka: 
“Lielu paldies par ieguldīto dar-
bu gribu teikt Kristīnei Skrullei 
– viņa gādāja dažādas atļaujas un 
nodarbojās ar reklāmu – un Ingai 
Bergai, kura sarūpēja dekorācijas, 
organizēja radošās darbnīcas 
un pasākuma dienā uzņēmās 
saslimušās kolēģes pienākumus. 
Tāpat paldies Baibai Grīniņai, Evi-
kai Liepājniecei un Ritai Ramonas 
par radošo darbnīcu vadīšanu pa-
sākuma dienā. Gribu uzteikt Uža-
vas pagasta tehniskos darbiniekus 
par palīdzību tirgus vietas dekorē-
šanā pirms pasākuma un sakārto-

šanā pēc tirgus.”
Tāpat Gitai labs vārds sakāms 

visiem, visiem, kuri ziedoja savu 
brīvo dienu un palīdzēja dažādu 
aktivitāšu organizēšanā 26. sep-
tembrī, arī dažādu zivju ēdienu ga-
tavošanā un izsoles vadīšanā, kas 
veiksmīgi izdevās suitenēm Taigai 
Reķei un Baibai Traubergai. “Liels 
paldies Kristīnei Kauliņai, kura 
neatteica un divas dienas pirms 
pasākuma “ielēca” Didriķa Taizeļa 
mīļotās Annas lomā un kopā ar 
Edgaru Pujātu novadīja pasākumu,” 
saka Užavas tautas nama vadītāja. 
Pēc viņas teiktā, zivju tirgus 
Užavā notiks arī nākamgad, jo 
pieprasījums un interese ir. Gita 
uzskata, ka viss izdevās godam. Par 
to liecina arī tas, ka līdz pat tirgus 
beigām bija zivis, ko pārdot, turklāt 
varēja iegādāties arī “Užavas alus” 
produkciju – pēc tās bija labs pie-
prasījums. Kultūras darbiniece 
atceras, kā uztraukusies, rakstot 
scenāriju pasākumam, zinot, ka to 
vadīs Liepājas teātra aktieris, bet 
pēc tam izrādījās, ka Edgars Pujāts 
ir vienkāršs un sirsnīgs cilvēks.

Marlena Zvaigzne

Pasākumu vadīja 
Kristīne Kauliņa un 

Edgars Pujāts.     

Zivju tirgus Užavā bija labi apmeklēts

Užavnieces piedāvāja nogaršot gardu zivju zupu. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

Pieteikšanās valsts atbalstam 
siltumenerģijas izmaksu segšanai 
2022./2023. gada apkures sezonai Ventspils 
novadā sākās 1. oktobrī (elektroniski 
pieteikumi – e-pakalpojumu portālā 
www.epakalpojumi.lv).

No 3. oktobra pieteikumus var iesniegt arī 
klātienē pie Ventspils novada Sociālā dienesta 
sociālā darba speciālistiem katrā pagasta pārval-
dē noteiktajos pieņemšanas laikos.

Vēršam uzmanību par atbalsta periodu un 
pieteikuma noformēšanai nepieciešamajiem do-
kumentiem:

1. Ja apkurei izmanto malku, kurai nav mak-
sājumu apliecinoša dokumenta, pieteikums 
kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāie-
sniedz līdz 30.11.2022.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešams mā-
jokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs 
dokuments.

Atbalsta veids –  60 eiro pabalsts (ja malka 
iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav mak-
sājumu apliecinoša dokumenta). 

  2. Ja apkurei izmanto  granulas vai brike-
tes, vai malku, pieteikums iesniedzams  līdz 

30.04.2023.
Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie do-

kumenti:
l mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības ap-

liecinošs dokuments;
l maksājumu apliecinošs dokuments par 

koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas ie-
gādi vienam mājoklim.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto 
granulas vai briketes, kompensēs 50% no izmak-
sām, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu, bet ne vai-
rāk kā 100 eiro par tonnu. Maksimālais atbalsta 
apjoms vienai mājsaimniecībai – 10 tonnas. 

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto 
malku, kompensēs 50% no iegādes cenas, kas 
pārsniegs 40 eiro/ber. m3, bet ne vairāk par 15 
eiro/ber. m3, maksimālais atbalsta apjoms vienai 
mājsaimniecībai – 35 ber. m3. 

3. Ja apkuri nodrošina  centralizētā siltum-
apgāde, atbalstu  piemēros automātiski  rēķinos. 
Atbalsta periods līdz 30.04.2023. Atbalsta veids – 
kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/
MWh.

  4. Ja apkurei izmanto  elektroenerģiju, 
tad  pieteikuma  noformēšanas termiņš  ir  no 

01.11.2022. līdz 30.04.2023. Atbalsta periods no-
teikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. 
aprīlim. Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie 
dokumenti: mājokļa īpašuma vai lietošanas tie-
sības apliecinošs dokuments, rēķins par elektro-
enerģiju*.

*  Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, 
izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 
2022.  gada 1.  oktobra līdz 2023.  gada 30.  aprī-
lim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas 
patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepār-
sniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu ap-
mērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 
0,160  eiro  par kilovatstundu bez pievienotās 
vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par 
kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500 
kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh – 50% 
no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 
eiro/kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro/kWh.  

Atbalsts tiek sniegts  “Energoresursu cenu 
ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu 
likumā” noteiktajā kārtībā.

Ventspils novada Sociālais dienests

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA PAR ATBALSTU 
siltumenerģijas izmaksu segšanai
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Ar spēka dziesmu 
“Rāmi teka rūnavots” 
savu 20. dzimšanas dienas 
pasākumu iesāka folkloras 
kopa “Pūnika”. Tās vadītāja 
kopš pirmās dienas ir Ligita 
Lukševica. 

Viņa aicināja zāles priekšā Vitu 
Tīsoni un Astru Raibarti. Vitu tādēļ, 
ka viņa darināja pirmo “Pūnikas” 
emblēmu, bet Astru tāpēc, ka tieši 
viņa, pirms 20 gadiem būdama Po-
pes kultūras nama vadītāja, sasauca 
kopā popenieces, kuras vēlējās dzie-
dāt folkloras kopā. Jubilejas pasāku-
mā Ligita teica, ka viņa nekad neesot 
uzrunājusi cilvēkus, aicinot viņus uz 
“Pūniku”, – viņi vienmēr atnākuši 
paši. Tā bijis sākumā, un tā ir tagad. 
Kolektīva vadītāja šo gadu laikā ir 
augusi kopā ar saviem dziedātājiem. 
Agrāk viņa nav zinājusi folkloras 
nianses, bet tagad prot pastāstīt, kur 
pierakstīta viena vai otra dziesma, 
kāds ir tās skanējums, kā jāvalkā tau-
tastērps. Dziedātāji Ziemeļkurzemē 
nevar lepoties ar lielu vokālo skaņ-
darbu pūru, tāpēc tie tiek meklēti Zi-
nātņu akadēmijas Folkloras krātuvē, 
kā arī atsaukts atmiņā, kā savulaik 
dziedājušas vecmāmiņas. Lai “Pūni-

kas” skanējums būtu krāšņāks, popi-
ņi dzied arī tās dziesmas, kas nāk no 
Dundagas, Ugāles un Puzes. 

Pašlaik folkloras kopā apvieno-
jušās 13 sievas un viens vīrs. Kopš 
kolektīva pirmsākumiem “Pūnikā” 
iekļāvušās Iveta Bērziņa, Elga Biles-
kalne un Lienīte Sproģe. Iveta saka, 
ka viņai ir tas gods būt kopas dalīb-
niecei jau 20 gadus, un tas tiešām ir 
gods – dziedāt savas tautas tautas-
dziesmas un uzvilkt mugurā tautas-
tērpu. “Dziedāt ir paticis vienmēr, 
skolā dziedāju gan korī, gan meiteņu 
ansamblī, tautasdziesmas man jau arī 
patika no senām dienām. Kad mācī-
jos Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, 
pirmā saskarsme bija ar Ilgas Reiz-
nieces “Iļģiem”, kad viņi mums mācīja 
rotaļas un dziesmas. Tautasdziesma 
man dod gudrību un spēku. Ir bi-
jušas tādas reizes, kad pēc smagas 
dienas negribas iet uz mēģinājumu, 
bet, kad tas ir pavadīts, mājup ejot, 
ir tāda sajūta, ka lidoju!” atklāj Iveta 
un paskaidro, ka par pūniku popiņu 
pusē sauc zemu un purvainu vietu. 
Pūnika ir bijusi arī kā apslēpto mantu 
krātuve, un dziedātāji tik rok un rok. 
Lūgta raksturot kopas vadītāju, Iveta 
atzīst, ka Ligita ar dziedātājiem auklē-

jas, vien pirms jubilejas mēģinājumos 
parādījies asumiņš: “Citādi nevar – 
mēs sākam izlaisties! Ligita visos pa-
sākumos mūs vāc kā cāļu mamma, 
zinām visu no “A” līdz “Z”, jo vadītāja 
visu nokārto. Ligita ir ļoti atbildīgs cil-
vēks, kas visu izdara līdz galam.” Elga 
atklāj, ka ir dziedājusi visu mūžu, 15 
gadus no tiem vietējās baznīcas korī, 
bet, kad tas beidza pastāvēt, tika dibi-
nāta “Pūnika” un Elga tūdaļ bija klāt. 
Viņai patīk, ka tautasdziesmās var 
izdziedāt dabas skaistumu un atce-
rēties senču mantojumu. Popeniece 
nedomā mest dziedāšanu pie malas, 
jo tā ir iespēja iziet cilvēkos un kaut 
kur aizbraukt. Lienīte vēl gudro, vai 
turpināt dziedāt, un, visticamāk, viņa 
to vēl kādu laiku darīs, jo “Pūnikā” 
var apliecināt latvietību un no sirds 
izdziedāties: “Popē uzstāties ir grūtāk 
nekā citur – ir lielāks satraukums un 
atbildība. Diezgan pārdzīvoju, ka vairs 
nevaru kopā ar kopu visur izbraukāt, 
un uzskatu, ka nav pilnvērtīgs darbs. 
Ir gandarījums, ka būts starptautiska-
jos folkloras festivālos “Baltica”, kuros 
vienmēr ir liela kopības sajūta. Tas ir 
apliecinājums tam, ka esam dziedoša 
tauta!” Rita Ķēze “Pūnikā” dzied kopš 
2016. gada, agrāk tas darīts korī, bet 

folklorā ir iespēja izdziedāt tuvākajā 
apkārtnē pierakstītas dziesmas – 
tautasdziesmas dod spēku ticēt savai 
tautai.

To, ka latviešu tauta ir stipra, 
varēja manīt arī jubilejas pasākumā, 
kurā piedalījās viesi no Milzkalnes, 
Pūres, Irlavas, Ventspils un Talsiem, 
kā arī Ventspils novada folkloras 
kopas. Tās netika pieteiktas pēc no-
saukuma, bet Ligita raksturoja katru 
kolektīvu – kur tas satikts, kas kopā 
piedzīvots. Lai nebūtu jāsēž stīvi, 
Ligita jau iepriekš lūdza folkloras 
kopām sagatavot mājasdarbu – ko-
pīgi dziedamas dziesmas –, un tad 
skanēja visa zāle. Kā jau svētkos, tika 
pasniegtas dažnedažādas dāvanas – 
gan graužamas, gan dzeramas, gan 
citādā vīzē izmantojamas. Velti paš-
valdības vārdā pasniedza Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane Pamše, sakot, 
ka folkloristi ir lieli bagātnieki, jo vi-
ņiem pūrā ir dziesma, kas ir naudā 
nenovērtējama lieta: “Mēs novadā 
lepojamies ar ikvienu folkloras kopu, 
tajā skaitā ar “Pūniku”. Novēlu, lai jūs 
saglabājat mīlestību pret tautas ga-
ramantām un nesat tās tālāk tautā. 
Vienmēr esmu priecājusies par jūsu 
kolektīva cieņu pret tautastērpu.” 

Zane uzteica gaviļniekus par ciemi-
ņu uzņemšanu šovasar Popē, kad te 
pulcējās festivāla “Baltica” dalībnieki, 
un pasniedza Ligitai Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra atzinības rakstu 
par radošu, godprātīgu un ilggadēju 
ieguldījumu sava novada kultūras 
dzīvē un tradicionālās kultūras po-
pularizēšanā, sveicot kolektīva 20 
gadu jubilejā. Savējos sumināja arī 
Popes pagasta pārvaldes vadītājs 
Mārtiņš Libkovskis, sakot paldies 
par to, ka “Pūnikas” dziedātāji vien-
mēr ir uzstājušies visos pasākumos, 
kad tas bijis vajadzīgs. Savs sakāmais 
bija arī biedrības “Popes muiža” pār-
stāvim Robertam Grinbergam, kurš, 
izsakoties vietējā dialektā, uzslavēja 
jubilārus un viņu vadītāju un snie-
dza “Pūnikai” Latvijas Nacionālā 
kultūras centra atzinības rakstu par 
Ziemeļkurzemes tradicionālo vērtī-
bu saglabāšanu un popularizēšanu. 
Bet – tas nebija viss! Roberts dāvāja 
kopai jaunus brunčus, kura raksti 
nākuši tieši no Popes, bet Dace Sā-
mīte cēla galdā palielas piparkūkas 
– nu, tā, lai katram dziedātajam tiek 
pa vienai. Tā visi kopā lustējās un ne 
tikai uzdziedāja, bet arī uzdancoja.

Marlena Zvaigzne

Dziesmas ļauj pacelties pāri ikdienībai
Popes kultūras nama vadītāja Indra Grosbārde 
(pa kreisi) pateicas Astrai Raibartei.  

Folkloras kopas “Pūnika” dziedātāji ar Mārtiņu Libkovski (pa kreisi) un Zani Pamši.  
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Iedzīvotāji iesaistījās diskusijā INFORMĀCIJA

Asociācijas pārstāve
Ilze Šteine (pa kreisi) un zlēceniece 
Laimdota Trautmane.      

Zlēku kultūras namā, LEADER vietējās 
rīcības grupas – biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” – koordinatores  
Guntas Abajas aicināti, pulcējās Zlēku 
un Piltenes iedzīvotāji un pašvaldības 
pārstāvji. Viņi izteica savu viedokli par 
vietējās dzīves attīstību un uzbūra  
biznesa vīzijas. 

Vispirms Gunta pastāstīja par LEADER fon-
diem, cik līdzekļu jau apgūts, kas iecerēts turpmāk, 
pēc tam aicinot klātesošos apvienoties darba gru-
pās un analizēt sava pagasta stiprās un vājas puses, 

iespējas un draudus. Sarunas ritēja spraigi, jo tika 
spriests par to, kā panākt, lai ikviens gribētu dzīvot 
konkrētajā pagastā, lai viņš tur tiktu sadzirdēts un 
novērtēts, tajā pašā laikā domājot par kopīgi vei-
camiem darbiem. Kā vairākkārt uzsvēra Gunta, 
vietējām kopienām ir spēks, jo iedzīvotāji vislabāk 
zina, kas nepieciešams viņu pagastā, ko darīt, lai 
teritorija attīstītos un cilvēki tajā justos labi. Un 
visvērtīgāk, ja idejas izsaka tieši iedzīvotāji, jo no 
malas neviens nevar atnākt un pateikt: “Jūs tagad 
gribat dzīvot labāk!” Sapulcē izskanējušos viedok-
ļus asociācijas pārstāves apkopos un ņems vērā, iz-
strādājot biedrības turpmāko attīstības stratēģiju. 
Līdzīgas tikšanās paredzētas arī citos mūsu novada 
pagastos.

Marlena Zvaigzne 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Septembris allaž savos 
gladiolu zobenos, asteru 
zvaigznītēs vai kastaņu ezīšos 
ir ieslēpis pa kādam dzejolim 
vai dzejolītim, jo ne velti 

jau izsenis tiek godāts par 
dzejas mēnesi. Izņēmums 
nebija arī šis gads, bet šoreiz 
rudens vēji bija atpūtuši 
uz Popi bērnu rakstnieces 

un dzejnieces Evijas Gulbes 
jaukos dzejolēnus. 

Tie īpaši daudz tika lasīti pir-
majās divās pamatskolas klasītēs, 
un tos klausījās arī bērnudārza 

Dzejolēni pīlādžogu pērlēsDzejolēni pīlādžogu pērlēs

Evija Gulbe sarunā ar zinātkārajiem jaunajiem popiņiem.    GUNAS KRANCIŅAS ARHĪVA FOTO

“Zemenīte” piecu un sešgadīgo 
grupas audzēkņi. Gaidot tikšanos 
ar dzejnieci, kas notika 28. sep-
tembrī Popes bibliotēkā, šie bērni 
– pasākuma apmeklētāji – kopā 
ar vecākiem lika lietā izdomu, no 
dažādām dabas veltēm gatavojot 
interesantus un oriģinālus ekspo-
nātus izstādei “Kabatā... rudens”. 
Un tā nu dzejniece, ierodoties 
bibliotēkā, bija ļoti patīkami pār-
steigta un patiesi sajūsmināta, jo 
viņu sagaidīja kastaņu vīriņi, lapu 
taureņi, ābolu tārpiņi un, protams, 
pīlādžogu krelles. Izstāde turpināja 
priecēt bibliotēkas apmeklētājus 
arī pēc pasākuma. 

Dzejas un dabas stundai “Pīlādž 
ogu pērles”, kas bija VKKF atbal-
stītā Ventspils bibliotēkas projekta 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā/Ru-
dens tikšanās” pasākums, Evija Gul-
be bija izvēlējusies savu visjaunāko 
dzejas grāmatu “Lidoja sēkliņa”. Tajā 
iekļautie sirsnīgie, bērniem viegli 
uztveramie, asprātīgie un reizē arī 
izglītojošie dzejoļi stāsta par dabu 
un norisēm tajā, piemēram, par to, 
kādas skaņas dzirdamas mežā, kā 
mazu sēkliņu tētis vējš iepūš mātes 

zemes klēpī utt. Izvēlēto dzejoļu 
lasījumu dzejniece savienoja ar in-
teresantu un izzinošu stāstījumu, 
reizē piedāvājot bērniem apskatīt 
uz ekrāna gan attēlus par dabu, gan 
grāmatas ilustrācijas. Viņi ļoti aktīvi 
tika iesaistīti it visā, gan atbildot uz 
jautājumiem, gan spēlējot spēles, 
gan veicot praktiskus uzdevumus. 
Piemēram, bērniem bija jāiztēlojas 
un jāuzzīmē, kādas izskatās joko-
koka lapas, un tagad šis neparastais 
koks pie bibliotēkas sienas ar jautru 
smaidu sveicina apmeklētājus. Tā-
pat uz bibliotēkas palodzes saulē 
sildās kāds neparasts puķu podiņš – 
tajā iedēstītas brīnumpupas, kurās 
katrs no pasākuma apmeklētājiem 
iečukstēja savu vēlēšanos. Ticu, ka 
tās noteikti piepildīsies!

Raksturojot šo brīnišķīgo tik-
šanos, man jācitē bērnu teiktais 
pēc tās: “Viņa bija tik forša! Un kā 
viņa visu laiku smaidīja!” Atliek 
vien cerēt, ka kaut kad tuvākā vai 
tālākā nākotnē dzejniece atkal mūs 
apciemos, jo, kā viņa nedaudz pa-
čukstēja, jau rodas jauni dzejolēni 
un arī pasakas.  

Guna Kranciņa

Piemiņas ansambļa vietas 
izvēli noteica netālu esošā 1946. 
gada 1. janvāra Āpuznieku 
kaujas vieta, kur Kabiles 
grupas nacionālie partizāni 
atsita skaitliski ievērojami 
pārākās čekas karaspēka 
vienības uzbrukumu un 
nodarīja tai lielus zaudējumus. 

Par seno kauju liecina divu kri-
tušo partizānu – Emīla Šmita un 
Ādolfa Kūrēja – apbedījumi un līkā 
priede, kur, pēc cīnītāju atmiņām, 
atradās grupas rietumu priekšposte-
nis. Ar Zemkopības un Aizsardzības 
ministrijas, vairāku privātpersonu 
atbalstu un daudzu čaklu talcinieku 
un meistaru rokām mežā izveidota 
stendu galerija par Nacionālās pre-
tošanās kustības vēsturi, partizānu 
dzīvojamais slietnis, vasaras klase no-
darbībām un memoriālā siena ar 294 
Latviešu nacionālo partizānu apvie-
nības “Kurzeme” kaujinieku vārdiem, 
kas iegravēti ozola plātnēs. Ventspils 

INFORMĀCIJA
Kabiles pagastā atklāta nacionālo 
partizānu kara piemiņas vieta

novada ļaudīm šis objekts varētu būt 
interesants arī tādēļ, ka iegravēto 
zīmju vidū atrodami Puzes–Piltenes 
grupas, Mazās Lizetes grupas (Užava 
un Ziras) un Oļģerta grupas (Ugāle 
un Usma) pārstāvju vārdi vai segvār-
di. Gravēšana notika ērģeļbūvētāja 
Jāņa Kalniņa darbnīcā, darbu paveica 
viņa meita Liene. Nacionālo parti-
zānu kara piemiņas vietas atklāšanā 
piedalījās daudz bērnu un jauniešu, 
tostarp arī Zūru pamatskolas 8. kla-
ses audzēkņi skolotāju Dāvida Krau-
zes un Daivas Reimartuses vadībā. 
Viņi uz Kabili devās, mācību iestādes 
direktores Santas Brošas mudināti, 
lai papildinātu savas vēstures zinā-
šanas. Možu garu pasākumā uztu-
rēja pūtēju orķestra “Ugāle” mūziķu 
grupa. Viņus uz objekta atklāšanu 
meža vidū starp Rendu un Kabili, 
desmit km attālumā no Nacionālās 
pretošanās kustības muzeja, aicināja 
nodibinājuma “Rubeņa fonds” aktī-
visti, arī organizācijas valdes loceklis 
Andrejs Ķeizars. Nodibinājumu ak-
tīvisti bija tie, kuri izveidoja piemiņas 
vietu un gādā par to, lai visi, kam ir 
interese, uzzinātu, kā partizāni cī-
nījās pret padomju okupācijas varu 
pēc Otrā pasaules kara. Andrejs savā 
uzrunā atgādināja, ka pie bijušajām 
“Āpuznieku” mājām partizāni sek-
mīgi aizstāvējās un iznīcināja lielu 
daļu uzbrucēju, atstājot kaujas lauku 
kā uzvarētāji. “Mūsu tautas mērķis 
bija izkarot brīvību, padomju varas 
mērķis bija brīvības cīnītājus no-
galināt un brīvības cīņu pārtraukt,” 
atgādināja Andrejs. Viņš atcerējās, 
ka agrāk atceres vieta bija aizaugusi, 
no brikšņiem to pamazām attīrīja 
vairāk nekā 100 cilvēku. Savukārt 28 
cilvēki piedalījās piemiņas ansambļa 

izveidē. Nevienam no iesaistītajiem 
tas nešķita apgrūtinoši, un Andrejam 
sirds gavilē, redzot, kā cilvēki apzinās 
lietu vērtību. Zemkopības ministra 
padomnieks Edvards Ratnieks atgā-
dināja, ka nacionālie partizāni bija 
drosmīgi un pašaizliedzīgi iestājās 
par mūsu tautas tiesībām dzīvot brī-
vā un neatkarīgā Latvijā. Viņi zināja, 
ka brīvība ir augstākā vērtība, tāpēc 
nacionālie partizāni nekad nepazudīs 
no mūsu vēsturiskās atmiņas. Var ti-
kai apbrīnot viņu sīkstumu, cīņasspa-
ru un ticību brīvas valsts idejai. “Man 
ir patiess gods un lepnums šobrīd šeit 
būt klāt un teikt paldies visiem tiem, 
kas pielikuši roku, lai mēs vēl vienu 
vietu Latvijā padarītu par atmiņas 
telpu, kurā mēs smelsimies atgādinā-
jumu, ka brīvība mums ir nākusi ar 
asinīm. Bet – šodien mēs stāvam šeit 
un varam par to runāt neatkarīgā val-
stī. Pirmo reizi redzu, ka bērnu ir vai-
rāk nekā veterānu, tā ir ļoti patīkama 
sajūta, un šīs vietas svētība aug,” no-
rādīja aizsardzības ministra militārais 
padomnieks atvaļinātais ģenerālis 
Raimonds Graube. Savukārt Vents-
pils novada domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks Guntis Mačtams 
teica paldies Andrejam Ķeizaram 
un viņa domubiedriem par paveikto 
daudzviet Kurzemē. Ugālē ir iekār-
tots Rubeņa bataljona muzejs, Usmas 
mežā – bunkurs, un šīs vietas tiek iz-
mantotas patriotiskajā audzināšanā, 
jo Ventspils novada skolēni apmeklē 
tās un gūst ieskatu brīvības cīnītāju 
militārajā ikdienā. Pēc uzrunām sā-
kās lietus, bet tas netraucēja baudīt 
pasākuma rīkotāju piedāvāto soļanku 
un kavēties neformālās sarunās par 
vēsturiskajiem notikumiem.   

Marlena Zvaigzne

Nodibinājuma “Rubeņa fonds” valdes loceklis Andrejs 
Ķeizars sacīja paldies visiem, kas palīdzēja iekārtot 
piemiņas vietu.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Vīru kvartets no Ugāles – Ivars Krieviņš, Pēteris Guļāns, Uldis Grundmanis un Arnolds 
Ronis – izpildīja patriotiskas dziesmas. 
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Dienas gaismas stundām 
sarūkot un gaisam kļūstot 
spirdzinošam, mums tiek 
atgādināts, ka drīz būs 
pārāk vēss, lai nesteidzīgi 
pastaigātos vai rušinātos 
piemājas dārzā. Un dārzā 
jau darāmā palicis arvien 
mazāk. Raža sanesta 

pagrabos, sapildīta 
burciņās, sažāvēta vai kā 
citādi sagatavota vēlākai 
lietošanai.

Miķeļi – rudens saulgrieži 
klāt. Skaties, kur gribi, zelta krāsas 
pārpārēm. Ne velti saka: “Ruden-
tiņš – bagāts vīrs!” 

30. septembrī Miķeļdienas 

Tēva dienas priekšvakarā 
Ances pamatskolā biedrība 
“J3” un pagasta pārvaldes 
vadītāja Aira Kajaka svinī-
gos apstākļos aicināja foto-
grafēties Ances daudzbērnu 
ģimenes. Šo iespēju izmantoja 
deviņas saimes. 

10. septembrī fotogrāfs Juris 
Presņikovs iemūžināja Ievu Rudņiku 
un Oskaru Ozoliņu (trīs bērni), Ievu 
un Kasparu Ēķus (trīs bērni), Viju un 
Gati Ratkevičus (trīs bērni), Solvitu 
Ratnieci (pieci bērni), Inesi Dišleri 
(septiņi bērni), Ļesju Liepiņu (pieci 
bērni), Kristīni un Kasparu Indrik-
sonus (trīs bērni), Lindu Bērziņu un 
Kasparu Leiti (trīs bērni), Andu Ano-
ru Kausiņu (četri bērni). Visi bija glīti 
saposušies, un varēja manīt, ka ģime-
nēm tas ir svētku mirklis. Aira Kajaka 
savā uzrunā sacīja, ka katrs bērniņš ir 
kā brīnums un vecāki seko līdzi, kā 
tas aug un attīstās, līdz pienāk brīdis, 
kad mazā meitenīte un puisēns ir iz-
audzis un dodas patstāvīgajā dzīvē. 
Pirmo reizi līdzīga fotografēšanās 
Ancē notika pirms desmit gadiem, 
un daudziem, kas toreiz bija bērni, 
tagad jau pašiem ir bērni – Ances 
pagasta pārvaldes vadītājai par to ir 

liels prieks. Biedrības “J3” aktīvists 
Rauls Vēliņš sacīja, ka mediķi tagad 
veic dažādus pētījumus un ekspe-
rimentus, lai cilvēks varētu dzīvot 
divas reizes ilgāk, bet ančiņi jau savu 
ir paveikuši tagad, jo viņi atdzimst sa-
vos bērnos, un tam ir mūžīga vērtība. 
Novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks atcerējas, kā 1. septem-
brī apmeklēja Tārgales pamatskolu, 
secinot, ka 1. klasē ir 21 audzēknis. 
“Man ir milzīgs prieks par kuplajām 
un latviskajām ģimenēm, un gribu 
pateikt paldies Raulam par līdzekļu 

piesaistīšanu, jo tas nav nemaz tik 
viegls darbs,” norādīja domes priekš-
sēdētājs, atgādinot, ka pašvaldība 
pirms desmit gadiem rīkoja aptauju, 
noskaidrojot, kāds atbalsts vecākiem 
būtu vajadzīgs, lai viņi nolemtu laist 
pasaulē vēl vienu bērniņu. Visbiežāk 
respondenti atbildēja, ka tie ir finanšu 
līdzekļi, iespēja bez maksas apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādes un no-
darbināt bērnus vasarā. Aivars Muce-
nieks atklāja, ka abi pēdējie jautājumi 
ir atrisināti, jo dārziņos par apmeklē-
jumu un ēdināšanu nav jāmaksā un 

pašvaldība vasaras mēnešos piedāvā 
darbu skolēniem. Savukārt, runājot 
par finansiālo atbalstu, šogad ir pa-
lielināts pabalsts bērna piedzimšanas 
gadījumā. Ja abi vecāki savu dzīves-
vietu pēdējos 12 mēnešos deklarējuši 
Ventspils novadā, piedzimstot pir-
majam vai otrajam bērniņam, paš-
valdība izmaksā 300 eiro, trešā bērna 
piedzimšanas gadījumā tie ir 350, 
bet, piedzimstot ceturtajam bērni-
ņam, – 400 eiro. Savukārt, ja sagaidīts 
piektais un katrs nākamais bērniņš, 
izmaksājamā summa ir 500 eiro. Pēc 

svinēšanā Ancē piedalījās dažā-
du paaudžu ancenieki: gan pa-
matskolas skolēni, gan jaunās 
māmiņas, gan seniori. Mīklas, 
rotaļas, spēles, rudenīgu dekoru 
gatavošanas darbnīcas un diž-
raušu cepšana paukeriešu vadībā. 
Miķeļdienas svinību apmeklētāji 
uz vairākām stundām pieskan-
dināja Ances muižas pagalmu. 
Par nelielu rokdarbu izstādi ru-

denīgās krāsās un svētku nofor-
mējumu bija padomājušas čaklās 
paukerietes.

Ak, jā! Kopš septembra vidus 
rokdarbnieku kopa “Paukers” at-
sākusi aktīvu darbību. Tiekamies 
katru otro trešdienu plkst. 10.00 
Ances muižā. Ir pienācis laiks 
no jauna atgriezties pie pazīsta-
mām lietām. Rokdarbi ir vērtība 
pat tad, ja tie ir vienkārši, nemaz 

nerunājot par latvisko cimdu 
adīšanu, kur paukerietēm ir liela 
pieredze. Tautiskie cimdi – tā ir 
vērtība cauri laikiem. Un no cim-
du adīšanas “Paukerā” neizsprūk 
neviens. Rokdarbniecēm ideju 
pilnas galvas un plāni lieli. Jāķe-
ras pie to realizēšanas. Tiksimies 
kopīgos novada pasākumos.

Līga Grīnberga 

Rokdarbi ir liela vērtība

Prieks par kuplajām un latviskajām ģimenēm
svinīgajām uzrunām notika sirsnīgs 
koncerts, kurā jaunie ančiņi izpildīja 
instrumentālus skaņdarbus, dziedāja 
un deklamēja. 

Sarunā ar Raulu Vēliņu uzzinā-
ju, ka biedrība “J3” daudzus gadus ar 
1000 eiro maksājumu Ventspils nova-
dā atbalsta ģimenes, kurās piedzimst 
trešais un katrs nākamais bērniņš. To, 
kura pagasta jaunajiem vecākiem iz-
maksāt naudu, nosaka sponsori, kuri 
ziedojuši vajadzīgo summu, šoreiz 
tā ir Ance. Lai to saņemtu, māmiņai 
laikus jāstājas uzskaitē, lai veiktu vi-
sas nepieciešamās pārbaudes, tādē-
jādi samazinot jaundzimušo nāves 
risku. “Mēs nedomājam, ka tikai ar 
naudas palīdzību var pamudināt ģi-
menes izlemt par vēl viena bērniņa 
laišanu pasaulē, bet tas tomēr ir no-
derīgs atbalsts. Zinu, ka daudzas ģi-
menes saņemtos 1000 eiro izmanto 
mājokļa remontam, citas iegādājas 
nepieciešamās mēbeles vai apģērbu,” 
teica Rauls. Viņš ir gandarīts par labo 
sadarbību ar Ances pagasta pārval-
des vadītāju Airu Kajaku un domes 
priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku – 
var just, ka viņus interesē, kāda ir no-
vadā dzīvojošo ģimeņu ikdiena.

Marlena Zvaigzne

Koncertā uzstājās arī 1.– 5. klašu ansamblis, dziedot dziesmu par to, ka nav laika 
blēņām, jo ir jāiet skolā.     MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

TĀRGALE

Tārgales pagastā nav 
kultūras nama, kurā būtu 
iespēja satikties dažādām 
interešu kopām, tādēļ radās 
doma izmantot bibliotēkas 
telpas. Lai gan arī tur 
valda diezgan liela šaurība, 
bibliotekārīte Ingrīda mūs 
laipni uzņēma.

Tā 10. augustā uz savu pirmo 
tikšanos sanāca Tārgales aktīvākās 
seniora vecuma dāmas. Nolēmām 
dibināt lasītāju klubiņu. Jau pirma-
jā tikšanās reizē izskanēja daudzi 
priekšlikumi, tika apspriesti dažā-
di darbošanās virzieni. Nolēmām 
satikties divas reizes mēnesī, tajā 
skaitā sarīkot vismaz vienu atklā-
tu pasākumu mēnesī. Ar interesi 
aplūkojām arī bibliotēkas telpās 
izvietoto konservēšanas grāmatu 
izstādi.

Mūsu vidū ir ar dažādiem ta-
lantiem apveltītas dalībnieces. 
Mums ir labas aktrises, dziedātā-
jas, kulināres, lielas grāmatu lasī-
tājas un vispār ļoti erudītas dāmas. 
Visus šos talantus varam izmantot, 
veidojot pasākumus un veiksmīgi 
iekļaujot bibliotēku pagasta kultū-
ras dzīves bagātināšanā. Tā ir ie-
spēja pašapliecināties un piepildīt 
vajadzību pēc sociālās piederības, 
kas ir ļoti svarīgs faktors pašreizē-
jos nomācošajos laikos.

Pirmais pasākums jau aizvadīts. 
7. septembrī bibliotēkas telpās no-
organizējām literāro pēcpusdienu 
“Lijai Brīdakai 90”. Bibliotekāre 
Ingrīda Kiseļus pasākuma dalīb-
niekus iepazīstināja ar dzejnieces 
biogrāfiju un bibliotēkas krājumos 
esošajiem autores literārajiem dar-
biem. Indra Grauziņa, Gaida Ha-

micēviča un raksta autore skandēja 
dzejoļus un prozu. Gatavojoties pa-
sākumam, atklājām, ka dzejniecei ir 
arī viena luga – “Annas dienas”, kas 
publicēta tikai vienreiz, 1996. gada 
“Teātra Vēstnesī”.  To  atradām 
Ventspils bibliotēkas krājumos, 
izlasījām un pasākuma laikā, sada-

loties lomās, nolasījām fragmentu, 
kas, mūsuprāt, spilgti atspoguļoja 
autores izjūtas par tā laika notiku-
šajām pārmaiņām Latvijā. Jautrībai 
izmantojām autores bērnu grāmati-
ņā “Pūliņu Kūleņi” publicētās mīk-
las, cenšoties tās atminēt.

Tikām arī pie sava vārdiņa, 

Tārgales bibliotēkā nodibināts lasītāju klubiņš
turpmāk mūs sauks par Tārgales 
bibliotēkas lasītāju klubiņu “At-
spulgs”. Par gaumīgi saklātu galdu 
bija parūpējušās dāmas, kas aktī-
vi darbojas arī kulinārijas klubiņā 
“Tārgales ķēķis”. 

Nākamais pasākums notika 23. 
septembrī Lībiešu zvejnieku sētā 
“Nāk rudens sētiņā”. Oktobrī rīkosim 
pasākumu, veltītu Pasaules smaidu 
dienai, novembrī ir iecere organizēt 
dzejas vakaru, decembrī noteikti sa-
rīkosim kādu pasākumu, saistītu ar 
Ziemassvētkiem. Pārrunājām iece-
res arī nākamajam gadam.

Tikšanās noslēgumā bibliotekā-
rīte mūs iepazīstināja ar plašo jauno 
grāmatu klāstu, kas vainagojās ar to, 
ka daža laba no mums aizgāja mājās 
ar grāmatu sainīti.

Lai degsme nenoplok, lai vē-
lēšanās darboties un kopā būt sa-
glabājas, neskatoties ne uz kādiem 
apkārtējiem apstākļiem.

Rita Grieze

Lasītāju klubiņa dalībnieces ar bibliotekāri Ingrīdu 
Kiseļus (pa labi).    LĪVIJAS DUKĀTES FOTO
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