
APBALVOJUMS 
“Ventspils novada pašvaldības 

Pateicības raksts”
v Užavas pagasta iedzīvotājai SKAIDRĪTEI GAILIŠAI
“Par aktīvu sabiedrisko darbu Užavas pagasta iedzīvotāju 
labā un iesaistīšanos Ventspils novada pasākumos”
v Piltenes pilsētas iedzīvotājai DAIGAI LATEREREI
“Par līdzcietību un nenogurdināmu brīvprātīgu atbalstu 
karā cietušās Ukrainas civiliedzīvotāju labbūtībai jaunajā 
pagaidu mājvietā Piltenē”
v Vārves pagasta iedzīvotājai AGNESEI VĒBEREI
“Par sabiedrisko aktivitāti, uzlabojot atpūtas kvalitāti”
v Ziru pagasta autobusa vadītājam ARNIM RULLIM
“Par precizitāti un apzinīgu attieksmi pret uzticēto darbu”
v Usmas pagasta iedzīvotājai IVETAI BIEZAJAI
“Par prasmi iedziļināties iedzīvotāju vajadzībās, sniedzot 
kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus iedzīvotājiem”
v Ugāles pagasta iedzīvotājam ANDRIM BERNĀNAM
“Par ieinteresētu darbību Ugāles pastaigu takas izveidē, 
uzturēšanā un  uzkopšanas talku darbu vadīšanu”
v Ugāles pagasta iedzīvotājam DAINIM JANSONAM
 “Par ieinteresētību pastnieka darba pienākumu veikšanā, 
atsaucību un iedziļināšanos ikviena iedzīvotāja vajadzībās”
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Zlēku pagasta 
pārvaldes vadītājai 
DAIGAI 
CEKULEI 
“Par ieguldījumu 
pagasta attīstībā, 
kultūrvēsturiskās 
vides saglabāšanā un 
uzturēšanā, atsaucību 
saskarsmē ar ikvienu 
zlēcenieku”

Piltenes pilsētas un 
pagasta pārvaldes 
vadītājam 
AIGARAM 
KRESAM
“Par ieinteresētību 
un profesionālu 
attieksmi, organizējot 
Piltenes infrastruktūras 
sakārtošanas darbus, 
jaunām idejām, uzlabojot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti”

Bāriņtiesas 
priekšsēdētājai 
SANDRAI 
JURCIKAI
“Par ilggadēju ar 
sirdsdegsmi un 
augstu atbildības sajūtu 
veiktu darbu Ventspils 
novada Bāriņtiesā”

Atpūtas vietai
minizoo “BUKI”
“Par veiksmīgu ieguldījumu 
Vārves pagasta un 
Ventspils novada attīstībā, 
nodarbojoties 
ar uzņēmējdarbību, 
tūristu piesaisti, tā 
popularizējot Vārves 
pagastu un Ventspils 
novadu, veidojot pozitīvu 
tēlu novadā” 

Zemessardzes 
46. kājnieku 
bataljona 
komandierim 
pulkvežleitnantam 
JĀNIM 
LAKŠEVICAM
“Par ieguldījumu 
Ventspils novada
jauniešu patriotiskajā 
audzināšanā” 

Atzinības rakstus 
par sasniegumiem 

sportā saņems
v Treneris DAINIS LODIŅŠ – par 
veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas 
Republikas čempionātos vieglatlētikā
v Sportists EDUARDS STRELKOVS, 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis, 
– par iegūto 1. vietu tāllēkšanā un 110 
m barjerskriešanā Latvijas Republikas 
čempionātā vieglatlētikā U16 grupā
v Sportists IMANTS ČAKLIS – par iegūto 
3. vietu pasaules čempionātā orientēšanās 
sportā rogainingā komandām
v Sportiste LAURA ČAKLE – par iegūto 
2. vietu Latvijas Republikas čempionātā taku 
skrējienos   
v Sportists ELVIJS SILIŅŠ – par iegūto 
1. vietu Latvijas izlases sastāvā Eiropas 
čempionātā komandām galda hokejā   
v Sportists ALVIS SILIŅŠ – par iegūto 
1. vietu Latvijas izlases sastāvā Eiropas 
čempionātā komandām  galda hokejā    

APBALVOJUMS 
“Ventspils novada pašvaldības 

Atzinības raksts”
v Zūru pamatskolas skolotājai SILVIJAI KALNIŅAI
“Par ilggadēju un radošu darbu skolēnu izglītošanā un sadarbības 
nodrošināšanā ar vecākiem”
v Vārves pagasta iedzīvotājam DĀVIM BLĀZEM
“Par sasniegumiem starptautiskajās loka šaušanas sacensībās, 
nodrošinot Ventspils novada tēla atpazīstamību pasaulē” 
v Piltenes pilsētas iedzīvotājam OSKARAM GŪTMANIM 
“Par ilggadēju un aktīvu atbalstu Piltenes pilsētas sabiedriskās 
dzīves veidošanā, jaunu tradīciju iedibināšanā”
v Piltenes pamatskolas skolotājai BAIBAI BRAUNAI
 “Par augstu profesionalitāti un kvalitatīvu darbu izglītības jomā”
v Tārgales pamatskolas handbola trenerim PĒTERIM TERVITAM
“Par prasmīgu un individuālu pieeju katram audzēknim, 
iekļaušanos starptautiskajā sporta apritē”
v Ugāles pagasta iedzīvotājai VERAI BERGAI
 “Par senioru kluba “Bārbele” ilggadēju vadīšanu, Ugāles senioru 
saliedēšanu un iesaistīšanu sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs”
v Jūrkalnes pagasta iedzīvotājai MARIJAI JANVĀREI
 “Par ilggadēju darbu novadpētniecībā, novada 
un pagasta senioru kustībā”

APBALVOJUMS 
“Ventspils novada Goda raksts”

Mūsu novadā ir 
skaista tradīcija 
– 18. novembrī, 
svinot valsts 
dzimšanas dienu, 
pasniegt pašvaldības 
apbalvojumus 
cilvēkiem, kuri ir 
bijuši īpaši aktīvi un 
pamanāmi. Šoreiz 
domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks 
Piltenes kultūras 
namā pasniegs 
piecus Goda rakstus, 
septiņus Atzinības 
un septiņus 
Pateicības rakstus. 
Šajā dienā sveiksim 
arī sportistus, kuri 
sasnieguši labus 
rezultātus valsts un 
pasaules līmenī, un 
viņu trenerus. Lai 
visiem skaisti svētki 
un gandarījuma 
sajūta par paveikto – 
ticēsim sev un mūsu 
Latvijai! 
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NO DOMES SĒDES

Oktobra domes sēdē
l Nolēma atsavināt elektroniskā izsolē nova-

da pašvaldības nekustamos īpašumus “Priedes 106” 
Tārgales un “Tiltarāji”, “Brīvnieki” Vārves pagastā 
(skatīt  “Pielikuma” 10. lpp.).

l Apstiprināja novada pašvaldībai piederošās, 
valdījumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes nomas maksu:

Pagasts Mērvienība Cena, bez 
PVN EUR

Ances pagasts par 1 (viens) ha gadā 55
Jūrkalnes pagasts par 1 (viens) ha gadā 70
Piltenes pagasts par 1 (viens) ha gadā 77
Popes pagasts par 1 (viens) ha gadā 75
Puzes pagasts par 1 (viens) ha gadā 70
Tārgales pagasts par 1 (viens) ha gadā 77
Ugāles pagasts par 1 (viens) ha gadā 70
Usmas pagasts par 1 (viens) ha gadā 70
Užavas pagasts par 1 (viens) ha gadā 85
Vārves pagasts par 1 (viens) ha gadā 77
Ziru pagasts par 1 (viens) ha gadā 80
Zlēku pagasts par 1 (viens) ha gadā 70

   
1. Ja zemesgabals iznomāts vasarnīcu un dārzko-

pības teritorijās, zemes nomas maksa ir 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka 
kā 28 eiro (bez PVN).

2.  Ja zemesgabals iznomāts biedrībām un nodibi-
nājumiem vai zemesgabalam ir noteikts starpgabala 
statuss, gada zemes nomas maksa ir 1,5% apmērā no 
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 
28 eiro (bez PVN).

3.  Neapbūvētiem zemesgabaliem lauku apvi-
dū, kuri tiek iznomāti personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam, un 
neapbūvētiem zemesgabaliem Piltenes pilsētā sak-
ņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, ar nosacījumu, ka 
nomnieks zemesgabalā neveic saimniecisko darbī-
bu, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas 
gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā ko-
mercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta:

3.1. platībām līdz 0,05 ha (500 m2) – 3% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 
kā 7 eiro gadā (bez PVN); 

3.2. platībām no 0,0501 ha līdz 0,1 ha (500 m2–
1000 m2) – 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 10 eiro gadā (bez PVN);

3.3. platībām no 0,1001 ha līdz 0,15 ha (1000 m2–
1500 m2) – 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 15 eiro gadā (bez PVN).

4. Noteiktā lauksaimniecības zemes nomas mak-
sa tiek pārskatīta ne retāk kā reizi sešos gados. Ar šo 
lēmumu noteiktā zemes nomas maksa piemērojama 
nomas līgumiem, kuri tiek slēgti vai pagarināti, sākot 
ar 2022. gada 1. novembri. 

5. Līdz 2022. gada 31. oktobrim noslēgtajiem ze-
mes nomas līgumiem izmaiņas tiek piemērotas no 
01.07.2023. 

l Apstiprināja līdz 2023. gada 30. martam reor-
ganizēt Popes pirmsskolas izglītības iestādi “Zemenī-
te”, pievienojot to Popes pamatskolai.

l Veica izmaiņas Bērnu lietu sadarbības grupas 
locekļu sastāvā – Izglītības pārvaldes vadītājas Ai-
nas Klimovičas  un Sociālā dienesta vadītājas viet-
nieces Sandras Citovičas vietā Bērnu lietu sadarbī-
bas grupā strādās novada Sociālā dienesta vadītāja 
Anda Vītola un Tārgales pamatskolas direktore Ilze 
Judzika.

l Apstiprināja darba uzdevumu un detālplā-
nojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos 
“Dagnijas lauks”, kadastra numurs 9878 004 0206, 
“Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0212, un 
“Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, Užavas 
pagastā (skatīt 12. lpp.).

l Akceptēja SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 
50203233141, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 
iela 21–11, Rīga, LV-1010, paredzēto darbību – vēja 
elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā saskaņā 
ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides 
pārraudzības valsts biroja atzinumu nosacījumiem 
(skatīt 10. lpp.).

l Nolēma nodot publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai novada teritorijas 
plānojuma grozījumu 3.0 redakciju un noteica pub-
liskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

l Vēl deputāti lēma par zemesgabalu atsavinā-
šanu Piltenes pagastā, par ceļa servitūta noteikšanu 
Užavas pagastā un apstiprināja iesniegtos novada 
pašvaldības domes noteikumu projektus par atlīdzī-
bu un sociālajām garantijām pašvaldībā, par pašval-
dības darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanu 
un novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas no-
likumu.

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

Sadarbībā ar Ventspils novada Sociālo 
dienestu 6. decembrī Ugāles Tirgus 
laukumā no plkst. 10.00 tiek rīkots Mobilā 
bērnu veselības aprūpes centra speciālistu 
izbraukums. 

Bērnus bez maksas visas dienas garumā pie-
ņems divi speciālisti: gastroenteroloģe Gunta Zir-
nīte un neiroloģe Lolita Budņika.

Pieteikties pie Sociālā dienesta lietvedes Gun-
tas Zepas, tālr. 27802376.

“RONALD McDONALD” Mobilās veselības 
aprūpes centra Latvijā misija ir sadarbībā ar Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem nokļūt 
pie ģimenēm ar bērniem tuvāk viņu mājām un 
padarīt pieejamākus medicīniskos pakalpojumus 
visā Latvijā, īpaši tās attālākajos lauku reģionos, 
kur medicīnas speciālistu trūkuma, ģimeņu trūcī-
guma vai citu iemeslu dēļ bērniem ir apgrūtināta 
iespēja saņemt medicīnisko palīdzību savlaicīgi. 

Konsultācijas notiek transporta līdzeklī, kas ir 12 
metrus garš un speciāli piemērots diagnostisko un 
profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai.

Bērniem līdz 18 gadiem par izmeklējumiem 
nav jāmaksā. Tāpat nav nepieciešams ģimenes 
ārsta nosūtījums. Tomēr mediķi būtu pateicīgi, 
ja kāda informācija par bērna veselības stāvokli 
tomēr būtu pieejama. Tas atvieglotu speciālistu 
darbu diagnostikā, kā arī ietaupītu izmeklējumu 
laiku. Un, lūdzu, paņemiet līdzi kādu dokumen-
tu, kurā būtu bērna personas kods. Vienā izbrau-
kumā parasti dodas divi ārsti. Darba diena sākas 
no plkst. 10, un viens speciālists var pieņemt 20 
bērnus, katram bērnam veltot 15–20 minūtes. 
Veselības aprūpes centra speciālistiem ir svarīgi, 
lai katrs bērns saņemtu pilnvērtīgu un kvalitatīvu 
medicīnas aprūpi, tāpēc ir ļoti būtiski atcerēties, 
ka mūsu ārsti pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. 

Marlena Zvaigzne 

Ar vizīti Ventspils novada 
domē viesojās Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotās 
Karalistes vēstnieks Pols 
Bramels, tiekoties ar domes 
priekšsēdētāju Aivaru 
Mucenieku un viņa pirmo 
vietnieku Gunti Mačtamu. 

Šī bija pirmā Apvienotās Ka-
ralistes diplomāta vizīte Vents-
pils novada domē, kuras laikā 
viņš vairāk uzzināja par Vents-
pils novada teritoriju, tā bagātī-
bām, uzņēmējdarbības attīstību 
un pašvaldības iesaisti dažādos 
projektos. Aivars Mucenieks no-
rādīja, ka novadā ir aktuāla vēja 
enerģijas ražošana, ir vērojama 
vēju parku būvniecība. To dzir-
dot, Pols Bramels uzsvēra – arī 
Lielbritānijā tas ir aktuāls jau-
tājums. Proti, daudzi saprot, cik 
noderīgi ir vēja parki, bet iedzī-
votāji tos nevēlas redzēt savu 
māju tuvumā. Ventspils novada 
domes priekšsēdētājs aplieci-
nāja, ka līdzīgs viedoklis ir arī 
Ventspils novadā, tādēļ viņš cer, 
ka valstiskā līmenī tuvākajā laikā 
apstiprinās dokumentu, saskaņā 
ar kuru vēja parku ienākumi tiktu 
ieskaitīti pašvaldību kasēs, lai tās 
varētu uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. Aivars Mucenieks atklā-
ja, ka “Latvenergo” vēja parkus 
iecerējusi būvēt mežos, tādējādi 
tie netraucētu iedzīvotājiem. 

Diplomāts interesējās, kāds 
ir Ventspils novada domes de-
putātu sastāvs, uzzinot, ka domē 

ievēlēti 15 deputāti un desmit 
no viņiem ir pozīcijā, bet pārējie 
pieci pārstāv opozīciju. Vienlai-
kus domes priekšsēdētājs norā-
dīja, ka visi tautas priekšstāvji 
cenšas strādāt kopā, jo tik mazā 
teritorijā kā Ventspils novadā 
nevajadzētu būt politiskām ne-
saskaņām.

Vēstnieks vaicāja, kāda ir sa-
darbība ar Ventspils valstspilsētu, 
kā tā varētu veidoties pēc abu teri-
torijas apvienošanas. Aivars Mu-
cenieks minēja, ka šādā gadījumā 
domē ievēlēto deputātu lielākais 
vairums pārstāvēs pilsētu un no-
vada iedzīvotāji šādā gadījumā 
būtu zaudētāji. 

Diplomāts vaicāja, vai Vents-
pils novadā ir ukraiņu bēgļi, saņe-
mot atbildi, ka viņu ir ap 80, puse 
uzturas pašvaldībai piederošajos 
īpašumos, bet otra puse dzīvo ģi-
menēs, turklāt vērojama bēgļu at-
griešanās Ukrainā vai došanās uz 
kādu citu valsti. Aivars Mucenieks 
aicināja Lielbritāniju atbalstīt Uk-
rainu, lai debesis visās valstīs būtu 
mierīgas, un vēstnieks atbildēja, 
ka tas jau tiekot un tikšot darīts 
arī turpmāk.

Vizītes noslēgumā Pols Bra-
mels izteica cerību, ka Latvija un 
Apvienotā Karaliste vēl ciešāk sa-
darbosies uzņēmējdarbības jomā. 
Viņš bijis patīkami pārsteigts, ap-
meklējot Starptautisko radioas-
tronomijas centru Ances pagasta 
Irbenē.  

Marlena Zvaigzne 

Vizītē domē ieradās 
LIELBRITĀNIJAS 
VĒSTNIEKS

Vēstnieks Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās 
Karalistes vēstnieks Pols Bramels uzmanīgi iedziļinājās 
novada domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka 
sagatavotajā prezentācijā.   DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Mediķi pieņems bērnus bez maksas
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“Šis gads noslēgsies ar ļoti labiem rezultātiem. 
Pēc maniem aprēķiniem, ieņēmumi virs plāna varētu 
būt pusotrs miljons,” norāda domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks.    INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija ir 
apstiprinājusi jaunās apkures 
sezonas siltuma tarifus 
Ventspils novadā. Tos komentē 
un uz citiem aktuāliem 
jautājumiem atbild novada 
domes priekšsēdētājs 
AIVARS MUCENIEKS.   

– Siltuma tarifi  ir apstiprināti 
oktobra vidū, kā tos var vērtēt?

– Pirmo reizi novadā siltum-
enerģijas tarifus ir apstiprinājis Sa-
biedrisko pakalpojumu regulators. 
Ir pagasti, kuros, ja salīdzina ar si-
tuāciju citviet Latvijā, tie ir zemi, bet, 
protams, ir arī tādi, kuros ir augstāki 
tarifi , lai gan tos nebūt nevaram sa-
līdzināt, piemēram, ar Pierīgu, kur 
kā kurināmo izmanto gāzi. Mūsu 
valstī šajā apkures sezonā iedzīvotā-
jiem tiek sniegts ievērojams atbalsts. 
Valsts tiem iedzīvotājiem, kuriem ir 
centralizētā siltumapgāde, līdz 68 
eiro/MWh atlaidi nepiemēro, bet, 
ja tarifs pārsniedz 68 eiro/MWh, 
sedz 50% izdevumu. Ja tarifs ir virs 
150 eiro/MWh, tiek segti 90% par 
siltumapgādes izmaksām. Tādējādi 
iedzīvotāji mūsu novadā šajā ziemā 
maksās  mazāk, nekā būtu faktiskā 
maksa. Viszemākais piemērojamais 
tarifs ir Piltenē un Tārgalē, citos 
pagastos tas ir lielāks, bet jebkurā 
gadījumā tie, kuri dzīvo daudzdzī-
vokļu mājās, šajā apkures sezonā 
būs ieguvēji, lai gan atbalstu saņem 
arī tie, kuri dzīvo privātmājās. Viņi 
saņem kompensāciju par malkas ie-
gādi – 60 eiro, neuzrādot pavadzīmi 
par nopirkto kurināmo, atbalsts pa-
redzēts arī mājsaimniecībām, kas kā 
kurināmo izmanto kokskaidu gra-
nulas, briketes un elektroenerģiju. 
Mūsu deputāti sēdē pieņēma lēmu-
mu atbalstīt ģimenes ārstu prakses, 
piemērojot to pašu tarifu, ko maksās 
iedzīvotāji. Proti, pašvaldība segs 
starpību starp pilno tarifu bez valsts 
atbalsta un piemērojamo tarifu ar 
valsts atbalstu. Minēto atbalstu sa-
ņems septiņi ģimenes ārsti, bet tad, 
kad darbu sāks mediķis Ventavā, arī 
šis ģimenes ārsts saņems kompensā-
ciju. SIA “VNK serviss” darbinieki 
ir aktīvi darbojušies, lai samazinātu 
tarifus, rekonstruējot katlumājas, 
jo nav noslēpums, ka, īpaši mazajos 
ciemos, viena liela izdevumu pozī-

cija ir kurinātāju darba algas. Nu arī 
Jūrkalnē un Stiklos siltumapgādes 
nodrošināšana notiek automatizēti. 
Pašlaik, izmantojot Eiropas Savie-
nības atbalstu, tiek rekonstruēta 
katlumāja Tārgalē, bet nākamgad to 
paveiks Piltenē. Un tad jau visas kat-
lumājas būs automatizētas un nebūs 
jāizmanto kurinātāju maiņu darbs. 

– Iedzīvotāji interesējas, kā 
notiek tautas nama “Gaisma” pār-
būve Ugālē, darbi ir aizkavējušies, 
vai ne?

– Jā, sākotnējā doma bija tos pa-
beigt oktobrī, bet, veicot remontu, 
atklājās, ka vajadzīgi vairāki papildu 
darbi. Kā vienu no lielākajiem varu 
minēt ēkas ārējo sienu apdari, jo ie-
priekšējā nav bijusi veikta kvalitatīvi 
un apmetums slikti turējās pie ak-
mens mūra. Sākotnēji ārsienās bija 
paredzēts apmetumu pielabot, bet, 
lai saņemtu būvnieka darba garanti-
ju, pieņēmām lēmumu visu ēku ap-
mest no jauna. Otrkārt, aktu zāle ir 
stiprināta, savelkot ar trosēm ārējās 
konstrukcijas, un pašvaldība lūdza 
būvniekiem pārtaisīt vienu stipri-
nājuma posmu, lai tas netraucētu 
ne skatītājiem, ne tiem, kuri atrodas 
uz skatuves. Līdz ar to uzņēmums 
“Telms”, kas veic darbus tautas namā, 
lūdza pagarināt termiņu līdz mar-
tam. Atgādināšu, ka ēkas pārbūve 
tika uzsākta tādēļ, ka tajā konstatēja 
iesprāgušu nesošo koka konstrukci-
ju, un tas nozīmēja, ka to nevarēja 
izmantot, lai neapdraudētu ēkā eso-
šos cilvēkus. Spāru gali arī bija stipri 
bojāti, tādēļ pieņēmām lēmumu sa-
kārtot ēku tā, lai tā atbilstu drošiem 
ekspluatācijas noteikumiem. Tā kā 
līdz šim nevarējām ugunsnelaimes 
gadījumā tautas namam nodrošināt 
ugunsdzēšanas darbus, jo nebija pie-
tiekami ūdens resursi, izstrādājām 
projektu arī par ūdens ņemšanas 
vietas izbūvi, attīrot un paplašinot 
ēkas tuvumā esošos dīķus. Pie reizes 
izbūvējām arī stāvlaukumu, lai ir, kur 
novietot automašīnas. 

– Otrs jautājums, par kuru 
vaicā iedzīvotāji, ir šāds – kas no-
tiks ar bijušās Annahites skolas 
ēku kompleksu?

– Esam uzrunājuši vairākus po-
tenciālos interesentus, piemēram, 
Latvijas Sarkano Krustu un Aiz-
sardzības ministriju, bet pagaidām 

pozitīvas atbildes no viņu puses nav. 
Sagatavojām un sociālajos tīklos 
publicējām informatīvu videomate-
riālu par iespēju nomāt vai iegādā-
ties Stiklu ciemā esošo pašvaldības 
īpašumu, bet pagaidām nav nekādas 
intereses. Esam domē izveidojuši ko-
misiju Annahites pamatskolas ēku 
turpmākās izmantošanas iespēju iz-
vērtēšanai, un tā dod priekšlikumus, 
ko darīt ar katru konkrēto ēku. Ko-
misijas pārstāvji ieteica sadalīt īpašu-
mu zemes vienībās, lai tad, ja kādam 
būtu interese, viņš konkrēto būvi 
varētu iegādāties kopā ar visu zemi. 
Mēs nevaram nevienu piespiest pirkt 
vai nomāt bijušās Annahites skolas 
ēkas, bet mēs, protams, neapstāsi-
mies un turpināsim meklēt tos, kam 
būtu interese kaut ko darīt Stiklu 
ciemā. Jārēķinās, ka ēkas ir būvētas 
pirms daudziem gadiem, tāpēc, lai 
tajās kaut kas varētu notikt, vajadzīgi 
pamatīgi pārbūves darbi.

– Gada nogalē parasti tiek iz-
skatīts nākamā perioda pašvaldī-
bas budžets. Vai šajos krīzes aps-
tākļos ir zināms, kuras pozīcijas 
būs jāsamazina?

– Kamēr jaunā valdība vēl nav 
apstiprināta, par nākamā gada bu-
džetu mums nav skaidrs it nekas. Sa-
protu, cik liels varētu būt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa pieaugums, bet 
tajā pašā laikā nezinām, vai no valsts 
joprojām būs atbalsts dotāciju veidā. 
Par ieņēmumu daļu pašvaldībā ru-
nāt pagaidām ir pilnīgi neiespējami, 
bet esam parēķinājuši, ka izdevumu 
daļā mums papildus vajadzēs 2–2,5 
miljonus eiro. Lielākās pozīcijas šeit 
ir energoresursu cenu kāpums, kas 
prasīs teju miljonu eiro, tuvu miljo-
nam izies, palielinoties minimālajai 
darba algai. Ir pieņemts jaunais atlī-
dzības likums, līdz ar to pašvaldībā 
mainīsies algu aprēķināšanas kārtī-
ba. Trešā lielā daļa saistīta ar aizde-

vumu procentu likmēm. Līdz šim 
aizdevumus no Valsts kases saņē-
mām bez procentiem, bet nu Eiro-
pas Centrālā banka ir paaugstinājusi 
procentu likmes, un tas no budžeta 
prasīs ap 400 000 eiro. Ir pieaugušas 
dažādu pakalpojumu izmaksas, un 
arī tas prasīs papildu izdevumus, 
piemēram, ēku apsardze, ugunsdro-
šības sistēmu uzturēšana, ventilāci-
jas sistēmu apkalpošana un tā tālāk. 

– Vai tas nozīmē, ka nākam-
gad varētu pietrūkt līdzekļu ie-
priekš iecerētajiem darbiem?

– Ja pietrūks naudas, nenotiks 
investēšana infrastruktūras objektu 
sakārtošanā. Bet manā skatījumā 
nebūs tik traki, ka mēs neko nevarē-
sim izdarīt, jo mums šis gads noslēg-
sies ar ļoti labiem rezultātiem. Pēc 
maniem aprēķiniem, ieņēmumi virs 
plāna varētu būt pusotrs miljons. 
Virs plānotajiem ieņēmumiem būs 
gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 
gan nekustamā īpašuma nodokļa ie-
ņēmumi, esam atsavinājuši daudzus 
pašvaldības īpašumus.

– Ir runāts ar darbiniekiem 
par taupības režīmu, kaut vai tik 
elementāru lietu kā gaismas iz-
slēgšanu, izejot no telpas?

– To jau, es domāju, katrs pats 
saprot, bet par šo tēmu ir runāts ar 
skolu vadītājām un kultūras dar-
biniecēm, savukārt pagastu pār-
valdniekiem lūdzām samazināt 
apgaismojumu pagastu centros, un 
ir jau pirmie rezultāti. Enerģijas pa-
tēriņš, salīdzinot ar pagājušā gada 
septembri, visos pagastos bija ma-
zāks. Tiešsaistē varam redzēt katras 
klases temperatūru skolās, un bija 
tādas mācību iestādes, kurās brīv-
dienās bija 16–17Co, savukārt citās 
tajā pašā laikā bija 22–23Co. Skolā ir 
jāpiestrādā pie siltuma regulēšanas, 
tas jādara arī bibliotēkās, kultūras 
un tautas namos. Ja nenotiek nekādi 

pasākumi, temperatūra ir jānoregulē 
mazākā patēriņa līmenī, jāpaseko arī 
līdzi, vai velti nedeg apgaismojums. 
Pašvaldībās ir jāievieš energopār-
valdības modelis, bet, lai to izdarī-
tu, ir vajadzīgi speciālisti. Pagaidām 
mums tādu nav.

– Citos novados jau ir izvei-
dotas iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes. Kad tas varētu notikt 
mūsu pusē?

–  Jaunais likums “Par pašvaldī-
bām” stāsies spēkā 1. janvārī, tad arī 
lemsim, vai veidot iedzīvotāju pado-
mes, jo obligāti tas nav. Ir teikts, ka 
tās var darboties, turklāt jāsaprot, 
vai cilvēki gribēs tajās iesaistīties. 
Esmu runājis ar kolēģiem novados, 
kur jau ir šādas padomes, secinot, 
ka visur darbs nemaz tik raiti neiet. 
Sagaidīsim jauno gadu, izstrādāsim 
dokumentus, un tad par šo jautāju-
mu varēs runāt konkrētāk. 

– Šovasar deputāti pieņēma 
lēmumu maksāt stipendijas me-
dicīnas rezidentiem, kuri apgūst 
ārsta profesiju, ar nosacījumu, ka 
viņi savu ģimenes ārsta praksi at-
vērs Ventspils novadā. Vai pietei-
cās kāds pretendents?

– Jā, saņēmām vienu pieteiku-
mu, un domāju, ka mums būs ļoti 
paveicies, jo pagaidām topošā medi-
ķe strādā ģimenes ārsta praksē, kurš 
rezidenti raksturo kā ļoti talantīgu 
jauno speciālisti. Visticamāk, arī nā-
kamgad izsludināsim šādu konkur-
su, cerot uz kurzemnieku atsaucību, 
jo diez vai kāds no cita reģiona gri-
bēs strādāt tieši Ventspils novadā. 

– Pastāstīsiet par gaidāmajām 
reformām domes administrācijā?

– Viss ir ļoti vienkārši – nodaļu 
skaits no 17 tiks samazināts līdz des-
mit, un atbilstoši likumam izveido-
sim iestādi “Izglītības pārvalde”. Tas, 
ka apvienosim nodaļas, nenozīmē, 
ka samazināsies darāmā apjoms, bet 
tās būs lielākas un jaudīgākas. Jaunā 
kārtība stāsies spēkā no 1.  decem-
bra. Izveidosim arī Iekšējā audita 
nodaļu, kas pašvaldībām ir obligāta 
prasība.

– Pēc ilgāka pārtraukuma at-
kal tiks rīkotas iedzīvotāju sapul-
ces?

– Jā, pirmā sanāksme ar iedzī-
votājiem jau notikusi Ziru pagastā, 
decembrī plānojam Puzes pagastā, 
sapulces gan šobrīd neplānojām tik 
intensīvā grafi kā, kā to darījām ie-
priekš, tāpat sapulces neplānosim 
lauku darbu sezonā. Sapulcēs aicinā-
sim piedalīties arī SIA “VNK serviss” 
darbiniekus, lai cilvēki var uzdot jau-
tājumus par komunālo saimniecību. 

Marlena Zvaigzne

Par ieņēmumu daļu runāt
pagaidām ir pilnīgi neiespējami

Atkal klāt novembris, mūsu Latvijas dzimšanas dienas 
mēnesis, kad mēs visvairāk domājam par savu valsti un zemi. 
Šogad vairāk nekā citus gadus novērtējam, cik nozīmīgi ir 
tas, ka mums ir sava valsts, kurā varam brīvi runāt dzimtajā 
latviešu valodā. Tālajā 1918. gada 18. novembrī piepildījās 
latviešu sapnis, kopīgiem spēkiem tika izveidota Latvijas valsts.

Šogad Latvija svin 104. dzimšanas dienu. Šo gadu laikā 
mūsu valsts ir pārcietusi daudzus pārbaudījumus, bet šis 
gads ir bijis citāds, šogad visi esam bijuši daudz vienotāki 

un daudz vairāk domājuši par savu valsti. Mainīties un būt 
citādiem mums lika šā gada 24. februāris, kad mūsu draugu 
tautai uzbruka agresors, kas ir arī mūsu kaimiņš, un mēs visi 
sapratām, cik trausla ir neatkarības un miera stīga. Pateicoties 
tam, ka mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, 
mūsu debesīs valda miers un mēs varam būt pateicīgi visiem 
tiem cilvēkiem, kas to ir veicinājuši. Mēs savā valstī varam 
justies pietiekami droši un varam turpināt darīt savus darbus, 
sapņot savus sapņus un virzīties uz sasniedzamiem mērķiem, 

lai Latvijas zvaigzne iemirdzētos vēl spožāk. 
Atbalstīsim savu valsti, priecāsimies par mūsu cilvēkiem, 

palīdzēsim cits citam saprast, ka, tikai kopā esot – darbojoties, 
nenosodot, bet atbalstot –, mēs saglabāsim svarīgāko, kas 
mums pieder, – mūsu valsti, mūsu Latviju!

No sirds sveicu jūs Latvijas valsts proklamēšanas 104. 
gadskārtā!

Ventspils novada domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks 

ESIET SVEICINĀTI LATVIJAS VALSTS DZIMŠANAS DIENAS MĒNESĪ! 
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18. novembrī plkst. 15 Vents-
pils novada Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienas pasākums 
Piltenes kultūras namā. Ventspils 
novada apbalvojumu pasniegšana, 
J. Moiseja koncerts.

25. novembrī plkst. 19 novada 
amatierteātru pasākums “Bez mas-
kām”.

26. novembrī plkst. 11.30 
(reģistrācija Jūrkalnē) – “Auto pie-
dzīvojums no Jūrkalnes līdz Usmai 
2022” – “Āvu, āvu baltas kājas”.

Dalībnieku reģistrēšanās auto 
piedzīvojuma startam notiks Jūrkal-
nē, sākot no plkst. 11.30. Auto pie-
dzīvojuma starts tiks dots plkst. 12. 
Auto piedzīvojuma galapunktā – 
Usmas pludmalē – dalībniekus sa-
gaidīs muzikāls priekšnesums, būs 
iespēja iegādāties siltu ēdienu, kā arī 
darboties radošajās darbnīcās. Da-
lībnieku apbalvošana notiks Usmas 
pludmalē pēc muzikālā priekšnesu-
ma.

PUZE
Līdz 30. novembrim kultūras 

nama mazajā zālītē Niedras Indrik-
sones rokdarbu izstāde “Rakstu 
raksti”.

11. novembrī plkst. 18 lāpu 
gājiens no Puzes zīmes līdz kultūras 
namam.

11. novembrī plkst. 19 kultū-
ras namā valsts svētku koncerts ar 
kora “Venda” piedalīšanos. 

18. novembrī plkst. 19 pie 
Puzes zīmes “Iedegsim sveces par 
Latviju”.

Puzes bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Viss par 

un ap aļņiem un briežiem” – bib-
liotēkā mīt daudzi Aļņi un Brieži 
– rakstnieki mākslinieki, redaktori, 
komponists, tulkotāji un, protams, 
aļņi un brieži kā tēli romānos, pasa-
kās, dzejoļos un stāstos.

l Literatūras izstāde bērniem 
un jauniešiem “Es rakstu bērnam 
sevī” – zviedru rakstniecei Astrīdai 
Lindgrēnei 115”.

l Nozaru literatūras izstāde 
“Viss ap 1000”.

l Literatūras izstāde “Ko neva-
ram aptvert ar sirdi” – dzejniekam 
Imantam Auziņam 85.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 73. kopa.

PASĀKUMI: 
l 14.–16. novembrī radošas 

darbnīcas bērniem “Es, Tu un Latvi-
ja” – darbs ar papīru un šķērēm.

UŽAVA
19. novembrī plkst. 19 tautas 

namā Latvijas 104. gadadienai vel-
tīts pasākums “Caur sidraba birzi 
gāju”, kurā godināsim užavniekus un 
baudīsim dvīņu māsu Evas un Kai-
vas sniegto koncertu. Pēc koncerta 
balle kopā ar muzikantu A. Bāni. 
Biļetes cena ballē 3 eiro.

27. novembrī., 4., 11., 18. de-
cembrī Užavas Adventes vainagā 

pie tautas nama iedegsies sveces.
4. decembrī plkst. 16 kopīgā 

pasākumā iedegsim Užavas svētku 
egli pie tautas nama.

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

Užavas bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mārtiņ-

diena ver durvis uz ziemu”.
l Literatūras izstāde “Kur stās-

ti un varoņi atdzīvojas” – zviedru 
rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei 115.

l Ziemeļvalstu Literatūras ne-
dēļas literatūras izstāde “Daba Zie-
meļos”.

PASĀKUMI: 
l 16. novembrī rīta stundas 

lasījums bērniem “Daba Ziemeļos” 
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā.

POPE
11. novembrī plkst. 18 Lāčplē-

ša dienai veltīts lāpu gājiens. Pulcē-
šanās pie Popes pamatskolas.

12. novembrī plkst. 14 Straz-
dumuižas drāmas un dzejas teātra 
izrāde H.  Gulbja luga “Cīrulīši”.  
Inetas Vanagas režija. Ieejas maksa 
2 eiro.

18. novembrī plkst. 18 valsts 
svētkiem veltīts svinīgs pasākums, 
plkst. 22 groziņballe. Spēlē grupa 
“Kurzemnieki”, ieejas maksa 7 eiro.

Popes bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas Prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras iz-
stāde “Caur likteņgriežiem iet savu 
ceļu Latvija”.

l Literatūras izstāde “Es rakstu 
bērnam sevī” – zviedru rakstniecei 
Astrīdai Lindgrēnei 115.

l Seno rokdarbu izstāde “Se-
natnes siltais un noslēpumainais 
mirdzums”.

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

PASĀKUMI:
l Novembrī valsts dzimšanas 

dienai veltītas radošas darbnīcas 
bērnudārza un sākumskolas au-
dzēkņiem.

l 22. novembrī pasākums 
“Karlsons lidinās atkal” – bērnudār-
za “Zemenīte” vecākās un sagatavo-
šanas grupas audzēkņiem.

VĀRVE
11. novembrī no plkst. 20 līdz 

23 Vārves centrā (alejā un stāvlau-
kumā pie Ventas) pasākums “Gais-
ma tumsā”. Sveces, lāpas, laternas, 
ugunskuri, teikas, dziesmas, radošās 
darbnīcas, tēja, uzkodas. 

Plkst. 21 Aivara Birzmaļa akus-
tiskais koncerts.

18. novembrī plkst. 18 Zūru 
pamatskolas sporta zālē Latvijas 
valsts Proklamēšanas gadadienai 
veltīts pasākums. Koncertā uzstā-
jas Vārves pagasta BDK “Vāruvīte”, 

VPDK “Vāruve”, Kuldīgas Kultūras 
centra jauktais koris “Ventava”. 

Plkst. 21 balle, spēlē Artūrs Bā-
nis. Ieeja ballē 3 eiro.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mārtiņ-

diena”. 
l Latvijas Republikas Prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Latvija, daudz laimes!”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Par brālīti, Karlsonu, Pepiju un ci-
tiem” – zviedru rakstniecei Astrīdai 
Lindgrēnei 115.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas Proklamē-

šanas dienai veltīta literatūras izstāde 
“Tēvzemes mīlestība – katra sirdī”.

l Literatūras izstāde “Es būtu 
gribējusi labu veselību, bet Dievs 
man iedeva talantu” – aktrisei Svet-
lanai Bless 80.

l Bērnu zīmējumu izstāde 
“Mārtiņdienas gaiļu parāde”.

l Literatūras izstāde “Estrādes 
leģendai Ojāram Grīnbergam 80”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 70. kopa

PASĀKUMI:
l 8. novembrī plkst. 17 radoša 

darbnīca “Mārtiņdienas dekoru ga-
tavošana”.

l 10. novembrī pasākums 
“Mārtiņdienas ticējumi un paražas”.

l 17. novembrī plkst. 17 kon-
kurss “Ko tu zini par Latviju?”.

l 18. novembrī pasākums 
“Latvija – gaismas stars katrā sirdī!”.

ZLĒKAS
18. novembrī plkst. 18 valsts 

svētku svinīgais sarīkojums.
Plkst. 22 balle kopā ar Arni Blū-

mu-Blūmani, ieejas maksa 5 eiro.
Zlēku bibliotēka
Izstādes: 
l Latvijas Republikas Prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras iz-
stāde “Vienīgā Latvijas prezidente”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 71. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. novembrī plkst. 10 bēr-

nudārzā “Rūķītis” rīta stundas la-
sījums bērniem “Daba Ziemeļos” 
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā.

l 25. novembrī plkst. 14 
Dāmu klubiņa nodarbība “Latvijai 
veltīta dzeja”.

PILTENE
14. novembrī kultūras namā 

folkloras kopas “Vilki” koncerts.
18. novembrī plkst. 21 kultū-

ras namā svētku balle, ieeja 5 eiro.
22.–23. novembrī plkst. 14 

un plkst. 19  kultūras namā radošo 
darbnīcu dienas. Adventes vainagi, 
Ziemassvētku dekori.

Piltenes bibliotēka
Izstādes:
l “Bibliotēkas kalendārs stāsta” 

– grāmatu izstāde un planšete lasī-
tavā par novembra mēneša ievēro-

jamiem cilvēkiem – jubilāriem, at-
ceres dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem.

l Tematiska literatūras izstāde 
lasītavā “Mūsdienu Latvija grāmatu 
spogulī”.

l Starptautiskajai vīriešu dienai 
(19. novembrī) veltīta literatūras iz-
stāde abonementā “Par vīriešiem”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2021. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Mūsu mājas – Latvija”.

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

PASĀKUMI:
l 14.–20. novembrī Ziemeļ-

valstu Literatūras nedēļas pasākumi 
“Daba Ziemeļos”.

l Novembrī bibliotēkas ap-
meklētāji aicināti veidot kopīgu 
hobiju izstādi. Hobiju foto var no-
gādāt personiski, sūtīt uz e-pastu: 
piltenesbib@inbox.lv vai WhatsApp; 
izstādīsim arī rokdarbus, kolekciju 
fragmentus, utt. Sīkāka informācija 
personiski un pa tālr. 25423839.

l Līdz novembra beigām bib-
liotēkā var nodot makulatūru!

UGĀLE
11. novembrī plkst. 18 lāpu 

gājiens no “Gulbīša” dīķa līdz skolai. 
Koncerts pie Ugāles vidusskolas.

19. novembrī plkst. 18 LR 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
koncerts “Mūsu Latvija”. Balle kopā 
ar grupu “Nakts ziņas”, ieeja 5 eiro.

24. novembrī plkst. 14 senioru 
atpūtas pēcpusdiena.

25. novembrī plkst. 18 dzejas 
diena.

Ugāles bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas Prokla-

mēšanas dienai veltīta dzejas izstāde 
“Man nevajag nemirstības eliksīra. / 
Nemirstība ir iesieta / Latvijas sierā 
(R. Mūks)”.

l Literatūras izstāde “Ironis-
kais humānists” – amerikāņu rakst-
niekam Kurtam Vonnegūtam 100.

PASĀKUMI:
l Novembrī masku gatavoša-

nas nodarbības bērniem “Mārtiņ-
dienā sākas ķekatu laiks”.

TĀRGALE
17. novembrī plkst. 18 valsts 

svētku koncerts Tārgales pamatsko-
las zālē.

17. novembrī plkst. 21 valsts 
svētku balle. Muzicēs Māris Lem-
bers. Ieeja 5 eiro.

Tārgales bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas Prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Mūsu Latvija”.

l Literatūras izstāde Ziemeļ-
valstu Literatūras nedēļā “Daba Zie-
meļos”.

l Literatūras izstāde “Zviedru 
rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei 115”.

l Literatūras izstāde “Aktrise 
Lilita Ozoliņa dzīvē un lomās”.

l Jauno grāmatu izstāde.
PASĀKUMI:
l 11. novembrī plkst. 12.40 

rīta stundas lasījums “Daba Zieme-
ļos” 4. klasei Ziemeļvalstu Literatū-

ras nedēļā.
l 15. novembrī plkst. 10.30 

rīta stundas lasījums “Daba Zieme-
ļos” 3. klasei Ziemeļvalstu Literatū-
ras nedēļā.

l 16. novembrī plkst. 10.30 
rīta stundas lasījums “Daba Zieme-
ļos” 2. klasei Ziemeļvalstu Literatū-
ras nedēļā.

l 16. novembrī plkst. 16 Krēs-
las stunda “Daba Ziemeļos” bib lio-
tēkas klubiņa “Atspulgs” dalībniekiem 
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā.

l 17. novembrī plkst. 13.30 
rīta stundas lasījums “Daba Zieme-
ļos” 1. klasei Ziemeļvalstu Literatū-
ras nedēļā.

l 25. novembrī plkst. 15 Tār-
gales pamatskolā – pasākums “Prie-
de starp debesīm un zemi” un tikša-
nās ar rakstnieci Daci Priedi.

USMA
11. novembrī plkst. 19 lāpu 

gājiens no pagasta pārvaldes uz Us-
mas pludmali. Spēka zīmes iedeg-
šana. Mācītāja uzruna, aizlūgums, 
dziesmas.

Pēc lāpu gājiena tautas namā 
Viestura Kairiša filma “Janvāris”. Ie-
eja uz filmu 3 eiro.

Sinopse: “Ir 1991. gada janvā-
ris. Pēc skolas beigšanas Jazis nevar 
izlemt, kā dzīvot tālāk. Draud ie-
saukšana padomju armijā, veidojas 
pirmās nopietnās attiecības, fonā 
plaukst 90. gadu sākuma bohēma, 
paaudzes protests. Latvijā tikmēr 
turpinās cīņa par valsts neatkarību, 
padomju milicijas speciālo uzdevu-
mu vienības OMON draud apstādi-
nāt baltiešu brīvības cīņu, Rīgā sāk 
būvēt barikādes. Filmas jaunie varoņi 
– jaunie kinematogrāfisti – ir tālu no 
jebkādas politiskās dzīves, taču aps-
tākļi viņus ierauj laikmeta notikumu 
epicentrā un liek izdarīt izvēli.”

16. novembrī plkst. 19 Tautas 
namā aicinām piedalīties ierakumu 
sveču gatavošanā Ukrainai.

18. novembrī plkst. 18 Svētbrī-
dis par godu Latvijas Proklamēšanas 
gadadienai Usmas baznīcā, plkst. 19 
tautas namā “Citāds 18. novembris” 
– ielūdz Minn’ Slieciņ’ un Griet’ Jāņ-
tārpiņ’. Pie stīgām – Pēter’s Landman’s 
no Užav’. Ieeja bez maksas.

Usmas bibliotēkas ziņas no-
vembrī.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mārtiņš 

bija bagāts vīrs”.
l Latvijas Republikas Prokla-

mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Mīļa mana tēvu zeme”.

l Literatūras izstāde “Drama-
turgam Paulam Putniņam 85”.

l Literatūras izstāde Ziemeļ-
valstu Literatūras nedēļā “Ko lasa 
mūsu Ziemeļu kaimiņi”.

l Andreja Māra Eizāna minia-
tūrgrafikas darbu EXLIBRIS kolek-
cijas ceļojošā izstāde.

ANCE                                         
11. novembrī no plkst. 18 Lāč-

plēša dienā svecīšu iedegšana Ances 
parkā.

18. novembrī  plkst. 19 Latvijas 
valsts svētku koncerts, pēc koncerta 
balle. Ballē biļetes cena iepriekš 3 
eiro, pasākuma laikā 5 eiro.  >> 5.lpp

Kultūras pasākumu plāns
8. novembris – 15. decembris
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<< 4.lpp
19. novembrī plkst. 14 kul-

tūras nama mazajā zālē pasākums 
kopā ar Sociālo dienestu “Šodien, 
kad Tu viņa balsi dzirdēsi, neapcie-
tini savu sirdi!”, muzicēs Dita Svaru-
pe-Robalde. Ieeja bez maksas.

Ances bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Visvieg-

lāk rakstās novembrī” – rakstniecei 
Ingai Ābelei 50.

l Jauno grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

FONDA 72. KOPA.
PASĀKUMI:
l 10. novembrī plkst. 12.40 

tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulber-
gu VKKF atbalstītajā Ventspils bib-
liotēkas projektā “Rakstnieks lauku 
bibliotēkā / Rudens tikšanās”.

l 26. novembrī lasītāju klubi-
ņa “Dažādības” tematisks pasākums 
“Mēnesis sarkanbaltsarkanā karoga 
zīmē”.

ZIRAS
11. novembrī plkst. 19 “Iedeg-

sim latvju zīmes” (pie tautas nama).
18. novembrī plkst. 19 valsts 

svētku koncerts, balle “Latvija Tu 
mana vienīgā”.

Ziru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pasa-

ku valstībā” – zviedru rakstniecei 
Astrīdai Lindgrēnei 115”.

l Latvijas Republikas Prokla-
mēšanas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Tik un tā”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 68. kopa.

PASĀKUMI:
l Novembrī krustvārdu mīklu 

minēšana par Latvijas mežos sasto-
pamiem dzīvniekiem.

l Radošas nodarbības “Zīmē-
sim Astrīdas Lindgrēnes pasaku 
varoņus”.

l 15. novembrī plkst. 16.30 
Krēslas stundas lasījums skolēniem 
“Daba Ziemeļos” Ziemeļvalstu Lite-
ratūras nedēļā.

JŪRKALNE 
10. novembrī plkst. 18 tau-

tas namā pasākums visai ģimenei 
“Mārtiņvakars”. 

17. novembrī plkst. 19 tautas 
namā Latvijas Republikas prokla-
mēšanas gadadienai veltīts pasā-
kums. Jūrkalnes pagasta Atzinības 
rakstu pasniegšana pagasta iedzīvo-
tājiem.

Jūrkalnes bibliotēka
Izstādes:
l Mākslinieces Irinas Tīres 

plenēra “Ne-zūdošā Liepāja” pasteļa 
tehnikā zīmētie darbi “Liepājas frag-
menti”.

l Jauno grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 69. kopa.
PASĀKUMI:
l Valsts svētku mēnesī – vikto-

rīnā “Palauz gāl’!” iepazīstam maģo 
suitu dižgarus.

l Novembrī lasītāju klubiņa 
tikšanās “Lasīt kopā”.

l Svēto figūriņu apgleznošanas 
nodarbības “Ziemassvētku mazā 
Bētleme”.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Antra Altmane 
divas reizes ir saņēmusi 
pašvaldības finansējumu 
projektu konkursā “Solis”, 
tādējādi iegūstot papildu 
līdzekļus uzņēmējdarbības 
attīstīšanai. Anceniece 
piecus gadus nodarbojas ar 
biškopību, viņas dravā ir 
vairāk nekā 60 bišu saimju. 

Biteniece Antra ir samērā ne-
sen. Pirms tam viņai un vīram 
20 gadus Ancē piederēja pārti-
kas veikals, bet, samazinoties ie-
dzīvotāju skaitam, tirdzniecības 
iestādi nācās slēgt. “Šodien Ances 
muižā tūristu grupai stāstīju, ka 
2014. gadā tēvs teica – man vajag 
vismaz vienu bišu saimi, jo mūsu 
mājas apkārtnē ir meža avenes un 
citas bitēm derīgas barības vielas. 
Toreiz tiešām tikām pie vienas sai-
mes, rudenī nevarējām dabūt ārā 
viršu medu, jo nesapratām, kā to 
izdarīt. Tad arī sāku mācīties div-
gadīgajos bitenieku kursos, reizi 
mēnesī braucu uz Kuldīgu, mūsu 
lektore bija Baiba Tikuma. Grupā 
bijām 20 cilvēki, un bija patiešām 
interesanti, jo katram no mums 
bija savs stāsts, un mēs sadraudzē-
jāmies – tagadējie biškopji mums 
ir kā draugi. Zinu, ka Talsu pusē 
biškopji ļoti kooperējas. Tas sa-
kāms gan par došanos ekskursijās, 
gan par medus pārdošanu. Te gri-
bu uzteikt pašvaldības uzņēmēj-
darbības atbalsta konsultanti Daci 
Kolāti, kura mani uzrunāja, lai do-
tos uz pārtikas izstādi “Riga Food 
2022”, kur varēju pareklamēt savu 
produkciju un arī runājām par ko-
operēšanās ideju. Šogad saņēmu 
drosmi un piedalījos Biškopības 
biedrības pasākumā “Medus diena 
dravā”. No Kurzemes šajā akcijā ie-
saistījās divi bitenieki, varu priecā-
ties, ka man bija četri apmeklētāji, 
jo Saldus meitenei, kura arī gaidīja 
viesus, nebija neviena. Gājām pie 
bitēm un pēc tam uz medus māju 
spiest viršu medu.”

Atceroties kursos pavadīto lai-
ku, Antra smaidot teic, ka toreiz 
domājusi, ka nekad neatcerēsies, 
kas ir peri un cirmeņi, bet, tā kā 
ancenieci saistīja iegūtās zināša-
nas, viņa ātri vien mācēja atrast 
bišu mammu. “Es šajā jomā visu 
sāku no nulles. Abiem vecvecā-
kiem gan bija bites, un no bērnības 
atmiņā ir palikusi vaska un dūmu 
smarža, bet neko vairāk par biško-
pību nezināju. Tagad esmu secinā-
jusi, ka man patīk strādāt dravā, jo 
esmu tāds cilvēks, kuram nepatīk 
ilgi darīt vienu darbu. Savukārt 
manā saimniecībā visu laiku kaut 
kas mainās – ziemā esmu brīvāka, 
bet vasarā “nododu uguņus”, lai 
visu var paspēt.” Ikdienā stropi at-
rodas “Mālēju” māju apkārtnē, bet 
ienesuma laikā tos aizved tur, kur 
zied virši, liepas un rapsis. Antra 
neslēpj, ka aizvien nedaudz baidās 
no bitēm, bet parasti tikai pavasarī, 
jo tad dzēliens ir īpaši nepatīkams. 
Šogad viņa iztikusi bez pietūku-
miem, sadzeltās vietas vien ap
sārtušas. Reiz praktiski vienlaikus 
dravnieci mugurā un galvā sadzē-
luši astoņi kukaiņi – tad gan saukti 
“ātrie”, jo Antra nezināja, kā viņas 
ķermenis reaģēs šādā situācijā. 

Zinātāji neapšaubīs, ka bitenie-
ka arods nav viegls, un Antra ap-
liecina, ka stropu cilāšana viņai nav 
pa spēkam, – lai to paveiktu, talkā 
nāk ģimenes vīrieši. “Viss pārējais 
man patīk un rada prieku – kaut 
vai bišu sanoņa, ko varu salīdzināt 
ar dziedāšanu. Reizēm ap desmi-
tiem izeju no mājas un saku savē-
jiem, ka izstaigāšu desmit saimes, 
bet atgriežos tikai piecos, jo jāap-
skata gan tas, gan tas. Es laikam va-
rētu visu dienu pavadīt pie bitēm!” 

Šajā sezonā, stāsta biteniece, 
viņas čaklie palīgi sanesuši daudz 
viršu un ziedu medus. Viršu medus 
iegūšana, lai to varētu pildīt burci-
ņās vai lielākos traukos, ir laikietil-
pīgāka, smagāka un arī finansiāli 
neizdevīgāka, toties šim medum ir 

Antrai ļoti patīk darbs bišu dravā, viņa visu dienu 
varētu pavadīt kopā ar saviem čaklajiem palīgiem.   

 MARLENAS ZVAIGZNES FOTO                            

PATĪK IZAICINĀJUMI, 
prot piesaistīt finanšu līdzekļus

cita – augstāka – cena, jo to dēvē 
par karalisko medu. “Visvairāk 
man ir jāsmejas, kad redzu uzraks-
tu “Meža aveņu medus”. Nu kā tu 
vari zināt, ka bite lido tieši meža, 
nevis dārza avenes virzienā?!”

Šogad septiņi spieti paslēpās 
priedē, bija jādomā, kā tos dabūt 
lejā. Antras vīrs piebrauca ar trak-
toru, bet bišu kopumi bija augstāk. 
Talkā tika ņemtas trepes, divi spieti 
tomēr aizmuka. Medu anceniece 
pārdod tirgū un uzpircējiem, to ir 
iespējams iegādāties arī “Mālējos”. 
Ziemassvētku laikā viņa lej vaska 
sveces, piedāvājumā ir arī lūpu bal-
zami, bet tie neesot īpaši pieprasīti 
– tāpat kā sacukurojies medus. Pil-
sētnieki vēlas iegādāties tikai šķidru 
medu, bet tad tas ir jāsilda noteiktā 
temperatūrā, turklāt pēc laika pro-
dukts tik un tā sacukurosies.         

Saimnieciskās darbības veicēja 
Antra piedāvā arī krēmoto medu, 
un, lai to iegūtu, apstrādājot īpašā 
aparātā, lieti noderēja pašvaldības 
finansējums, kas izmantots arī 
medus sviedes iegādei. Savukārt 
Lauku atbalsta dienests apstipri-
nāja ancenieces projektu, piešķirot 
15 000 eiro atbalstam uzņēmējdar-
bības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības. Tad tika no-

pirkti arī stropi, vaska kausētava, 
elektriskā viršu medus spiede. “Zi-
nāt, kas man iedod spēku? Ja kāds 
pasaka: “Ai, ko tad viņa, viņai jau 
nesanāks.” Tad es pati sev pierādu, 
ka varu izdarīt to, ko esmu apņē-
musies. Ja man ir kāda laba ideja, 
braucu uz Lauku konsultāciju un 
izglītības centru pie Ventspils biro-
ja vadītājas Īrisas Rozes-Posumas. 
Viņa iesaka, ko vēl varētu darīt, 
mājās ar vīru apspriežos, cik lī-
dzekļu varam veltīt konkrētajam 
pasākumam, un tā tas viss pama-
zām rodas. Runājot par novada 
projektiem, es ieteiktu atbalstīt 
tieši jaunos, kas nupat kaut ko ie-
sākuši, lai viņiem ir stimuls iet un 
darīt. Ir jādomā, kā pamanīt vie-
tējos cilvēkus. Piemēram, Ancē ir 
tādi, kas ada, šuj, cep, – viņus vajag 
“vilkt” ārā, lai cilvēki uzdrošinās un 
viņus pamana.” Pati Antra audzē 
arī dējējvistas, to viņas pulkā ir ap 
130. Olas tiek vestas uz Ventspili, 
piedāvātas lauku labumu veikalā 
“Ķocis”, pircēji ierodas arī mājās. 
Pagājušā gada augustā Antras ģi-
mene ceļa galā uzstādīja reklāmu 
par to, ka “Mālējos” var iegādāties 
medu un olas, un šogad var manīt, 
ka baneri piesaista uzmanību. 

Marlena Zvaigzne          

NOTIKS TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM 
Pašvaldības vadības un SIA “VNK serviss” pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem 

paredzēta 12. decembrī plkst. 18.00 Puzes kultūras namā, 
9. janvārī plkst. 18.00 Ventavas Sabiedriskajā centrā, 13. februārī plkst. 18.00 

Piltenes kultūras namā un 13. martā plkst. 18.00 Ugāles pagasta pārvaldē. Iedzīvotāji 
iepriekš var iesūtīt savus jautājumus: marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv. 

Uz tikšanos sapulcēs!
Marlena Zvaigzne 
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KULTŪRAS VĒSTIS

Vārves pagastā Zūru 
novadpētniecības ekspozīcijas 
vadītāja Viktorija Rebuka 
īstenojusi pašvaldības 
atbalstīto kultūras projektu 
“Ekspozīcija “Mans novads””. 
Tā noslēguma pasākumā 
“Kad satiekas ventiņi, suiti un 
lībieši” uzstājās etnogrāfiskais 
ansamblis “Maģie suiti”, 
folkloras kopa “Kāndla” un 
dziesmu ansamblis “Ventiņ”.

Viktorija ir gandarīta par sirsnī-
go tikšanos, kurā katrs kolektīvs 
izdziedāja savam apvidum rakstu-
rīgās dziesmas, spilgti iezīmējot 
valodas izlokšņu īpatnības. Dzies-
mas papildināja atraktīvi stāstījumi 
par to saturu un rašanos. Pasākuma 
apmeklētāji ar interesi ieklausījās 
notiekošajā un iesaistījās kopīgā 
dziedāšanā. “Šo projektu, no vie-
nas puses, pamudināja izstrādāt 

Kultūras nodaļas vadītājas Zanes 
Pamšes daudzkārt teiktais, ka mūsu 
novada lepnums ir suiti, lībieši un 
ventiņi. Tad nu mēģināju noskaid-
rot, kur tieši lieto šīs valodas un 
izloksnes, un sagatavoju stendus, 
norādot rakstīto vārdu, vietai rak-
sturīgās tautasdziesmas un attēlo-
jot tautastērpus. Tāpat noskaidroju 
Ventspils apriņķa robežas 1820. 
gada un 1934. gada kartēs, izzināju 
Ventspils rajona pastāvēšanas lai-
ku, kā arī norādīju, kad un kā vei-
dojies mūsu novads. Tā tapa jauna 
ekspozīcija, kura tagad apskatāma 
Sporta un kultūras centrā “Zūras”. 
Veidojot to, noskaidroju daudz in-
teresantu faktu, piemēram, to, ka 
Ventspils novadā deklarēti desmit 
lībieši,” saka Viktorija. Pēc viņas 
teiktā, par novada kultūras bagā-
tībām vajadzētu vairāk runāt arī 
skolās, savukārt ansambļa “Maģie 

suiti” pārstāvē Kristīne Skrulle teic, 
ka līdzīgs pasākums varētu notikt 
arī citos pagastos, jo lībiešus, ven-
tiņus un suitus apvienojošais pro-
jekts bijis interesants un saistošs. 
Gatavojoties notikumam Zūrās, 
“Maģo suitu” dziedātājas pievēr-
sušas lielāku uzmanību savā pusē 
lietotajiem vārdiem, secinot, ka 
izloksne parasti parādās dziesmās, 
bet ikdienā tā tikpat kā netiek lieto-
ta. “Vienojāmies, ka turpmāk mēs 
biežāk varētu izmantot suitiem rak-
sturīgo izloksni, varbūt tas izdosies 
mēģinājumos. Tagad jo ciešāk pie-
domāsim, ko nozīmē katrs vārds, 
– mums jau tagad to paskaidro an-
sambļa vadītāja Ilga Leimane. Gri-
bu uzteikt pasākuma “Kad satiekas 
ventiņi, suiti un lībieši” rīkotājas, jo 
tas bija sirsnīgs un mīļš, tieši tā, kā 
vajag,” secina Kristīne.

Marlena Zvaigzne

Kultūras darbinieces 
piedalījās starptautiskajā 
konferencē “Kultūras centru 
loma Eiropas kultūras 
ekosistēmā” Ulbrokā, 
savukārt novadpētniecības 
ekspozīciju vadītāji 
apciemoja cits citu un 
iegriezās vairākās bibliotēkās. 

Uz konferenci devās Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane Pamše, Zlē-
ku kultūras nama vadītāja Kristīne 
Kauliņa, Ugāles tautas nama va-
dītāja Evika Liepājniece un Jūrkal-
nes tautas nama vadītāja Kristīne 
Skrulle. Pasākumā tika runāts par 
kultūras centru normatīvo regulē-
jumu un darbības kultūrpolitisko 
kontekstu Baltijas valstīs, profesio-
nālu speciālistu sagatavošanu un 
piesaisti darbam kultūras centros 
šajā reģionā, kā arī kultūras centru 
darbības finansēšanas modeli un 
speciālistu atalgojuma sistēmu Lat-
vijā, Igaunijā un Lietuvā. Uzskaitītie 
jautājumi, kā norāda Zane Pamše, 
ir aktuāli arī tāpēc, ka mūsu valstī ir 
pieņemts “Kultūras centru likums” 
un ir jāsaprot, kā darboties tā kon-

Jūrkalnes tautas nama 
izstāžu zālē, pateicoties 
jūrkalnieces Initas Plēsumas 
iniciatīvai, iekārtota 
Justīnes Lūces un Edmunda 
Lūča gleznu izstāde  
“JUST/LUCE”. Tajā 
apskatāmi Edmunda Lūča 
vēlīnā perioda plēves 
gleznas, fovisma stila 
darbi un agrīnā perioda 
veikums “Meitene ar Jēriņu”, 
arī mākslinieces Justīnes 
Lūces grafikas  
un glezniecības tehnikas 
darbi. 

Izstādes noskaņā ir miera 
meklējums. Tā sabalansē abu 
mākslinieku atšķirīgo rokrakstu, 
kuram cauri vijas vienota krāsu 
gamma. Tēvs un meita, pat dzī-
vojot aptuveni 1800 km attālumā 
viens no otra (Justīne astoņus ga-
dus pavadīja Venēcijā, kur studēja 
Mākslas akadēmijā), mākslas pa-
sauli saredzēja līdzīgi.

Edmunds Lūcis (1959–2017) 
beidzis Latvijas Mākslas akadē-
mijas Glezniecības nodaļu, Māks-
linieku savienības biedrs, dibināja 
mākslinieku apvienību “Octopus” 
(“Astoņkājis”) un studiju “Regu-
lārs sakars”, nodarbojās ar gleznu 
un grafiku kolekcionēšanu. Māks-
liniekam bija liela starptautisko iz-
stāžu  pieredze un atpazīstamība, 
viņš bija kurators dažādu valstu 
mākslinieku laikmetīgās mākslas 
kopizstādēm, izstādījās Francijā, 
Itālijā, Vācijā, Šveicē, Ķīnā, Krie-
vijā, Somijā un citās valstīs. 2007. 
gadā piedalījās grafikas triennālē 
Sanktpēterburgā, 2013. gadā – 55. 
Venēcijas biennālē, 2015. gadā – 
sestajā Pekinas mākslas biennālē. 

Agrīnajā daiļrades posmā māksli-
nieks izkopa atmosfēriski precīzu 
plenēra glezniecības veidu, vēlāk 
gleznojot eksperimentējis ar da-
žādiem materiāliem, pievērsies 
laikmetīgajai mākslai, radījis in-
stalācijas, videodarbus un perfor-
mances. 

Justīne Lūce (1987) pēc Jaņa 
Rozentāla Rīgas mākslas vidus-
skolas pabeigšanas studēja Latvi-
jas Mākslas akadēmijas Glezniecī-
bas nodaļā, turpinot izglītošanos 
Venēcijas Mākslas akadēmijā 
(“Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia”), paralēli studijām strādāja 
akadēmijas Grafikas nodaļā par 
profesora Jakopo Abisa sietspie-
des un grafikas asistenti, kā arī 
Venēcijas mākslas un arhitektū-
ras biennālē (“La Biennale di Ve-
nezia”). Tagad māksliniece dzīvo 
un strādā Latvijā, aktīvi piedalās 
dažādos starptautiskos mākslas 
projektos un izstādēs, nodarbo-
jas ar izstāžu organizēšanu, vada 
glezniecības studiju “Regulārs sa-
kars” lieliem un maziem, bet kopā 
ar māsu asociēto profesori Ilutu 
Dauškani – biedrību “Ota Dabā”. 
Jūrkalnē apskatāmie izstādes dar-
bi veidoti jaunā laikmetīgās māks-
las tehnikā – digigrafijā. Digigra-
fijas tehniku māksliniece aizsāka 
un pilnveidoja Venēcijas Mākslas 
akadēmijas studiju laikā kopā ar 
profesoru Jakobo Abisu. Šī teh-
nika ļauj veidot kolāžas, to var 
veiksmīgi attīstīt kopā ar citām 
mākslas tehnikām. Justīne Lūce 
digigrafijas tehnikā rada darbus, 
kuru pamatmotīvs ir “izbojāt rea-
litāti” – sajaukt to ar iespaidiem, 
atmiņām, iedomu tēliem.

Marlena Zvaigzne 

Tēva un meitas darbu 
izstāde “JUST/LUCE”

Justīne savas un tēva izstādes atklāšanā Jūrkalnes 
tautas namā. Darbi būs apskatāmi līdz pavasarim.  

INITAS PLĒSUMAS FOTO

  

Izzina suitu, lībiešu un ventiņu izlokšņu īpatnības  

“Paldies visām folkloras kopām par to, ko tās dara ikdienā!” dziedātājus uzslavē 
Viktorija Rebuka (pirmajā rindā pa kreisi).   INGAS BERGAS FOTO       

tekstā. Ir bijis interesanti uzzināt 
citu valstu pieredzi, piemēram, 
Igaunijā vēl nav tāda likuma, bet 
tiek diskutēts par tā nepieciešamī-
bu.

Ventspils novadā ir divas no-
vadpētniecības ekspozīcijas, Piltenē 
to vada Jānis Freimanis, bet Zūrās – 
Viktorija Rebuka, savukārt Jūrkalnē 
ir apskatāma Initas Plēsumas pārzi-
ņā esošā ekspozīcija “Vētru muzejs”. 
Lai kolēģi uzzinātu, kā strādā citos 
pagastos, Zane rīkoja pieredzes 

apmaiņas braucienu, piedāvājot ap-
meklēt arī bibliotēkas Piltenē, Zlē-
kās, Zūrās un Jūrkalnē, jo arī tās ap-
kopo novadpētniecības materiālus 
un digitalizē tos, lai ziņas būtu pie-
ejamas plašam interesentu lokam. 
Zane atzīst, ka novadpētniecības 
ekspozīciju vadītāji novadā ir aiz-
rautīgi entuziasti, kuri rūpīgi glabā 
krājumos esošās lietas, bet vajadzē-
tu vairāk līdzekļu, lai darbība būtu 
vērienīgāka. 

Marlena Zvaigzne 

Pēc pieredzes Ulbrokā un tepat novadā

Evika Liepājniece, Zane Pamše, Kristīne Kauliņa un 
Kristīne Skrulle konferencē Ulbrokā. 

   KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO
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Rakstnieka Herberta Dorbes muzejs septīto reizi rīkoja 
tāmnieku dialekta literāro darbu konkursu “Pe mums 
ventiņes”. Tajā piedalījās desmit autori, tostarp novada 
pārstāvji Līvija Sproģe (Ance), Uldis Saulītis (Tārgale), Līga 
Ķemlere (Zlēkas) un Velta Akmene (Pope). 

Līdz šim konkursam darbus iesūtīja vecāka gadagājuma cilvēki, kuri 
bērnībā paši runāja dialektā vai dzirdēja, kā to dara vecāki vai vecvecāki.  
Šī gada novitāte – līdzās senioriem darbus iesniedza vidējās un jaunākās 
paaudzes ziemeļkurzemnieki, norāda Ventspils muzeja sabiedrisko attie-
cību speciāliste Ginta Elksne. Žūrijā Ventspils muzejs aicināja rakstnieci 
Noru Ikstenu, literatūrvēsturnieci Andru Konsti, valodnieces Dairu Vē-
veri un Aneti Ozolu. Konkursa norisi nodrošināja Valsts kultūrkapitāla 
fonda projekts “Kurzemes kultūras programma 2022” un SIA “Jānis Roze”. 
Galveno balvu, dāvanu karti no “Jāņa Rozes” grāmatnīcas, ieguva Uldis 
Saulītis, balvu – apgāda “Zvaigzne ABC” jaunākās grāmatas – saņēma arī 
Velta Akmene. Apsveicam novadniekus ar veiksmīgo dalību konkursā un 
apvidus raksturīgā dialekta izmantošanu literārajos darbos.

Marlena Zvaigzne

Visus vieno Veidenbaums
Usmā aizvadīts pasākums “Lai mūs vieno Veidenbaums”, 

kurā Usmas amatierteātris “Suflē”, pianists Francis Gaiļus 
un vijolniece Rasma Petmane izstāstīja savu stāstu par 
dzejnieku Veidenbaumu, iedvesmojoties no Arno Jundzes 
romāna “Es nemiršu nekad”.

3. oktobrī tika atzīmēta latviešu dzejnieka un tulkotāja Eduarda Vei-
denbauma 155. jubileja. Usmas amatierteātra “Suflē” režisore Laila Grunte 
uzsvēra, ka ir pagājuši 155 gadi, bet nekas nav mainījies – bēdas un likstas 
ir tās pašas. Viņa pateicās māksliniekiem un ikvienam, kurš bija ieradies un 
iekāpa caur stāstu Veidenbauma kurpēs. Mākslinieku brīnišķīgais sniegums 
patiesi ļāva klausītājiem ieskatīties un nedaudz izjust dzejnieka dzīvesstāstu. 

Inga Andra Leigute
Amatierteātra “Suflē” aktieri kopā ar mūziķiem – 

Franci Gaiļu un Rasmu Petmani. 

Vācijas Iekšlietu ministrija 
(Bundesministerium des 
Innern und für die Heimat) 
atbalstīja Vācu valodas un 
kultūras nedēļas organizēšanu 
Latvijā, līdz ar to Ventspilī vācu 
valoda ieskanējās pirmsskolas 
izglītības iestādēs, skolās, 
tehnikumā un Galvenajā 
bibliotēkā.

Par veiksmīgu vācu valodas un 
kultūras dienas noslēgumu dēvēju 
Alus svētkus (Deutschlettisches 
Kulturoktoberfest), kas 1. oktobrī 
notika Ventspils tirgus laukumā. 
Svētku galvenais sponsors un ini-
ciators bija SIA “ZIBU Ventspils”, 
kas bāzējas Vārves kūdras pur-
vā, Gregora Cīglera vadībā. Visas 
dienas garumā klausītājus prie-
cēja plaša kultūras programma: 
interesantais Grosskonroitas alpu 

Dorotejas 
veltījums 
klausītājiem 
Latvijā

Svarīga prasme darboties komandā 
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultante Dace Kolāte četras dienas 

uzturējās Norvēģijas pilsētā Haugensundā. Tas bija iespējams, 
pateicoties starptautiskajam projektam “Iceland Liechtenstein 
Norway grants”.

Uz ziemeļvalsti devās uzņēmējdarbības speciālisti arī no Ventspils, 
Liepājas, Grobiņas, Talsiem, Tukuma un Saldus, veidojot saliedētu komandu, 
kura aizgūtnēm tvēra Norvēģijā redzēto, lai kaut ko no tā ieviestu arī 
savās pašvaldībās. Latvijas delegācijai bija iespēja apmeklēt vietējo 
vidusskolu, kurā audzēkņi apgūst trīs mācību virzienus, arī medijprasmes 
un uzņēmējdarbību, mācoties gan norvēģu, gan angļu valodā. Lai iestātos 
šajā vidusskolā, ir liels konkurss, un audzēkņi, darbojoties komandā, dibina 
savus mācību uzņēmumus. Akcionāri ir skolēnu vecāki, bet viņiem ir interese, 
lai jaunieši prastu rīkoties tirgus apstākļos un piedāvātu produktus, kas 
varētu ieinteresēt patērētājus. Tā Dace uzzinājusi par kādu uzņēmumu, kura 
dalībnieki izzvejo no jūras aļģes, izžāvē tās, sasmalcina un pievieno skolas 
dārziņā izaudzētas garšvielas, tā radot jaunu garšvielu, ko celt galdā, ieturot 
maltīti. Pēc tam latvieši devās uz lielu ostas uzņēmumu “Aibel”, izzinot tā 
darbības principus un to, kā tiek izmantota vēja enerģija. Šajā uzņēmumā 
noskaidrots arī tas, kā tiek vērtēti cilvēkresursi un saudzēta vide. “Norvēģi 
daudz staigā, un arī mēs, uzturoties šajā valstī, izbaudījām, kā tas ir – iet 
kājām lielus gabalus. Tos mērojām gan “Aibel” teritorijā, gan pārvietojoties 
pa Haugensundu. Izstaigājām arī gājēju ieliņu, kur tirgo dažādus 
izstrādājumus, arī rokdarbnieku piedāvātos. Tie ir stipri dārgāki nekā analogi 
mūsu valstī, bet visur ir piedomāts pie tā, lai ieinteresētu pircējus,” ievēroja 
Dace. Uzturoties Norvēģijā, viņa apmeklēja arī vietējo pašvaldību un lašu 
audzētavu jūrā, kur zivis dzīvo 30 metru dziļumā konusveida sietos, un lašus 
izaudzē svarā no 1,5 līdz 5 kilogramiem, kad tos var piedāvāt tirdzniecībā. 
Tāpat apskatīts arī vietējais biznesa inkubators, kurā topošajiem uzņēmējiem 
palīdz attīstīt ikvienu biznesa ideju, turklāt viņiem ir pieejamas ne tikai biroja 
telpas un aprīkojums, bet arī mentors, kurš konsultē un iesaka, kā labāk 
rīkoties, lai biznesa ideja būtu dzīvotspējīga. Inkubatorā Dace saprata, ka 
Norvēģijā ļoti bieži visi cieši sadarbojas, piemēram, pašvaldība ar banku, 
sniedzot iedzīvotājiem iespējami lielu pakalpojumu klāstu. Latvijas delegācija 
iegriezās arī industriālajā parkā, uzzinot, kā tur tiek nodrošināti loģistika, 
ostas pakalpojumi, atjaunojamā enerģija u.c. pakalpojumi. 

Tas, ko mūsu pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta konsultante 
aizguva Norvēģijā, ir prasme darboties komandā, jo tādējādi ieguvēji ir visi 
procesā iesaistītie cilvēki – gan tie, kuri sper pirmos soļus uzņēmējdarbībā, 
gan tie, kuri jau gadiem ir iesaistīti šajā jomā, turklāt būtiska nozīmē šajā 
posmā ir arī pašvaldībai. 

Marlena Zvaigzne

INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

2011. gada 28. maijā Šilutē 
Lietuvā iepazinos ar Doroteju 
Loču (Dorothee Lotsch). Viņa 
dzīvo Pencbergā Vācijā un 
darbojas biedrībā “Alexandra 
– Freunde.e.V.”, kas tur cie-
ņā un popularizē populārās 
vācu dziedātājas Aleksandras 
daiļradi. 

Koncertos Doroteja Loča izpil-
da dziesmas no Aleksandras reper-
tuāra, to skaitā arī dziesmas, kuru 
autore ir dziedātāja Aleksandra, 
protams, ka Dorotejas repertuārā ir 
arī citu autoru dziesmas.

Kopš mūsu iepazīšanās reizes 
Doroteja ir daudzkārt viesojusies 
pie mums Puzē, un tad cenšos vi-
ņai sagādāt iespēju sniegt koncertu. 
Kad izskanēja Alus svētki (Oktober
fest) Ventspils tirgus laukumā, sa-
darbībā ar Ventspils novada tautas 
namu un kultūras namu vadītājiem 
organizējām koncertus, lai viņa 
iepriecinātu klausītājus Jūrkalnē, 
Zirās un Ugālē. Parasti teicu, ka ne-
esmu saskaitījusi, cik reižu viņa ir 
ar savu uzstāšanos priecējusi klau-
sītājus Latvijā. Viņa ir piedalījusies 
dažādos koncertos, sniegusi solo 
koncertus daudzās vietās, to darī-
jusi vienmēr bez maksas. Šoruden 
Ugālē bija Dorotejas 43. uzstāšanās 
reize. Viņa priecājas par klausītā-
jiem Latvijā un vēlas visus priecēt 
ar savu sniegumu.

Māra Kraule

Dorotejas sniegums 
vienmēr ir emocionāls un 
izjusts.  MĀRAS KRAULES FOTO

tauru pūtēju un pūtēju orķestra 
sniegums, patīkama atkalredzēša-
nās ar dziedātāju Doroteju Loču. 

Lielu atbalstu koncertā ar dažā-
dām interesantām un pārdomātām 
pro grammām sniedza Ventspils 

Svētki vācu valodai un kultūrai
novada amatiermākslas kolektīvi: 
folkloras kopa “Sītava”, ansamblis 
“Saiva” no Užavas kopā ar grupu 
“Līgo” un ansamblis “Ziedu laiks” 
no Tārgales. Organizatori ir ļoti 
pateicīgi visiem šo kolektīvu dalīb-
niekiem un novēl veiksmīgu jauno 
muzikālo sezonu.

Ventspils Vācu kultūras biedrī-
ba šogad atkal sagatavo izdošanai 
kalendāru 2023. gadam “Muižas 
vakar un šodien”. Ir apceļotas un ie-
pazītas 12 muižas Tukuma novadā, 
un visu braucienu dalībnieku vidū 
bija arī vairāki 808. Puzes mazpulka 
mazpulcēni, guva jaunus iespaidus 
un iesniedza fotogrāfijas, kas ne-
pieciešamas kalendāra izdošanai. 
Vēl varu piedāvāt iespēju ikvienam 
interesentam apgūt vācu valodu 
tiešsaistes nodarbībās.

Māra Kraule

Alpu taures Grosskonroitas alpu tauru pūtēju ansamblis 
– tajā muzicē arī Gregors Cīglers.   MĀRAS KRAULES FOTO 

Piedalījās tāmnieku dialekta 
literāro darbu konkursā

Daudzus gadus 
savos darbos 

tāmnieku dialektu 
izmanto arī Velta 

Akmene.  
GINTAS ELKSNES FOTO



8  | 
2022. gada 8. novembris

Jūrkalnes, Stiklu, 
Tārgales un Piltenes 
katlumājas renovācijas ciklā 
noslēdzies pirmais posms. 

Proti, novembra sākumā SIA 
“VNK serviss” un Ventspils no-
vada pašvaldības pārstāvji tikās 
Jūrkalnes katlumājas tehnoloģis-
ko iekārtu oficiālajā pieņemšanas 
dienā, kas noritēja ļoti sekmīgi un 
kas faktiski iezīmē četru katlumā-
ju (Jūrkalnes, Stiklu, Tārgales un 
Piltenes) aizsāktā modernizācijas 
cikla pirmā posma sekmīgu no-
slēgumu.

Jūrkalnes siltumapgādes jo-
mas pārraudzība tika deleģēta 
SIA “VNK serviss”, sākot no 2021. 
gada septembra, un 2022. gada 
laikā, intensīvi meklējot labākos 
un finansiāli izdevīgākos varian-

tus, ir rasts veiksmīgākais teh-
noloģiskais risinājums ar labāko 
budžetu, kas ļaus saglabāt vai, 
visticamākais, pat samazināt ap-
kures tarifu brīdī, kad būtiski pie-
aug darbaspēka izmaksas un kāpj 
kurināmā izejmateriāla izmaksas. 
Ražojot siltumenerģiju ar jauna-
jām iekārtām, būs nepieciešams 
divas reizes mazāk šķeldas, kā arī 
nebūs vajadzīgs kurinātāju darba-
spēks, kas siltumenerģijas tarifā 
Jūrkalnē līdz šim veidoja lielāko 
izmaksu sadaļu.

Šī projekta realizēšana SIA 
“VNK serviss” dos iespēju sniegt 
grozījumus šobrīd jau spēkā eso-
šajā siltuma tarifā, kas jaunajā re-
dakcijā varētu stāties spēkā nāka-
majā – 2023. gadā.

Diāna Skudra 

Septembrī noslēgti līgumi par Usmas 
pagasta daudzdzīvokļu mājas “Dimanti” 
jumta būvniecību 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 kopējo projekta summu 
22 219,02 eiro.

Būvvaldē saskaņošanai iesniegta Usmas pagas-
ta daudzdzīvokļu mājas “Dimanti” būvniecības ie-
ceres dokumentācija, kā arī tiek gatavota iesniegša-
nai arī daudzdzīvokļu māju “Atvari” Puzes pagasta 
Blāzmas ciemā un “Zūras 9” Vārves pagasta Zūru 
ciemā būvniecības ieceres dokumentācija. Pēc 
būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas 
tiks uzsākti būvdarbi. 

Izskatīšanas procesā “Altum” programmas aiz-
devuma finansējuma piesaistei remonta darbiem 
vēl joprojām ir iesniegtie pieteikumi Ugāles pa-
gasta “Rūpnīcas – 3”, Ances pagasta “Varavīksnes”, 
kā arī Usmas pagasta “Dzintari” daudzdzīvokļu 
mājām, kurus māju uzdevumā ir sagatavojuši SIA 
“VNK serviss” speciālisti.

Tiek gatavots pieteikums “Altum” aizdevuma 
finansējuma piesaistei daudzdzīvokļu mājai “Rūp-
nīcas – 4”, Ugāles pagastā, kur ar aizdevuma pa-
līdzību dzīvokļu īpašnieku kopība arī lēma veikt 
jumta seguma atjaunošanas darbus.

Iepirkumu procedūras par saimnieciski izdevī-
gāko piegādātāju izvēli turpinās vēl divām daudz-
dzīvokļu mājām – Tārgales pagasta “Celtniekos 
– 2”, kur plānots veikt inženierkomunikāciju no-
maiņas pasākumus, kā arī Usmas pagasta “Bril-
jantos”, kur plānots veikt starppaneļu šuvju aizdari 
un fasādes atjaunošanas darbus. Pēc iepirkuma 
procesa noslēgšanās SIA “VNK serviss” informēs 
dzīvokļu īpašniekus, lai tiktu pieņemts lēmums, vai 
turpināt projekta realizēšanu un sniegt pieteikumu 
“Altum” aizdevuma finansējuma piesaistei.

SIA “VNK serviss” atkal un vēlreiz vēlas uz-
svērt, ka jebkura novadā esošā daudzdzīvokļu māja 
var izmantot “Altum” programmu, lai sakārtotu 
kādu no prioritārajiem jautājumiem: piemēram, 
uzlabotu mājas energoefektivitāti, nomainot kāp-

ņu telpu logus un durvis, renovētu jumtu, mainītu 
inženierkomunikācijas vai veiktu citus nozīmīgus 
būvdarbus, piemēram, beidzot iekārtotu individu-
ālu siltumapgādes sistēmu daudzdzīvokļu mājai. 
Lai īstenotu nepieciešamos renovācijas darbus, 
mājas iedzīvotājiem ir tikai jābūt pietiekami aktī-
viem un jāapmeklē mājas sapulces, jo tieši mājas 
sapulcē ir iespējams pieņemt lēmumu par mājai 
nepieciešamo darbu veikšanu, ko SIA “VNK ser-
viss” speciālisti attiecīgi nofiksēs mājas sapulces 
protokolā. 

Jāuzsver, ka visi minētie soļi aizņem no sešiem 
līdz 12 mēnešiem un “Altum” programma “Daudz-
dzīvokļu māju remonta aizdevums” tiek slēgta 
2023. gada beigās, tāpēc aicinām visus tos daudz-
dzīvokļu namus, kas ir ieinteresēti veikt lielākus 
remonta darbus, bet kuriem uzkrājumā nav pietie-
kamu mājas naudas līdzekļu, nekavēties un vērsties 
pie SIA “VNK serviss” apsaimniekošanas speciālis-
tiem, lai pārrunātu iespējas par projekta realizāciju.  
Četras no septiņām Tārgales daudzdzīvokļu mā-
jām lēmušas uzstādīt siltumpunktus. Tārgalē čet-
rām daudzdzīvokļu mājām, kur dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcēs vai izmantojot iedzīvotāju anketēšanu 
tika pieņemts lēmums veikt siltummezglu uzstā-
dīšanu, tie tiks izbūvēti, tiklīdz tiks saņemti visi 
nepieciešamie materiāli un iekārtas. Viena siltum-
mezgla izbūves izmaksas ir no 3276,14 eiro līdz 
4322,10 eiro, kur aptuveni 70% ir nepieciešamo 
materiālu un sūkņa izmaksas. Izmaksas ir atkarī-
gas no dzīvojamās mājas platības. 

Tajās daudzdzīvokļu mājās Tārgalē, kur kop-
sapulcē vai ar iedzīvotāju anketēšanu netika pie-
ņemts lēmums par siltummezglu izbūvi, to izbūve 
tika iekļauta 2023 .gada remontdarbu plānos un 
tiks veikta nākamajā gadā.

Kāpēc nepieciešams siltumpunkts, atbild SIA 
“VNK serviss” apsaimniekošanas nodaļas vadī-
tāja Kristīne Uļevataja-Koščejeva: “Siltumpunkta 
uzstādīšana mājas iedzīvotājiem ļauj efektīvāk un 
taupīgāk lietot siltumenerģiju, pašiem nosakot 
mājai nepieciešamo piegādājamo siltuma apjomu, 
kas pie šā brīža apkures izmaksām ir ļoti būtiski, jo 
ļaus iedzīvotājiem samazināt rēķinus par apkures 
izmaksām!”

Diāna Skudra

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 ie-
sniegt arī klātienē pie Ventspils novada 
Sociālā dienesta sociālā darba speciā-
listiem katrā pagasta pārvaldē noteik-
tajos pieņemšanas laikos.

Vēršam uzmanību par atbalsta pe-
riodu un pieteikuma noformēšanai ne-
pieciešamajiem dokumentiem:

1. Ja apkurei izmanto malku, ku-
rai nav maksājumu apliecinoša doku-
menta, pieteikums kompensācijas sa-
ņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 
30.11.2022.

Pieteikuma noformēšanai nepie-
ciešams mājokļa īpašuma vai lietoša-
nas tiesības apliecinošs dokuments.

Atbalsta veids – 60 eiro pabalsts 
(ja malka iegādāta līdz šā gada 31. au-
gustam un nav maksājumu apliecinoša 
dokumenta). 

2. Ja apkurei izmanto granulas vai 
briketes, vai malku, pieteikums iesnie-
dzams līdz 30.04.2023.

Pieteikuma noformēšanai nepie-
ciešamie dokumenti:

l mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecinošs dokuments;

l maksājumu apliecinošs doku-
ments par koksnes granulu, koksnes 
brikešu vai malkas iegādi vienam mā-
joklim.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei 
izmanto granulas vai briketes, kom-
pensēs 50% no izmaksām, kas pār-
sniedz 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 centrali-
zētā siltumapgāde, atbalstu piemēros 
automātiski rēķinos. Atbalsta periods 
līdz 30.04.2023. Atbalsta veids – kom-
pensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 
eiro/MWh.

4. Ja apkurei izmanto elektroener-
ģiju, tad pieteikuma noformēšanas ter-
miņš ir no 01.11.2022. līdz 30.04.2023. 
Atbalsta periods noteikts no 2022. 
gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. ap-
rīlim. Pieteikuma noformēšanai nepie-
ciešamie dokumenti: mājokļa īpašuma 
vai lietošanas tiesības apliecinošs do-
kuments, rēķins par elektroenerģiju*.

l Mājsaimniecībai, kura mājokli 
apkurina, izmantojot elektroenerģiju, 
par laikposmu no 2022. gada 1. oktob-
ra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības 
saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievie-
notās vērtības nodokli, elektroenerģi-
jas patēriņam virs 500 kilovatstundām, 
bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 
50 procentu apmērā no elektroenerģi-
jas 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 “Energoresur-
su cenu ārkārtēja pieauguma samazi-
nājuma pasākumu likumā” noteiktajā 
kārtībā.
Ventspils novada Sociālais dienests

Jūrkalnē ekspluatācijā 
pieņemta automatizēta 
šķeldas katlumāja

Svinīgs brīdis – atklāta modernizētā katlumāja Jūrkalnē.   DIĀNAS SKUDRAS ARHĪVA FOTO

Informācija par atbalstu 
siltumenerģijas izmaksu segšanai

SIA “VNK SERVISS” aktīvi turpina novada daudzdzīvokļu 
māju jumtu renovācijas darbus “Altum” programmā
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3 Atkārtoti lūdzam visus 
klientus, apmaksājot savu rē-
ķinu internetbankā, norādīt 
precīzu rēķina numuru un ad-
resi par kuru tiek maksāts! Tas 
nepieciešams, lai grāmatvedībā 
būtu iespējams atpazīt ienākošo 
maksājumu un korekti piesaistīt 
konkrētam klientam.  

3 Skaidrojam, ka ūdens 
skaitītāja rādījumi ir jānodod 
katru mēnesi no 26. līdz 29. da-
tumam, norādot visus ciparnī-
cas skaitļus, arī tos, kuri atrodas 
aiz komata! Skaitītāja rādījumi, 
kas nodoti pēc norādītā datu-
ma, netiek pieņemti un klientam 
tiek aprēķināts ūdens daudzums 
pēc vidējā patēriņa un, ja rādī-
jumi netiek nodoti savlaicīgi trīs 
mēnešus pēc kārtas, klientam tiek 
aprēķināta starpība starp mājas 
ievadskaitītāja rādījumu un mājas 
dzīvokļos kopējo deklarēto ūdens 
daudzumu.  

3 Aicinām iedzīvotājus iz-
mantot iespēju ziņot skaitītāju 
rādījumus sev ērtākajā laikā 
vietnē www.bill.me. Vairāk infor-
mācijas par “Bill.me” iespējām un 
priekšrocībām var iegūt tīmekļa 
vietnē www.bill.me vai darba laikā 
zvanot pa tālruni: +371 66905690, 
tāpat arī aktivizējot uz reģistrēto 
e-pastu saņemto “Bill.me” reģis-
trācijas saiti. 

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

16. novembrī:
3 Zlēkās no plkst. 8 līdz 12.
22. novembrī:
3 Vārvē no plkst. 9 līdz 10;
Piltenē no plkst. 8 līdz 12;
3 Ancē no plkst. 9 līdz 10;
3 Popē no plkst. 11 līdz 12; 
3 Blāzmā no plkst. 13 līdz 14;
3 Usmā no plkst. 15 līdz 16.
23. novembrī:
3 Tārgalē no plkst. 8 līdz 12.
29. novembrī:
3 Jūrkalnē no plkst. 10 līdz 11.
2022. gada 30. novembrī:
3 Zirās no plkst. 9 līdz 10.

Diāna Skudra

Kā ziņots iepriekšējā mēneša 
“Ventspils Novadniekā”, Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas 
komisija (turpmāk tekstā SPRK) 
2022. gada 13. oktobrī ar Padomes 
lēmumu Nr. 233 (prot. Nr. 44, 4 .p.) 
ir apstiprinājusi SIA “VNK serviss” 
siltumenerģijas apgādes pakalpoju-
mu tarifus Ventspils novada terito-
rijās (skatīt 1. tabulu), kas sagatavoti 
atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas tarifa izstrā-
des metodikai un stājušies spēkā no 
2022. gada 15. oktobra. (“Energo-
resursu cenu ārkārtēja pieauguma 
samazinājuma pasākumu likuma” 
7.2. panta otrā daļa paredz, ka šajā 
pantā noteiktā kārtībā Regulatora 
apstiprinātie tarifi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc Regulatora lēmu-
ma publicēšanas oficiālajā izdevu-
mā “Latvijas Vēstnesis”.)

SIA “VNK serviss” 
INFORMĒ 
PAR CITĀM 
AKTUALITĀTĒM

No 15. oktobra stājušies spēkā 
jaunie siltumenerģijas apgādes tarifi

SIA “VNK serviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
 Ventspils novada teritorijās

1.tabula

Siltumenerģijas apgādes tarifu projekti ir aprēķināti saskaņā ar Re-
gulatora 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un SIA “VNK serviss” ta-
rifu ir precizējis atbilstoši SPRK metodikai, ņemot vērā visus Regulatora 
ieteikumus un norādījumus. 

Regulators arī piešķīris SIA “VNK serviss” atļauju pašai saskaņā ar 
metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus šķeldas 
vai malkas cenas izmaiņu gadījumā.

SIA “VNK serviss” paziņojumu par tarifu projektu iesniegšanu Re-
gulatoram publicēja 2020. gada 25. septembrī (“Latvijas Vēstnesis”, 2020, 
186. Nr.), bet 2022. gada 23. septembrī publicēja paziņojuma precizēju-
mu (“Latvijas Vēstnesis”, 2022, 185. Nr.), kā arī nosūtīja Ventspils novada 
pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. 

Lai mazinātu energoresursu straujo cenu pieauguma negatīvo so-
ciālekonomisko ietekmi uz mājsaimniecībām, Latvijas valdība ir notei-
kusi atbalsta pasākumus. Mājsaimniecībām siltumenerģijas tarifiem līdz 
150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto 
slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/

MWh valsts kompensē 90%. Piemērojamos tarifus ar valsts atbalstu 
lietotājam EUR bez PVN esam apkopojuši 1. tabulas 7. kolonnā. Valsts 
atbalsts siltumenerģijas izmaksu mazināšanai mājsaimniecībām ir pie-
ejams laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. 
Atbalsts mājsaimniecībām automātiski tiks atspoguļots rēķinos.

No 01.05.2023. Regulators apstiprinājis atšķirīgus tarifus, jo ar šo 
datumu vairs netiks saņemts valsts atbalsts juridiskām personām elek-
troenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājumam, saskaņā 
ar “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu 
likuma” 4. pantu, tāpēc bija nepieciešams atbilstoši precizēt tarifos ie-
kļautās elektroenerģijas izmaksas.  

Skaidrojums par tarifa struktūras  
galvenajām izmaksu pozīcijām

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifos iekļautās izmaksas 
eiro sadalījumā pa izmaksu veidiem apkopotas 1. grafikā. Papildu gra-
fikā iekļauta informācija par lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu 
MWh katrā Ventspils novada teritorijā.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifos iekļautās izmaksas sadalījumā pa izmaksu 
veidiem, EUR

1. grafiks

Kā redzams 1. grafikā, tarifa 
apmērs eiro ir ļoti atkarīgs no pie-
slēgumu skaita un patērētās sil-
tumenerģijas apjoma katrā Vents-
pils novada teritorijā. Jo lielāks 
pieslēgumu skaits un patērētās 
siltumenerģijas apjoms, jo mazāks 
siltumenerģijas apgādes tarifs. 
Fiksētās pakalpojuma nodrošinā-
šanas izmaksas uz 1 MWh lielāka 
siltumenerģijas patēriņa gadījumā 
ir mazākas, jo tiek attiecinātas uz 
lielāku sniegtā pakalpojuma apjo-
mu.

Vislielākā izmaksu pozīcija 
tarifos visās teritorijās ir kurinā-
mā un elektroenerģijas izmaksas, 
kuras šajā apkures sezonā ir bū-
tiski pieaugušas, tas ir, kurināmā 
izmaksas pieaugušas četras reizes, 
savukārt elektroenerģijas izmak-
sas pieaugušas trīs ar pusi reizes 
no kopējām tarifā iekļautajām iz-
maksām. 

Izmaksu struktūru tieši ietek-
mē arī veikto investīciju apjoms 

katrā siltumapgādes nodrošinā-
šanas sistēmā. Katlumājās, kurās 
veiktas būtiskas investīcijas – 
Užavā, Ventavā, Usmā, Puzē un 
Ugālē –, ir būtiski lielāki aizde-
vuma pamatsummas un procen-
tu maksājumi, kā arī kapitāla at-
deve, bet proporcionāli mazākas 
darbaspēka izmaksas, jo apkures 
katla apkalpošana notiek auto-
mātiskā režīmā un netiek no-

darbināti kurinātāji. Pārējās iz-
maksās, kas ir robežās no 3% līdz 
9%, iekļautas iekārtu remontu un 
uzturēšanas izmaksas, transport-
līdzekļu degvielas un uzturēša-
nas izdevumi, vispārējās admi-
nistratīvās, telpu nomas, dabas 
resursu nodokļa, apdrošināšanas 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
izmaksas.

Aicinām iedzīvotājus sekot 

līdz aktuālajai informācijai par 
siltumapgādes tarifiem www.
vnkserviss.lv, kā arī savlaicīgi 
vērsties Ventspils novada Sociā-
lajā dienestā, lai noskaidrotu, vai 
būs pieejams kāds pašvaldības 
atbalsts specifiskām mērķa gru-
pām, piemēram, maznodrošinā-
tajiem, trūcīgajiem, daudzbērnu 
ģimenēm u.tml.

Diāna Skudra

Nr. Apdzīvota 
vieta

Iepriek-
šējais 
tarifs 

juridiskām 
personām 
EUR bez 

PVN

Iepriekšējais 
tarifs 

fiziskām 
personām 

EUR bez PVN

Regulatora 
apstipri-
nātais 

tarifs no 
15.10.2022. 

līdz 
30.04.2023. 
EUR bez PVN

Regulatora 
apstipri-
nātais 

tarifs no 
1.05.2023. 

EUR 
bez PVN

Fiziskām 
personām 

piemē -
rojamais 

tarifs 
ar valsts 

atbalstu EUR 
bez PVN

Fiziskām 
personām 

piemē-
rojamais 

tarifs EUR 
ar PVN 
12%

1 Ugāle 59.49 59.49 123.38 124.12 95.69 107.17
2 Blāzma, 

Puze
64.33 60.58 131.79 132.41 99.90 111.89

3 Užava 61.45 61.45 212.59 213.73 115.26 129.09
4 Ventava, 

Vārve
65.86 50.68 172.63 174.01 111.26 124.61

5 Usma 65.90 47.72 132.10 133.11 100.05 112.06
6 Stikli, Puze 78.49 48.79 174.87 176.54 111.49 124.87
7 Piltene 60.18 52.31 93.03 93.63 80.52 90.18
8 Tārgale 51.15 40.35 95.10 95.99 81.55 91.34
9 Jūrkalne 102.11 99.03 165.11 166.31 110.51 123.77
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Jau vēstījām, ka Užavā un 
Landzē iestādīti Glika ozoli. 
Nu tas izdarīts arī Tārgalē un 
Zlēkās. 

14. oktobra rītā Zlēku muižas 
parkā, klātesot Zlēku draudzes 
mācītājam Jānim Kalniņam, drau-
dzes priekšniecei Gunitai Zer-
nevicai, Zlēku pagasta pārvaldes 
vadītājai Daigai Cekulei, Ventspils 
novada Kultūras nodaļas vadītājai 
Zanei Pamšei un Latvijas Evaņģē-
liski luteriskās baznīcas (LELB) 
projekta vadītājai Agitai Krasti-
ņai, tika iestādīti trīs ozoliņi. Pasā-
kumā piedalījās arī iedzīvotāji un 
Zlēku pirmskolas grupas “Rūķītis” 
audzēkņi un skolotāja. Savukārt 
viens ozols iestādīts Miķeļtornī, 
baznīcai piederošajā teritorijā. 
Rīta pusē, kā stāsta Tārgales pa-

gasta pārvaldes vadītājs Mārcis 
Laksbergs, notika talka, novācot 
traucējošo apaugumu, pats Pilte-
nes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe 
enerģiski darbojies ar zāģi, bet 
pēc tam, uzvilcis svētku talāru, ie-
svētījis jauno koku. 

Atzīmējot Reformācijas piec-
simtgadi Latvijā un Latvijas Evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas simto 
dzimšanas dienu, 2022. gadā da-
žādās Latvijas vietās tiek stādīti 
ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Gli-
ka pirms vairāk nekā 300 gadiem 
stādīto ozolu zīlēm. 

Reformācijas rezultātā Dieva 
vārdu varēja sākt tulkot arī na-
cionālajās valodās. No 1685. līdz 
1694. gadam Ernsts Gliks (1652–
1705) pārtulkoja latviski Jauno 
un Veco derību un, pabeidzis 

darbu, Alūksnes mācītājmuižas 
parkā iestādīja divus ozolus, kas 
zaļo joprojām. 2016. gada rude-
nī LELB Virsvaldes darbinieki 
Alūksnes mācītājmuižā salasīja 
ap 15 kilogramiem zīļu. Tās iesē-
ja AS “Latvijas valsts meži” Jelga-
vas kokaudzētavā. Šogad jaunie 
ozoliņi tiek stādīti visā Latvijā 
gan pie baznīcām un draudžu 
mājām, gan sadarbībā ar vietējām 
pašvaldībām parkos, pie skolām 
un citās publiskās vietās, lai ozoli 
izplatās pa visu Latviju, kā izpla-
tījās Dieva vārds caur Ernsta Gli-
ka tulkoto Bībeli. Ernsts Johans 
Gliks ir pirmais Bībeles tulkotājs 
latviešu valodā. Viņu var dēvēt 
par mūsu zemes Luteru.

Marlena Zvaigzne

Ugālē atklāta multifunkcionālā asfalta velotrase

27. oktobrī Ugālē norisinājās 
multifunkcionālās asfalta velotrases 
atklāšana. Tā ir pirmā šāda veida trase novadā 
– nepārtraukta, speciāli konstruēta asfalta 
seguma trase ar viļņotu virsmu un izliektiem 
stūriem, kas sastāv no dažāda izmēra 
kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplīniem. 

Apmeklētāju un garāmgājēju informēšanai pie ieejas 
asfalta velotrasē uzstādīta informācijas zīme par trasi un 
tās lietošanas noteikumiem.

Velotrases atklāšanā novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks teica svinīgu uzrunu: “Ir pabeigts liels 
darbs, kas dod lielu gandarījumu. Mēs stāvam pie ob-
jekta, kas cilvēkiem kalpos par īstu atpūtas un izklaides 
vietu ne vienu gadu vien, mēs varam tikai priecāties, ka 
mūsu jaunieši nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, un tas 
ir pats galvenais, ka viņiem ir, kur savu enerģiju un spēku 
likt lietā.” 

Trases būvdarbus objektā veica uzņēmums SIA “We 
Build Parks”, tā pārstāvis Artjoms Smirnovs uzsvēra, ka šī 
trasīte Ugālē ir pasaules pieredzes iemiesojums, jo uzņē-
muma pārstāvji ir būvējuši trases Āfrikā, Amerikā, Ķīnā, 
Eiropā un daudz kur citur. Šī trase ir īpaša ar to, ka šeit 
nodarbi atradīs jebkura vecuma pārstāvis ar dažādiem 
pārvietošanās līdzekļiem, piemēram, velosipēdiem, skri-
tuļdēļiem, skrituļslidām. Viņš iesaka visiem padomāt par 
ķiverēm un cer, ka ķiveru valkāšanas kultūra šeit attīs-
tīsies, parādot atklāšanā arī paraugdemonstrējumu ar 
meloni – kas notiek tad, ja brauc trasē bez ķiveres. 

“Rudens ir ražas laiks, un šogad Ugālei rudens ir ļoti 
ražīgs. Mums ir pašiem sava mūsdienīga velotrase, tik-
pat kā ir pabeigta pastaigu takas labiekārtošana, šobrīd 
tepat tiek uzstādīti rotaļelementi bērniem. Paldies no-
vada domes deputātiem par iedrošinājumu un atbalstu, 
paldies visām nodaļām pašvaldībā, kas palīdzēja realizēt 
un iesniegt projektu, paldies biedrībai “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija”, kas atbalstīja projektu, un paldies 
mūsu būvniekiem, projektētājiem un būvuzraugam! To, 
ka tas bija vajadzīgs, mēs redzam katru dienu, bērni te ir 
no rīta, pirms un pēc skolas, brīvdienās, visiem šī trase 
patīk,” minēja Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna 
Mendrišora.

Aplausiem skanot, tika pārgriezta sarkanā lente, dodot 
zaļo gaismu jauniešiem sākt izmantot velotrasi. Tās mērķis 
ir kvalitatīvas un drošas dzīves vides veidošana aktīvākai 
atpūtai iedzīvotājiem ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu 
un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infrastruktūru.

Projekts “Universāli pielietojamas velotrases ierīko-
šana Ugālē” (Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000009) īste-
nots saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”. Projekta kopējās izmaksas ir 63 828,63 eiro, 
no tām publiskais finansējums (ELFLA) 45 000 eiro, bet 
18 828,63 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Inga Andra Leigute

Ventspils novada dome 2022. gada 27. oktobra sēdē 
pieņēma lēmumu “Par paredzētās darbības – vēja 
elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā 
– akceptēšanu” (protokols Nr.31, 16.§).

Paredzētās darbības ierosinātājs – SIA “Ventspils Wind” (reģ. Nr. 
50203233141), juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21–11, Rīga, 
LV-1010.

Paredzētās darbības norises vieta – Ventspils novada Tārgales pa-
gasta nekustamie īpašumi ar kadastra apzīmējumiem: 9866 010 0033, 
9866 010 0056, 9866 010 0048, 9866 010 0053, 9866 010 0100, 9866 015 
0090, 9866 015 0018, 9866 015 0100, 9866 023 0052.

Paredzētā darbība ir ne vairāk kā desmit vēja elektrostaciju (VES) 
izbūve, kur katras stacijas plānotā jauda – 6,2 MW, bet kopējā jauda – 
62  MW. VES plānots izvietot teritorijās, kuru pašreizējā izmantošana 
galvenokārt ir mežsaimniecība. VES paredzēts izvietot zemes vienībās, 
kas atrodas juridisko personu īpašumā, ar kurām ir noslēgti zemes no-
mas līgumi.

VES paredzēts izvietot tikai zemes vienībās ar kadastra apzīmēju-
miem 9866 010 0033, 9866 010 0056, 9866 010 0048, 9866 010 0053, 
9866 010 0100, 9866 015 0090, 9866 015 0018, 9866 015 0100,  
9866 023 0052 Tārgales pagastā, Ventspils novadā.

Ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN) ir notikušas publiskās ap-
spriešanas, kuru laikā bija iespējams uzdot jautājumus gan sanāksmju 
laikā, gan saņemt atbildes rakstiskā veidā. Atbilstoši sabiedriskās ap-
spriešanas rezultātiem papildināts un precizēts IVN ziņojums. Sabied-
riskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumi iekļauti ziņojuma 
sējumā.

2022. gada 10. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) iz-
sniedza atzinumu Nr. 5-04/10/2022 par SIA “Ventspils Wind” vēja elek-
trostaciju būvniecības Tārgales pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu.

VPVB, izvērtējis ziņojumu, savā atzinumā norāda, ka nav konstatē-
jami paredzētās darbības īstenošanai no ārējiem normatīvajiem aktiem 
izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām. 
IVN ziņojumā un VPVB atzinumā identificēta virkne ierobežojošu vai 
limitējošu faktoru, priekšnosacījumu tālākajam plānošanas un projektē-
šanas stadijām, kā arī nosacījumi, ar kādiem paredzētā darbība to akcep-
ta gadījumā var būt īstenojama vai nav pieļaujama.

Lēmums pieņemts, izvērtējot IVN ziņojumu, ievērojot VPVB atzi-
numu un ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Secināts, ka 
paredzētās darbības īstenošanas gadījumā sabiedrības ieguvums kopu-
mā pārsniedz attiecīgās darbības radīto potenciālo kaitējumu videi un 
sabiedrībai.

Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai īste-
nojami ziņojumā paredzētie pasākumi un VPVB atzinumā nostiprinātie 
un izvirzītie papildu nosacījumi.

Ar pieņemtā lēmuma saturu var iepazīties Ventspils novada pašval-
dības interneta vietnē: https://ventspilsnovads.lv/protokoli/ventspils 
novadadomessede27102022nr31/.

Iveta Straume  

Ozolus iestāda arī Zlēkās un Tārgalē
MĀRČA LAKSBERGA ARHĪVA FOTO

Piltenes iecirkņa 
prāvests Kārlis Irbe ar 
talciniekiem Miķeļtornī. 

Paziņojums par paredzētās 
darbības akceptēšanu

 Jaunā velotrase domāta dažādiem pārvietošanās līdzekļiem,  Jaunā velotrase domāta dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, 
piemēram, velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām.piemēram, velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām.

INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO
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Ventspils Mūzikas 
vidusskolā norisinājās 
Ziemeļkurzemes reģiona 
mūzikas skolu metodiskā 
diena. Šīs dienas laikā 
notika trīs meistarklases, 
tāpēc skolā atskanēja vijoļu, 
flautu un klavieru mūzikas 
skaņas. 

Meistarklases flautistiem vadīja 
flautiste Anete Toča, un tajās pieda-
lījās gan mūzikas skolas, gan mūzi-
kas vidusskolas audzēkņi. Arī Vents-
pils novada Piltenes Mūzikas skolas 
6. klases audzēkne Enija Jankovska 
ņēma dalību šajā flautas meistar-
klasē, kurā atskaņoja J.  Ruttera 
skaņdarbu “Ostinato”, kas ir 2. daļa 
no komponista “Antīkās svītas”, 
un uzklausīja flautistes A.  Točas 
ieteikumus un rekomendācijas. 
Meistarklases vienmēr ir iespēja 
parādīt sevi un ieklausīties vērtīgos 
padomos, kā uzlabot spēles tehni-
ku un māksliniecisko izpildījumu. 
Tajās iespējams saņemt ieteikumus 
un gūt risinājumus dažādām indivi-
duālām problēmām, un bieži vien šī 
citādā pieeja ir ļoti noderīga tālākai 
izaugsmei. Gandrīz visiem dalīb-
niekiem tika aizrādīts par stāju un 
tās nozīmību spēlējot. Meistarkla-
ses vadītāja A. Toča ieteica Enijai, 

PILTENE

Piltenes pilsētā 
SIA “Saldus ceļinieks” 
darbinieki pārbūvē Lauku 
un Zemnieku ielu.

Projekts, kā norāda Piltenes 
pilsētas un pagasta pārvaldes va-
dītājs Aigars Kress, paredz Lauku 
ielā rekonstruēt segumu, izklājot 
to ar betona bruģakmeni, izbūvēt 
lietusūdens novades tīklus, ielas 
apgaismojumu, jaunu caurteku, 
esošo elektrības gaisa vadu līniju 
ieguldot kabelī, izbūvējot jaunas 
autostāvvietas, nomainot vecos 
sadzīves kanalizācijas tīklus un 
akas zem brauktuves. Savukārt 
Zemnieku ielas posmam, kas 
pašlaik ir klāts ar granti, izbūvēs 

jaunu bruģakmens segumu, lie-
tusūdens novades tīklus, ielas 
apgaismojumu. Šim ielas posmam 
trijiem pieguļošajiem pašvaldības 
zemes gabaliem ierīkos sadzīves 
kanalizācijas un dzeramā ūdens 
pieslēgumus, lai īpašumus varē-
tu pārdot apbūvei. Darbus abos 
objektos paredzēts pabeigt 2023. 
gada jūnijā. Tos realizē, izmanto-
jot pašvaldības līdzekļus, būvnie-
cības izmaksas ir 467 351,42 eiro. 
Projekta autors – arhitekts Arturs 
Siliņš, kurš pārstāv SIA “PBT” (iz-
maksas 9680 eiro), būvuzraugs – 
Raitis Veidemanis no SIA “BŪUZ” 
(izmaksas 7263,63 eiro). 

Marlena Zvaigzne 

Ventspils novada pašvaldība 2022. gada 6. 
jūnijā parakstīja sadarbības līgumu ar biedrību 
“Latvijas Pašvaldību savienība” par nacionālās 
nozīmes projekta Nr.1-08/35/2022 “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” darba uzdevumu realizāciju no 
pieejamā Latvijas Vides aizsardzības fonda 
(LVAF) finansējuma līdzekļiem.

Projekta mērķis bija īstenot jūras piekrastes joslas apsaim-
niekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, 
atpūtniekiem un tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un 
pludmales pieejamību, veicinot bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanos. Ventspils novada projekta uzdevums bija veikt 
piekrastes joslas apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas 
un Jūrkalnes pagastā no 1. maija līdz 30. septembrim.

Lai īstenotu projektu, Ventspils novada pašvaldība no-
slēdza darba līgumus ar piecām personām par regulāru 
atkritumu savākšanu minētajā periodā. Atkritumu savāk-
šanas nodrošināšanai tika iegādāts darba apģērbs, cimdi un 
atkritumu maisi, kā arī impregnēšanas līdzeklis pludmalē 
izvietoto koka atkritumu urnu un iepriekšējos gados iegā-
dāto informatīvo zīmju stabu apstrādei pret nelabvēlīgu lai-
kapstākļu ietekmi. Sadarbībā ar Ventspils Labiekārtošanas 
kombinātu bija nodrošināta atkritumu konteineru noma un 
apkalpošana. Projekta laikā šogad savākti 105 m3 dažāda vei-
da atkritumu. Ventspils novada pašvaldībai piešķirtais LVAF 
finansējums bija 33 104 eiro.

Kristīne Strika 

kā veiksmīgāk nospēlēt skaņdarba 
grūtākās vietas. Pati audzēkne at-
zīst, ka meistarklase devusi motivā-
ciju darboties un viņa sapratusi, ka 
vienmēr būs vēl, pie kā piestrādāt, 
jo mūzikai ir ļoti daudz slāņu.

Pēc meistarklasēm vakarā iz-
skanēja koncerts koncertzālē “Lat-
vija”, ko bija sarūpējis trio “NYX”, 

kurā muzicēja visu trīs meistarkla-
šu vadītājas  – Anete Toča (flauta), 
Tatjana Ostrovska (vijole) un Ieva 
Sarja (klavieres). Koncertā skanē-
ja latviešu komponistu jaundarbi, 
kurus klausītāji uzņēma ar lielu sa-
jūsmu.

Piltenes Mūzikas skolas sko-
lotāja Lilija Kļaviņa

INFORMĀCIJA

Ances pagastā beigušies Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas atbalstītā investīciju 
projekta “Pašvaldības autoceļa A–01 “Ance–Lazdaines” 
posma no 1,32 līdz 2,52 km brauktuves virsmas 
atjaunošana Ances pagastā, Ventspils novadā” 
atjaunošanas darbi. Būvuzņēmējs bija valsts akciju 
sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”, būvuzraudzību 
veica SIA “BŪUZ” speciālisti.  

Iepriekš autoceļam bija grants segums, tā ekspluatācijas gaitā ra-
dās uzaugumi brauktuves malās, aizauga sāngrāvji, bija bojātas caur-
tekas, cietusi meliorācijas kolektora aka, līdz ar to pasliktinājās ceļa 
konstrukcija un satiksmes kustības drošība. 

Kā norāda Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka, ceļš ļoti 
putēja, bija bedrains, to bija grūti nogreiderēt, turklāt minētajā ceļa 
posmā atrodas četru uzņēmēju īpašumi un vairākas privātmājas. Lai 
visiem būtu ērtāka dzīvošana, kopā ar projektētāju tika pieņemts 
lēmums ceļa atjaunošanas laikā novērst visas nepilnības, papildi-
not grants segumu ar jaunu materiālu un izmantot jaunu virsmas 
atjaunošanas metodi, veicot dubulto virsmas apstrādi. Ceļa virsmas 
apstrādes tehnoloģija ietver bitumena vai tā emulsijas vienmērīgu 
izsmidzināšanu uz ceļa virsmas un tam sekojošu tūlītēju sīkšķembu 
uzbēršanu un pieveltņošanu. 

Kopējās būvniecības izmaksas objektā bija 78 751,07 eiro, būvuz-
raudzība izmaksāja  3375,90 eiro. Projekta finansējums – Valsts kasē 
saņemtais aizdevums – iegūts, ievērojot Ministru kabineta noteiku-
mus Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvēr-
tēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. 

Marlena Zvaigzne 

Meistarklases – iespēja jaunajiem mūziķiem

Enija darbojas meistarklasē pie flautistes Anetes Točas. 
AINAS LODZIŅAS FOTO

Piltenē notiek 
ielu pārbūves darbi

Tur, kur pašlaik notiek pārbūve, jau nākamgad būs 
sakopta vide.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Ancē pabeigta 
ceļa atjaunošanaĪstenots piekrastes 

apsaimniekošanas projekts

Atkritumus piekrastes joslā savāca 
piecas personas, kurām bija 
nodrošināts īpašs darba apģērbs.  
GUNTARA REĶA FOTO
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INFORMĀCIJAZLĒKAS

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

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

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 30. novembrī. 
Nākamais numurs iznāks 
13. decembrī.

Skaistā sestdienas 
pusdienlaikā Zlēkās 
sapulcējās pagasta 
iedzīvotāji, lai pasākumā 
“Ziedi rītausmā” godinātu 
režisora Emīla Abersona 
piemiņu un vecās 
pagastmājas dārzā iestādītu 
3500 krokusu. Tas atrodas 
kultūras centra tuvumā, un 
teritorijā iekārtotas vairākas 
dobes, piemēram, rožu un 
ziemciešu.

Pavasarī kultūras nama va-
dītāja Kristīne Kauliņa aicināja 
ikvienu, kurš vēlējās pagastmājas 
dārzā iestādīt sniegpulkstenīšus, 
bet tagad bija krokusu kārta. Tos 
iedēstīja arī Zlēku centra kapos, 
kur atdusas Emīls Abersons, lai 
krokusi ziedētu jau Teātra dienā 
un teātra mīļi šajā vietā varētu 
nolikt ziedus. Pieminot režisoru, 
Kristīne pavasarī iesniedza paš-
valdības kultūras projektu kon-
kursā savu pieteikumu, un tas tika 
apstiprināts, tāpēc varēja ne tikai 
iegādāties krokusu sīpolus, bet arī 
sakopt novadnieka atdusas vietu.   

Emīlam Abersonam veltītajā 
piemiņas pasākumā Kristīne pa-
stāstīja, ka viņš dzimis sešu bēr-
nu ģimenē Ugāles mācītājmuižā 
1906. gada 11. februārī kā vecā-
kais dēls, vēlāk mācījies Ugāles 
Kalna skolā. Tēvs bijis policists, 
kura pēdās aizgājuši divi brāļi. 
Viens Emīla brālis emigrējis uz 
Ameriku, viens bijis izsūtījumā 
Sibīrijā, brālis Juris dzīvojis un 

mācījies Zlēkās, bet tagad dzīvo 
Liepājā. Veselības stāvokļa dēļ 
viņš nevarēja atbraukt uz Zlēkām, 
toties zināja šo to pastāstīt. Savas 
atmiņas atklāja arī Ugālē dzīvojo-
šā Emīla brāļa meita Ira Čače.

Emīls jau no mazotnes sapņojis 
tikt uz Rīgu un izskoloties kultūras 
zinībās, tāpēc brāļi bieži bijuši aiz-
vainoti, ka viņš nepalīdz smagajos 
lauku darbos, bet viegli dzīvo pa 
pilsētu. Emīls izmantojis katru ie-
spēju, lai pabūtu kultūras notiku-
mu centrā, un jau pirmā “Zvejnieka 
dēla” kino uzņemšanas laikā fi lmē-
jies masu skatos, par ko vēlāk ļoti 
priecājies. Nopietni darbojoties 
kultūras lauciņā, Emīlam nepietika 
laika ģimenei, tāpēc arvien retāk 
to apciemojis un savu tā arī neiz-
veidojis, toties ļoti aktīvi darbojies 
Zlēkās, 1946. gadā sākot strādāt 
par mākslinieciskās daļas vadītāju 
un režisoru kultūras namā. Viņa 
vadībā iestudētas tādas izrādes kā 
Rūdolfa Blaumaņa “Trīnes grēki”, 
“Pazudušais dēls”, Artūra Vilka 
“Kāzu dāvana” un vēl daudzas ci-
tas. Ar šīm izrādēm Zlēku teātris 
apbraukājis vai visu Kurzemi, izrā-
dot savu veikumu plašai publikai, 
jo tajos laikos tas katrā pagastā 
bija liels notikums. Pēc Zlēkās 
nodzīvotā laika režisors devies uz 
Rīgu, darbojies kultūras jomā, kas 
viņam bija tik tuva un saprotama. 
Emīls Abersons, strādādams Zlē-
kās, izvēlējies pseidonīmu Alnis, 
ar kuru iestudējis lugas, iespējams, 
arī pats ko sacerējis teātra vajadzī-

bām. Vēlāk laika gaitā arī nomainī-
jis uzvārdu no Abersons uz Alnis. 
“Nav skaidri zināms, kāpēc šāda 
izvēle, un šī iemesla dēļ mums nā-
cās krietni nopūlēties, lai sameklē-
tu precīzus miršanas datus (1985. 
gada 18. marts), jo vienkārši ne-
iedomājāmies meklēt Alni. Taču, 
pateicoties radinieku atmiņām un 
laipnajām Dzimtsarakstu nodaļas 
darbiniecēm, izdevās noskaidrot, 
ka Emīls savu mūža novakari pa-
vadījis pansionātā Bauskas rajonā, 
kur nokļuvis no pēdējās dzīves vie-
tas Pilsrundālē. Ar pansionāta auto 
un brāļa dēla Jura pavadīts, atgrie-
zies Zlēkās, lai atdusētos centra 
kapos,” saka Kristīne. Emīls nodzī-
voja 79 gadus, un tā bija viņa izvēle 
– tikt apglabātam tieši Zlēkās. Ilgu 
laiku viņa kapa vieta bija nesakop-
ta un aizaugsi, bet Zlēku kultūras 
nama vadītāja ar domubiedriem 
to sakopa, tā godinot novadnieku, 
kurš atstājis paliekošas pēdas pa-
gasta kultūras dzīvē. 

Zlēku bibliotēkā tiek vākti un 
apkopoti novadpētniecības ma-
teriāli, lai nākamajām paaudzēm 
atstātu pilnvērtīgāku kultūras 
mantojumu par Emīla Abersona 
darbības laiku.

Pēc piemiņas brīža kapos pa-
sākuma dalībnieki devās uz vecās 
pagastmājas dārzu, lai iestādītu 
krokusus, bet pēc tam kultūras 
namā noskatītos Laidu amatier-
teātra izrādi “Nopietni kā anek-
dotē”.

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada oktobrī reģistrēti 
septiņi jaundzimušie: 
Tārgales pagastā trīs, 

divi Ugāles pagastā, pa vienam Ziru 
un Vārves pagastā. 

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

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

Ugāles pagastā Jānis Vinovskis (26.01.1943.–23.10.2022.)
Tārgales pagastā Ainars Asaris (20.03.1968.–28.10.2022.)

Piemiņas pasākumā 
iestāda 3500 krokusu

Krokusu stādīšanas talkā piedalījās ap 30 cilvēku – kā pieaugušie, tā bērni. 
KRISTĪNES KAULIŅAS ARHĪVA FOTO 

Vents pils novada pašvaldība informē, ka Ventspils novada dome 
2022. gada 27. oktobra sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 31, 15. §) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos 
īpašumos “Dagnijas lauks”,  kadastra numurs 9878 004 0206, 
“Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, “Struņķi”, kadastra 
numurs 9878 005 0045 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
9878 003 0212, Užavas pagastā, Ventspils novadā”.

Ar lēmumu var iepazīties Ventspils novada domes interneta vietnē 
https://ventspilsnovads.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25553. 

Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojuma grafi sko 
daļu nekustamie īpašumi “Dagnijas lauks”, kadastra numurs 
9878 004 0206, “Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0212, un “Upmaļi”, kadastra numurs 
9878 003 0139, Užavas pagastā atrodas lauksaimniecības teritorijā 
(L). Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 4.11. punkta 
“Lauksaimniecības teritorija” apakšpunktā 4.11.1.3. noteikti teritorijas 
papildizmantošanas veidi, tai skaitā energoapgādes uzņēmumu apbūve.

Ventspils novada “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 
3.2. punkta apakšpunktā 3.2.2. “Alternatīvā energoapgāde” noteikts, 
ka vēja elektrostaciju, kuras jauda ir lielāka par 20kW, atļauts izvietot 
rūpniecības teritorijā (R) un lauksaimniecības teritorijā (L), ievērojot 
vispārīgajos apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos 
nosacījumus un papildu prasības. Vēja elektrostaciju novietojumu paredz, 
izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt nosacījumus vēja parka 
izveidei, veidojot racionālu apkalpojošo infrastruktūru, kas kopumā 
veicinātu novada ekonomisko aktivitāti.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “Užava Energo”, 
reģistrācijas Nr. 41203067181, adrese: “Alutiņi”, Užavas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3627.

Iveta Straume 

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu
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Sporta skolotājs Aivars 
Čaklis Zūru pamatskolā 
strādā 46 gadus, un pērn 
pašvaldība viņam par 
nozīmīgu ieguld ījumu 
izglītības darbā, jauno 
sportistu motivēšanā 
un daudzveidīgu sporta 
sacensību rīkošanā piešķīra 
Goda rakstu. Pedagogs 
nemaz nav palicis lepns 
un aizvien tikpat enerģiski 
joņo pa sporta laukumu 
un uzmundrina savus 
audzēkņus, ja vajag – arī 
norāj. Viņš strādā arī 
novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā un 30 gadus bija 
sporta skolotāju metodiskā 
darba koordinators. 

Aivars ir audzis trīs brāļu ģi-
menē, Jānis un Imants ir par viņu 
jaunāki. “Viņi bija sīkie, es – tas 
lielais. Tolaik dzīvojām Zlēkās un 
labprāt dauzījām bumbu un rāpā-
mies kokos, sacentāmies, kurš no-
laidīsies lejā no augstākas galotnes. 
Kad sāku mācīties skolā, mums 
bija tāds fi zkultūras skolotājs Bum-
bulis, kurš ieinteresēja sportā un 
rīkoja dažādas sacensības.

Ja negribēsi būt labākais, 
visu dzīvi vilksies iepakaļ  

Par Aivaru kolēģi 
saka – viņš vienmēr 

cenšas analizēt savu 
rīcību, meklē kļūdas un 

novērtē sasniegto.  
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Hei, ir laiks jauniem piedzīvojumiem! 
Gads ir paskrējis nemanot, un mēs aicinām tevi 
piedalīties jaunā izaicinājumā – auto piedzīvojumā 
“No Jūrkalnes līdz Usmai 2022”.
“Āvu, āvu baltas kājas, lecu autiņā” – ar šo devīzi 
šoreiz dosimies pretējā virzienā no Jūrkalnes līdz 
Usmai, pa ceļam apciemojot Užavu, Vārvi, Ventspils 
pilsētu, Popi un Ugāli. Auto piedzīvojums 
“No Jūrkalnes līdz Usmai 2022” ir patriotisks 
izklaides pasākums ar orientēšanās elementiem, 
kurā kā pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots 
automobilis. Aun kājas, lec savā autiņā un izbaudi 
dienu kopā ar ģimeni un draugiem! Piesaki savu 
komandu līdz 23. novembrim, aizpildot pieteikuma 
anketu. Pasākuma nolikums un pieteikšanās anketa 
pieejama Ventspils novada mājaslapā.

Svinam svētkus kopā!
Ventspils novada kultūras darbinieces

Piedalies auto piedzīvojumā 
“No Jūrkalnes līdz Usmai 2022”
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Ja negribēsi būt labākais, 
visu dzīvi vilksies iepakaļ  

Populāra bija tautasbumba 
un rokasbumba, labprāt spēlējām 
futbolu, slēpošanā biju rajonā spē-
cīgākais, startēju vieglatlētikas dis-
ciplīnās, turoties pirmajā trijniekā. 
Mājās pašam bija savs disks, izra-
kām tāllēkšanas bedri, šķēpmeša-
na mums, brāļiem, notika uz gran-
tētā ceļa. Man patika kustēties, bet 
nepatika zaudēt. Starp citu, sports 
stimulēja arī labāk mācīties, jo ne-
gribējās palikt pēdējam. Tāpēc es 
tagad nesaprotu, ja kāds saka: “Ai, 
man vienalga, kāda man būs vie-
ta, un tas nekas, ka tās meitenes ir 
pirmās!” Ja negribēsi būt labākais, 
visu dzīvi tā arī vilksies iepakaļ, un 
darbā arī tāds cilvēks nebūs vaja-
dzīgs, kas necentīsies. Es tā jūtu, 
ka ir ģimenes, kurās bērni vēl līdz 
skolas vecumam iesūc sevī domu, 
ka nav jācenšas, un tad jau skolo-
tājs te var stāstīt un plātīties, cik 
grib, – negatīvo viedokli grūti mai-
nīt, ja mājās borēts kaut kas cits.”

Atceroties jaunību, vārvenieks 
stāsta, ka nemaz nav gribējis būt 

skolotājs, jo nav vēlējies audzināt 
citus un, nav noslēpums, arī cīnī-
ties ar bērniem, lai viņi būtu pie-
dabūjami kaut ko darīt. Vidussko-
las laikos Aivaru saistījusi vēsture, 
un puisis nodomājis to studēt, bet 
Ugāles vidusskolas direktore Leon-
tīne Sproģe norādījusi, ka pēc tam 
būs jāstrādā skolā. Atkal garām! 
Klasesbiedra pierunāts, Aivars 
gandrīz iestājies Tomskas Milicijas 
skolā, bet kaut kas misējies ar vese-
lības pārbaudi. Skolotājs Bumbulis, 
to padzirdējis, teicis, lai jauneklis 
dodas uz Fizkultūras institūtu, un 
viņš tā arī darījis, kā pamatspeciali-
tāti izvēloties slēpošanu. Pēc augst-
skolas beigšanas Aivars, no vienas 
puses, gribējis palikt Rīgā, bet, no 
otras puses, galvaspilsēta bija drus-
ku apnikusi, tādēļ, saņēmis piedā-
vājumu strādāt Zūru skolā, teicis: 
“Lai notiek!” Un tā mācību iestādē 
ienācis garmatains jaunais skolo-
tājs, kurā pamazām uzšķīlās pe-
dagoga dzirksts un talants. “Man 
nav, par ko sūdzēties, ja atskatos 
uz skolā nostrādātajiem gadiem. 
Sākumā, kad biju jauns, ar vecāko 

klašu puišiem lauzāmies, visādus 
pekstiņus taisījām, kopā gājām uz 
ballēm, bet – tikmēr čomojāmies, 
līdz audzēkņi stundās sāka atļau-
ties vaļības. Mazie paskatījās, ko 
strādāja lielie, un arī sāka darīt pa-
kaļ. Jutu, ka tā lieta aiziet pašplūs-
mā, un tad es sāku izturēties sting-
rāk, ieviesu dažus noteikumus. Ja 
kāds traucēja citiem, viņam bija 
jāpiepumpējas un jātrenē presīte 
vai arī jānoskrien pāris kilometri. 
Tā diezgan ātri dabūju disciplīnu 
sliedēs un varēju normāli strādāt. 
Esmu sapratis to, ka pat tiem bēr-
niem, kam īpaši nepatīk sports, ir 
interese par dažādām spēlēm – tās 
raisa pozitīvas emocijas, un man ir 
svarīgi, lai skolēni manās stundās 
justos labi. Tagad jau dikti uzsver, 
ka pedagogam jāstrādā, izmanto-
jot individuālas pieejas metodes, 
bet es to esmu darījis visu laiku, jo 
tikai tā var motivēt arī tos audzēk-
ņus, kam tik labi neveicas sportā. 
Nekad neesmu licis divnieku, ja 
bērns centās, bet nevarēja izpildīt 

normatīvus. Vispār jau bērni tomēr 
grib sportot, mazāk vai vairāk cītī-
gi katrs tomēr kaut ko dara. Es ar 
audzēkņiem vienmēr esmu bijis pa 
draugam. Mazie man saka: “Čau, 
Aivar!” Tad labāk, lai runā tā, nekā 
nespēj izdvest: “Labdien, skolotāj!” 
Viņi pie manis atnāk starpbrīžos un 
papļāpā, ielaižu viņus zālē pabum-
bot.” 

Lai audzēkņu ikdienu padarī-
tu daudzveidīgāku, Aivars Zūru 
pamatskolā rīko dažādus sporta 
pasākumus, tostarp pārgājienus 
ar uzdevumiem, orientēšanās sa-
censības un vieglatlētikas mačus, 
tādējādi saliedējot ne tikai klases, 
bet arī visu skolas kolektīvu. 

Strādājot Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā, trenerim vienmēr ir 
prieks par tiem audzēkņiem, kuri 
cīnās par medaļām, tad viņš ir 
gatavs papildu darbam. “Bet zini, 
kā ir, – es ar vienlīdz lielu interesi 
strādāju sporta stundās un tre-
niņos, turklāt jāņem vērā, ka ne-
trūkst tādu, kuri piesakās sporta 

skolā, bet, kad kļūst grūtāk, sāk 
loderēt, un tad es sazinos ar vecā-
kiem, jo skumji, ja talantīgi bērni 
tik ātri padodas – tā vietā, lai re-
publikā cīnītos par labām vietām. 
Ja ir vieglais treniņš, atnāk, ja uz-
dodu kaut ko smagāku, audzēknis 
domā, kā izvairīties. Skaidroju, ka 
bez darba rezultāta nebūs. Bet tik 
un tā – man aizvien ir gandarījums 
par to, ko es darbā daru. Pretējā ga-
dījumā sēdētu mājās un ietu mak-
šķerēt, kas man ļoti patīk. Būtībā 
jau esmu pensijā un varētu nestrā-
dāt, bet vēl gribas nākt uz darbu!”

Aivars arī pats startē sacensī-
bās, piemēram, kopš 1976. gada 
viņš katru pavasari piedalās 12 ki-
lometru izturības skrējienā apkārt 
Vīlandes ezeram, tiek skrieti arī 
pusmaratoni, vasarā ar jauniešiem 
vārvenieks uzspēlē pludmales vo-
lejbolu, bet ziemā – basketbolu, 
bet īpaši pie sirds ir novuss, kur 
gūti labi panākumi ne tikai valsts, 
bet arī starptautiskā mērogā.                                               

Marlena Zvaigzne

VĀRVE

29. septembrī Zūru 
pamatskolas 1. stāva 
gaitenis izskatījās nedaudz 
citādi. Tur bija pulcējušies 
daudz cilvēku, jo notika 
Miķeļdienas tirgus.

Tirgotāju lomās bija iejutu-
šies Zūru pamatskolas 1.–4. klašu 
skolēni. Viņi aicināja Zūru pa-
matskolas audzēkņus, vecākus, 
pedagogus un Ventavas ciemata 
iedzīvotājus nopirkt pašu dārzā 
izaudzētos un mājās pagatavotos 
labumus: gan svaigu ābolu sulu, 
gan siltus pīrāgus, gan saldumus, 
varēja iegādāties arī nepārtikas 
preces: pašgatavotus atstarotājus, 

lai var rūpēties par savu drošību, 
un dažādus nelielus dekorus. Sko-
lēniem bija jāmāk gan savu tirgoto 
preci reklamēt, gan iesaiņot, gan 
pasniegt pircējiem, gan pēc tirgus 
izrēķināt peļņu. Labāk noformētās 
tirdzniecības vietas saņēma veici-
nāšanas balvas. Bērni bija ļoti gan-
darīti par notikušo pasākumu un 
atkal gatavosies jaunam tirdziņam 
nākamajā gadā. Paldies vecākiem, 
kuri atbalstīja mazos tirgotājus ar 
izejvielām, lai būtu, ko tirgot, un 
pašā tirgošanās procesā, lai tas 
būtu raitāks. Daudziem mazajiem 
tirgotājiem tā bija pirmā pieredze.

Skolotāja Kristīne Dane

Zūru pamatskolā viesojās 
Ventspils novada jauniešu bied-
rības “MUMS” (Mēs – uz mērķa 
sasniegšanu) koordinatore un 
pašvaldības jaunatnes lietu spe-
ciāliste Sibilla Veģe. Pasākumā 
piedalījās 6.–9.  klašu audzēkņi. 
Tikšanās mērķis bija iegūt infor-
māciju par jauniešu aktivitāšu 
iespējām ārpus skolas vides. Ne-
formālā vides gaisotnē koordina-
tore Sibilla informēja par jauniešu 
pašrealizēšanās iespējām Vents-

pils novadā un Vārves pagastā. 
Pasākuma pirmajā daļā skolēni 
spēlēja saliedēšanās spēles. Otra-
jā daļā skolēniem bija uzdevums 
uzrakstīt, viņuprāt, mūsdienu jau-
nieša raksturīgākās īpašības, iz-
platītākās informācijas nodošanas 
iespējas un veidus. Tika diskutēts 
par pasākumiem, kādus jaunieši 
vēlētos apmeklēt un organizēt, 
par projektu idejām nākotnē. 

Skolotāja Kristīne Dane

Pieredzes 
apmaiņas 
brauciens 
uz Tartu 

Igaunijā, Tartu Dabas 
mājā, norisinājās apmācības 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas projekta 
“PACKGDEPO” gaitā.

Skolotāji no Latvijas un 
Igaunijas piedalījās darbnīcās 
par iepakojuma atkritumiem 
skolās un bērnudārzos. Zūru 
pamatskolu pārstāvēja skolotāja 
Ieva Mickus. Apmācības 
viņai ļāva iegūt priekšstatu 
par iepakojuma dzīves ciklu 
izmantošanas iespējām, ar 
to saistītiem izglītojošajiem 
materiāliem un apgūt jaunas 
idejas un metodes, kā kopā ar 
skolēniem risināt iepakojuma, 
tajā skaitā depozīta iepakojuma, 
tēmu ekonomikas aprites 
kontekstā.

Pēc iegūtās pieredzes 
apmaiņas un sadarbības 
ar Igaunijas un Latvijas 
skolotājiem projektā 
“PACKGDEPO” tiks izstrādāti 
izglītojoši materiāli, kas tiks 
pabeigti novembra beigās.

Skolotāja Kristīne Dane

Tikšanās ar Zūru 
pamatskolas jauniešiem

Jaunieši iesaistījušies saliedēšanās spēlēs. 
KRISTĪNES DANES FOTO

Miķeļdienas tirgus 
Zūru pamatskolā

Kāds pērk, kāds pārdod – visiem ir interesanti.   
KRISTĪNES DANES FOTO
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Zūru pamatskolā sociālā 
pedagoģe Egita Gaile strādā 
četrus gadus, palīdzot 
skolēniem, vecākiem un 
pedagogiem. Viņa skolā 

vada atbalsta komandas 
darbu, organizējot iknedēļas 
tikšanās, saplānojot veicamos 
darbus, pārrunājot problēmas 
un to risinājumus. 

Egita ir studējusi Liepājas Uni-
versitātē, iegūstot profesionālo 
bakalaura grādu kā sociālais peda-
gogs, pēc tam turpinot studijas ma-
ģistrantūrā, iegūstot profesionālo 

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma 
dēļ no 25. novembra tiks mainīts Vārves 
pagasta Zūru pasta nodaļas darbības modelis, 
darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot 
to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. No 
minētā datuma Vārves pagastā visi pasta 
pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 12 līdz 
13 tiks nodrošināti Skolas ielā 1. Ārpus pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika 
iedzīvotāji varēs izvēlēties pasta pakalpojumus 
saņemt arī pie pastnieka savā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā niecīgo universālā pasta pakalpojumu 
pieprasījumu Zūru pasta nodaļā, kas šāgada astoņos 
mēnešos radījis “Latvijas Pastam” vairāk nekā 14 200 
eiro zaudējumus, tiek mainīts pasta nodaļas darbības 
modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet iedzīvotā-
jiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie 
pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Zūru pasta pakalpojumu snieg-
šanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pa-
kalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina 
“Latvijas Pasts”: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un 
pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu – vēs-
tules, pastkartes, sīkpakas, bandroles – saņemšana 
un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku 
saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu 
iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas “Pasta 
norēķinu sistēmas” (PNS) kontā, naudas pārvedumu 

izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu ap-
maksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģiona iedzīvotājam jau patlaban ir pla-
šas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus 
arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klien-
ta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas 
pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu 
korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pie-
ņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegā-
di, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un 
pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, 
iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Zūru iedzīvotājiem ie-
spējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS  
konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā 
iespējams pieteikt, iepriekš sazinoties ar “Latvijas Pasta”  
Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņem-
šanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmak-
sas saņemšanu Zūru pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un 
norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. 
Savukārt, apmeklējot Ventspils 1. pasta nodaļu Platajā 
ielā 8, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma 
iespējama no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8 
līdz 18 un sestdienās no plkst. 9 līdz 12.

Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja 
Vineta Kļaviņa 

INFORMĀCIJA

VĀRVE
maģistra grādu un kļūstot arī par 
psiholoģijas skolotāju. Vēlme ikdie-
nā būt saskarsmē ar bērniem radās 
tāpēc, ka Egitai patīk radošs darbs 
un skolā ne mirkli nav garlaicīgi – 
visu laiku ir jauni izaicinājumi un 
jaunas situācijas, kuras risinot var 
likt lietā profesionālās zināšanas. 
Sociālajai pedagoģei ir svarīgi, lai 
bērni veiksmīgi iekļautos skolas 
dzīvē un veidotu pozitīvas savstar-
pējās attiecības. “Sadarbojos ar 
klašu audzinātājām, skolēni arī paši 
nāk pie manis, ja ir kāda problēma, 
tāpat sadarbojos ar skolas vadību 
un vecākiem, lai visus jautājumus 
risinātu kopīgi. Reizēm gadās arī 
tā, ka pie manis atnāk kāds sko-
lēns, kurš grib pastāstīt par viņam 
svarīgu situāciju, bet nevēlas, lai to 
zinātu visi. Bērns uzticas, un es viņu 
uzklausu.” Visbiežāk skolēni runā 
par savstarpējām attiecībām skolā 
un ģimenē, bet reizēm ieiet Egitas 
kabinetā, lai vienkārši parunātos, 
jo vēlas tikt sadzirdēti un uzklausī-
ti. Sociālajam pedagogam jāpievērš 
uzmanība arī izglītojamo uzvedībai, 
jo dažkārt tā var traucēt mācību un 
atpūtas procesā. Ja ir nesaskaņas 
un nesaprašanās, pieaugušie var 
palīdzēt risināt problēmsituācijas, 
lai ieguvēji būtu visi un neviens au-
dzēknis skolā nejustos atstumts.

Skolēni, ievērojusi Egita, lab-
prāt pieņem dažādu veidu palīdzī-
bu un ir gatavi sadarboties. “Skatos, 
kāda ir konkrētā situācija, un tad 
reizēm iedrošinu, citreiz motivēju 
un palīdzu izraudzīties mērķi, ko 
varētu sasniegt. Galvenais ir no-
spraust mazos mērķīšus, kurus var 
reāli sasniegt; ejot soli pa solim, 

skolēnam rodas lielāka motivācija.” 
Sociālās pedagoģes ikdiena pa-

rasti ir saplānota, bet mēdz rasties 
arī krīzes situācijas, kas jārisina ne-
kavējoties. Parasti palīdz mierīgas 
sarunas un uzmundrinoši vārdi, jo 
ir svarīgi, lai skolēni notic sev un 
apjauš, cik dažādi resursi slēpjas 
viņos pašos un kādi palīdzības rīki 
ir pieejami gan skolā, gan ārpus tās, 
kā, piemēram, Pusaudžu resursu 
centrā Ventspilī. Sarunās ar skolē-
niem Egita uzsver, ka viss izdodas 
darot, vien jānotic saviem spēkiem. 
Dažkārt, lai darbs veiktos vēl labāk, 
sociālā pedagoģe sadarbojas ar bā-
riņtiesas un  Sociālā dienesta dar-
biniecēm, kuras ir gatavas palīdzēt 
bērniem un viņu ģimenēm. “Esmu 
secinājusi, ka vecāki ir ieinteresēti, 
lai bērni iegūtu labu izglītību un ērti 
justos skolā. Ja ir kādi pārrunājami 
jautājumi, aicinu pieaugušos uz sa-
runu – izskaidrojošas un izglītojo-
šas sarunas ir ļoti vajadzīgas, tāpat 
kā savstarpēja uzticēšanās. Skolā ir 
atbalsta personāls, kurā ietilpst arī 
psihologs, speciālais pedagogs un 
logopēds, tāpat direktores vietniece 
izglītības darbā, kas palīdz vecā-
kiem risināt dažādas pedagoģiskās, 
psiholoģiskās un  sociālās problē-
mas. Tas rada motivāciju iedziļinā-
ties problēmā līdz galam.” 

Ja ir izdevies kādam palīdzēt, 
Egitai rodas gandarījuma sajūta. 
Viņai ir patīkami strādāt saprotošā 
kolektīvā, savukārt Zūru pamat-
skolas direktore Santa Broša uzteic 
savu kolēģi par iejūtību un radošu-
mu, Egita esot zinoša un prasīga, bet 
taisnīga.

Marlena Zvaigzne

Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem 
Zūru pamatskolas sociālā pedagoģe Egita Gaile saņēmusi domes priekšsēdētāja 
Aivara Mucenieka pasniegto balvu “Gada skolotājs”.  INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

Bērns uzticas, un sociālā 
pedagoģe viņu uzklausa

Vārves pagastā mainīs pasta nodaļas darbības modeli

IZMANTO 
“EUROPE DIRECT” 
CENTRA IESPĒJAS 

“Europe Direct” (ED) Ventspils centrs atrodas 
Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, 
otrajā stāvā. 
ED centru tīkls sniedz iedzīvotājiem informāciju 
par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā. 
“Europe Direct” centri veido būtisku saikni 
starp Eiropas Savienības institūcijām un 
iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un 
atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības 
grupām. ED Ventspils darbības mērķis ir 
sekmēt vietējo iedzīvotāju izpratni par Eiropas 
Komisijas prioritātēm. Centrs organizē 
izglītojošus pasākumus, piemēram, par Zaļo 
Eiropu, kiberdrošību. Par ED darbību un Eiropas 
Savienības aktualitātēm informācija pieejama 
atsevišķā sadaļā Ventspils bibliotēkas tīmekļa 
vietnē http://biblioteka.ventspils.lv/edventspils/, 
kā arī ED kontos sociālajos tīklos “Twitter”, 
“Instagram” un “Facebook”. 
“Europe Direct” Ventspils darbību finansiāli 
atbalsta Eiropas Komisija.

Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura 
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UGĀLE

Skolēnu brīvlaika 
trešdienas vakarpusē Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas 
izstāžu zālē pulcējāmies 
uz Guntas Kalseres gleznu 
izstādes, kura aptvēra 
mākslinieces daiļrades 30 
gadu periodu, noslēguma 
pasākumu.

Izstāde bija baudāma no 1. 
septembra gan plašākai publikai, 
gan pašu skolas audzēkņiem, kuri 
šos divus mēnešus aktīvi darbojās 
ar izstādes materiālu – apsprie-
da redzamo, deva darbiem savus 

nosaukumus, centās nokopēt sev 
interesantus darbu fragmentus un 
darbus un, iedvesmojoties no kāda 
mākslinieces darba, radīt savu. 
Labākos darbiņus varēja skatīt arī 
apmeklētāji. To autori bija 4. klases 
audzēkņi Evelīna Līna Fridrihso-
ne, Kristers Li Siliņš, 6. klases au-
dzēkņi Edgars Kuzmans un Vineta 
Strēle.

Pēc direktores Rasmas Petma-
nes uzrunas iepazīšanās ar māksli-
nieces Guntas Kalseres personību 
un daiļradi norisinājās dialogā ar 
Laimdotu Junkaru. Turpinājumā 

Ugāles vidusskolas 
patriotu veido skolas vērtības 
– radošums, atbildība un 
cieņa. Lai šīs skolas vērtības 
nepazustu un būtu ikkatram 
skolēnam sirdī, katru gadu 
skolā tiek rīkota 1. un 10. 
klases uzņemšana Ugāles 
vidusskolā.

No 10. līdz 14. oktobrim sko-
lā norisinājās 10. klases iesvētības 
vidusskolā. Visas nedēļas garumā 
12. klases skolēni pārbaudīja 10. 
klases izturību, radošumu, saliedē-
tību un prasmi būt vienotiem savā 
starpā. Katru dienu skolēniem bija 
jāierodas skolā laikus, noteiktajā 
dienas tēlā. Rīts skolēniem iesākās 
ar 12. klases skolēnu sarūpētajām 
brokastīm, himnu un rīta rosmi, 
dienas gaitā bija jāveic dažādi pār-
baudījumi un uzdevumi. Ar šīs ne-
dēļas pārbaudījumiem skolēni tika 
ļoti labi galā, un nedēļas beigās 10. 
klases skolēniem bija jānodod svi-
nīgais vidusskolas zvērests. Ar to 
10. klases audzēkņi apliecināja un 
pierādīja, ka viņos mīt īsts vidus-
skolēnu gars un puiši un meitenes ir 
piederīgi Ugāles vidusskolai.  

Savukārt 20. oktobrī notika 1. 
klases uzņemšana Ugāles vidus-
skolā. Mazie skolēni jau krietni 
ir iejutušies skolas dzīvē un bija 
gatavi saņemt savu pirmo oficiālo 
Ugāles vidusskolas dokumentu, 
kuru viņiem pasniedza skolas di-
rektore Dana Šimpermane. 1. kla-
ses skolēni šajos svētkos sniedza 
priekšnesumu, kurā parādīja, ko 
viņi ir paspējuši iemācīties pa šo 
neilgo laiku skolas solā. Labus vār-
dus un novēlējumus pirmklasnieki 
saņēma no pārējiem sākumskolas 
skolēniem un skolotājiem, kā arī 
mazu sveicienu un vēlējumus bija 
sarūpējušas bērnudārza skolotā-
jas, kuras 1. klases skolēnus bija 
gatavojušas skolai. Lai visiem zi-
nātkārs, radošs un brīnumu pilns 
turpmākais mācību gads!

12. klases skolniece 
Rēzija Blumfelde

sekoja arī publikas jautājumi, indi-
viduālas sarunas. Savdabīgu intri-
gu radīja darbu meklēšana pēc 1. 
klases audzēkņu dotajiem nosau-
kumiem.

Audzēknes Evelīnas Līnas 
Fridrihsones māmiņas Gitas pār-
domas pēc pasākuma:  “(..) patī-
kamā atmosfērā mēs klausījāmies 
mākslinieces dzīves stāstā no 
jaunības gadiem līdz mūsu die-
nām. Gandarījums bija dzirdēt no 
mākslinieces atzinīgus vārdus par 
mūsu bērnu darbiņiem. Iespējams, 
šis profesionālais vērtējums būs 

stimuls vēl cītīgāk mācīties un ra-
došāk strādāt pie saviem mākslas 
darbiņiem.”

Mākslas studijas dalībnieci Irē-
nu Lakši īpaši uzrunājušas māksli-
nieces personības šķautnes – opti-
misms un spēja mācīties un radīt 
visa mūža garumā. 

Gunta Kalsere ir Talsu māks-
linieku “Krūmu grupas” viena no 
pirmajām dalībniecēm, kādu laiku 
dzīvojusi, strādājusi un mācījusies 
Beļģijā, pašlaik dzīvo Ventspilī un 
piedalās šīs puses mākslinieku ak-
tivitātēs.

Pateicamies Guntai Kalserei 
par skaisto izstādi, audzēkņiem 
doto iespēju strādāt ar “dzīvu” ma-
teriālu, kas mākslas izglītībā ir ļoti 
būtiski. Paldies Laimdotai Junkarai 
par dalību un iesaistīšanos pasā-
kuma norisē. Pateicamies pašval-
dībai par transportu izstādes un 
mākslinieces nogādāšanā mājup, 
Kasparam Petmanim un Normun-
dam Gulbim par palīdzību izstādes 
iekārtošanas procesā.

Programmas 
“Vizuāli plastiskā māksla” 

vadītāja Larisa Zariņa

Savdabīga intriga, meklējot 
gleznas pēc nosaukumiem

1. un 10. klases uzņemšana Ugāles vidusskolā

10. klases audzēkņiem bija izdomāti dažādi pārbaudījumi un uzdevumi.    ZANDAS BLUMFELDES ARHĪVA FOTO

1. klases skolēni priecājās par uzņemšanu mācību iestādes saimē. 
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TĀRGALE

No 17. līdz 21. oktobrim 
visas Latvijas skolās tika 
organizēta Karjeras nedēļa. 
Arī Tārgales pamatskolas 
skolēni un skolotāji aktīvi 
piedalījās tās pasākumos, 
devās uz dažādiem 
uzņēmumiem, aicināja 
ciemos viesus, pētīja dažādas 
profesijas un izzināja, kādas 
spējas un prasmes jāattīsta 
un jāpilnveido pašiem, lai 
vēlāk iekļautos darba tirgū, 
būtu prasmīgi izvēlētajā 
profesijā.

1. klases skolēni Karjeras nedē-
ļas laikā vēlējās izzināt šuvēja, pār-
devēja, policista, pavāra un kondi-
tora profesijas. Bērni skatījās video, 
ieguva informāciju par dažādām 
profesijām, skolēni spēlēja galda 
spēli “Atrodi lietas, kuras nepiecie-
šamas attiecīgajai profesijai”. Ļoti 
liels prieks 1. klases skolēniem bija 
par to, ka ciemos pie viņiem ieradās 
Kristofera vecmāmiņa Zinta Ozola, 
kura ir pieredzējusi konditore un 
pastāstīja bērniem par savu profesi-
ju.  Bērni varēja iejusties konditora 
lomā, līdzdarbojoties cepumiņu un 
smalkmaizīšu tapšanā. 

Karjeras nedēļas laikā Tārgales 
pamatskolas 2. klases skolēni ieju-
tās dažādu profesiju tēlos. Katrs au-
dzēknis bija apģērbies kā izvēlētās 
profesijas pārstāvis un sagatavojis 
nelielu aprakstu par savu izvēlēto 
profesiju, lai padalītos ar jauniegū-
tajām zināšanām ar klasesbiedriem. 
Tika apskatītas un pārrunātas šādas 
profesijas: skolotājs, fotogrāfs, vies-
mīlis, pavārs, konditors, zinātnieks, 
deputāts, dziedātājs, pārdevējs, 
ārsts, kinologs, vizāžists, frizieris, 
detektīvs, mākslinieks, vēsturnieks, 
drēbnieks.

3. klases skolēni Karjeras nedēļā 
devās apciemot vairākus uzņēmu-
mus. 17. oktobrī bērni apmeklēja 
SIA “EMES 17” autoservisu un ie-
pazinās ar automehāniķa profesiju. 
Paldies Ingum Rumbergam par 
profesijas nianšu atklāšanu! 18. ok-
tobrī 3. klases audzēkņi devās cie-
mos pie Daces Āboliņas, lai iepazītu 
konditora profesiju. Mēs uzskatām, 
ka viņa cep visgaršīgākās kūkas 
pasaulē! Skolēni centās ne tikai iz-
zināt, kā top gardumi, bet arī paši 
piedalījās to tapšanā. Paldies Dacei 
Āboliņai un Andai Jurkevicai par 
viesmīlību un paldies par kūkām! 

19. oktobrī Tārgales pamatskolas 
3. klases skolēni viesojās Ventspi-
lī, atpūtas telpās svinībām “Sapņu 
dārzs”. Idejas autors un iestādes 
īpašnieks Romass Pauliks ne tikai 
pastāstīja bērniem par atpūtas telpu 
un iespējām, ko tā piedāvā, bet arī 
atbildēja uz visiem skolēnu jautāju-
miem. Pēc tam bērniem bija pašiem 
sava diskotēka! Tika demonstrētas 
gaismu un skaņu iespējas šajā telpā. 
Tas gan bija jautri! Milzīgs paldies, 
Beate un Romass! “Sapņu dārzs” ir 
īstā vieta, kur svinēt svētkus!

4. klases zēni 18. oktobrī cie-
mojās Ventspils sporta nama 
“Centrs” šautuvē. Viņi tika iepa-
zīstināti ar ieročiem, to uzbūvi un 
instruktora Ulda Jaunsproģa pava-
dībā varēja pārbaudīt savus spēkus 
un prasmes, šaujot mērķī. Paldies, 
bija azartiski! Šādas nodarbības 
trenē bērnu spēju koncentrēties un 
paaugstina pašapziņu! Savukārt 4. 
klases meitenes 19. oktobrī devās 
uz frizētavu un manikīra salonu. 
Paldies frizierītēm Lindai Jermolo-
vai un Agnesei Grīnpūkalai, kuras 
sapucēja meitenes, ļāva ielūkoties 
šīs profesijas ikdienā, paskaidroja, 
cik nepieciešama ir šī profesija. 

Skolēni iejutušies dažādu profesiju tēlos – 
bija interesanti! 

Pie ugunsdzēsējiem varēja kārtīgi izpētīt speciālo 
transportu.   ILZES JUDZIKAS ARHĪVA FOTO

Karjeras nedēļa Tārgales pamatskolā

Meitenes mācījās, kā pareizi kopt 
matus, kādus kopšanas līdzekļus 
pielietot attiecīgajā situācijā. Pats 
galvenais, meitenes varēja pašas iz-
mēģināt friziera un manikīra lomu! 

Tārgales pamatskolas 6. klases 
skolēni 17. oktobrī devās uz z/s 
“Bebri”, lai iepazītos ar saimniecī-
bā ikdienā veicamajiem darbiem. 
Saimniecībā ir daudz dzīvnieku – 
putni, aitas, govis un pat zirgi, bet 
pamatā šeit nodarbojas ar trušu 
audzēšanu jeb trušu selekciju. Kā 
izrādās, šis darbs prasa daudz zinā-
šanu un pacietības, kā arī pieredzi 
un noteikti nepārtrauktu izglītoša-
nos šajā jomā. Saimniecībā iepazi-
nāmies ar ķēvi Jumi, un skolēniem 
bija iespēja izjāt ar šo zirdziņu. Vēl 
6. klases skolēni apmeklēja VUGD 
Ventspils daļu, lai iepazītu uguns-
dzēsēju profesiju. Zēni izrādīja 
ļoti lielu interesi par to, uzmanīgi 
klausoties un uzdodot jautājumus. 
Kā izrādās, šoferim ir ļoti atbildīgs 
darbs, jo viņam ir jāprot ne tikai 
vadīt autotransportu, bet arī ir jā-
pārzina viss aprīkojums un jāprot 
ar to rīkoties. Meitenēm vislielāko 
sajūsmu izraisīja no ugunsgrēka 
izglābtais kaķēns Lakijs, kurš tika 
sirsnīgi samīļots. 

Arī 7. klases skolēni apmeklē-
ja Ventspils VUGD depo. Uguns-
dzēsēji izstāstīja un nodemons-
trēja dažādas ierīces. Tika lauzts 
stereotips, ka ugunsdzēsējiem un 
glābējiem ir tikai viena veida ma-
šīnas. Jaunieši uzzināja, ka katram 
izsaukuma veidam ir sava speciālā 
mašīna – uguns dzēšanai, auto-
avārijām, darbam augstumā un ķī-
miskajām avārijām. Redzējām, kā 
notiek izbraukums uz izsaukumu, 
kas apstiprināja, ka mašīnām no 
depo jāizbrauc 90 sekunžu laikā no 
signāla saņemšanas.

Pie 7. klases skolēniem viesojās 
Dionisijas tētis Aldis Rjabovs, kurš 
pastāstīja par uzņēmējdarbības 
pamatprincipiem un izskaidroja 
jauniešiem, ka svarīgākais ir darīt 
citiem labu. Viņš ar piemēriem pa-

skaidroja biznesa darbības princi-
pus, kā arī pastāstīja, ko jaunieši jau 
tagad var pasākt, lai darītu citiem 
labu un arī paši justos labāk.

8. klase 19. oktobrī bija ciemos 
pie Valsts robežsardzes Peldošo lī-
dzekļu atbalsta punkta komandas. 
Jauniešus iepazīstināja ar robežsar-
gu darbu. Bija iespēja apskatīt aprī-
kojumu, kā arī ietērpties speciālajā 
apģērbā. Skolēni apskatīja robež-
sardzes kuģus. Liels paldies jūras 
robežsardzes komandai! 

9. klases skolēni kopā ar audzi-
nātāju 20. oktobrī devās uz rūpnīcu 
“Hansamatrix”, lai iepazītu šo aug-
sto tehnoloģiju uzņēmumu, kurš 
ražo dažādus elektroniskos produk-
tus. Skolēnus laipni uzņēma rūpnī-
cas darbinieks, palūdza novilkt virs-
drēbes un apģērbt baltus halātus, kā 
arī virs apaviem uzvilkt zilas bahilas 
ar piestiprinātu melnu lenti, kurai 
bija jāpieskaras miesai, lai mazinātu 
statisko elektrību.  Pirms ieiešanas 
rūpnīcā bija jāuzkāpj uz speciālas 
ierīces, kas noteica, vai skolēnos 
nav statiskās elektrības. Pēc tam 
jaunieši devās rūpnīcas ražotnē, 
kur tika iepazīstināti ar elektronisko 
produktu ražošanas procesu. Skolē-
ni ar interesi klausījās stāstījumu un 
vēroja daudzveidīgās iekārtas. Viņi 
uzzināja, ka rūpnīcā ražo, piemē-
ram, elektroniskās plates rūteriem. 
Darbs prasa lielu koncentrēšanos, 
uzmanību un rūpību. Bija intere-
santi. Paldies Kristofera mammai, 
kura pati strādā šajā rūpnīcā un uz-
aicināja skolēnus ciemos!

Lūk, cik daudzveidīgu piere-
dzi skolēni guva Karjeras nedēļā! 
Mums jāsaka paldies visiem sko-
lēnu vecākiem, kuri palīdzēja tapt 
Karjeras nedēļai! Paldies visiem 
dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri 
bija gatavi skolēniem pastāstīt par 
savu darbu, palīdzēt mums iepazīt 
profesiju pasaules daudzveidību, 
lika aizdomāties, kādas prasmes un 
spējas mums jāattīsta sevī. Šī bija 
ļoti vērtīga pieredze.

Ilze Judzika

Notiks diskusija par Puzes ezera 
apsaimniekošanas plānu

INFORMĀCIJA

Iesaistoties projektā “Ezeru pārvaldība un 
apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/
LIVE LAKE, Ventspils novada pašvaldība uzsākusi 
Puzes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumu izstrādi, kas dos iespēju uzlabot 
ezera pārvaldību, nodrošinot bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanos, ūdens kvalitātes 
nepasliktināšanos un interešu saskaņotību. 

Ekspluatācijas noteikumu izstrādi veic SIA 
“Saldūdeņu risinājumi”.

Par ekspluatācijas noteikumu izstrādes šī brīža 
rezultātiem, secinājumiem un ierosinājumiem 
interesenti tiek aicināti uz diskusiju 22. novembrī 
plkst. 18.00 Puzes kultūras namā. 

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana 
Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, 
Nr. LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas–Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. 
gadam ietvaros 01.03.2021.–28.02.2023, un tā 
mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu 
un pārvaldību. Ventspils novada pašvaldība projekta 
gaitā veic Usmas un Puzes ezera ekspluatācijas 
noteikumu izstrādi, kā arī ir iegādājusies niedru pļāvēju 
ar aprīkojumu, kas tiek veiksmīgi izmantots niedru 
pļaušanas darbiem Usmas ezerā. Projekta kopējās 
izmaksas ir 56 338,62 eiro, projekta līdzfinansējums no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda – 47 887,82 eiro.

Marlena Zvaigzne 
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Tārgales pamatskola 
ir vienīgā mācību iestāde 
mūsu novadā, kurā izveidots 
handbola pulciņš. Šogad 
zēniem piepulcējušās arī 
meitenes. Viņu treneris ir 
Pēteris Tervits. 

Speciālists jau ir aizvedis savus 
audzēkņus pretim uzvarai – Latvi-
jas skolēnu 75. spartakiādē mini-
handbolā tārgalnieki bija pirmie. 
“Tārgales skola bija stiprākā Latvi-
jā; mums, spraigi cīnoties, izdevās 
vinnēt,” priecājas Pēteris, kurš pats 
handbolu sāka spēlēt desmit gadu 
vecumā, bet, sasniedzot pilngadī-
bu, kļuva par treneri. Nu viņš atkal 
māca bērnus, šoreiz Tārgalē, kur ir 
pretimnākoša skolas direktore Ilze 
Judzika, turklāt arī Bērnu un jau-
natnes sporta skolas direktore Jo-
lanta Ziemele ieteica izvēlēties tieši 
šo skolu, kurā ir pietiekama lieluma 
un kvalitatīva sporta zāle. 

Handbolu Tārgalē spēlē 1.–5. 
klašu audzēkņi. Pieredzējušākie ir 
4. un 5. klases puiši, kuriem pievie-
nojas arī lielākie 3. klases zēni, viņi 
veido vienu grupu, otrajā grupā ir 
2.–3. klases audzēkņi. Šogad iekus-
tējušās arī 2.–5. klašu meitenes, un 
vēl ir mazulīši – pirmiņi, kuriem 
handbola nodarbības ir arī kā fakul-
tatīvās stundas. Tādējādi, neskaitot 
pirmo klasi, handbolu Tārgales pa-
matskolā spēlē 25 puiši un 15 mei-
tenes. Šomēnes paiet divi gadi, kopš 
Pēteris no Ventspils brauc uz Tār-
gali, lai mācītu bērniem handbolu. 
Viņu vidū ir arī tādi, kuri paralēli 
trenējas vieglatlētikā, tāpēc jāsalā-
go slodze, bet vieglatlētikas treneris 
Agris Paipals ir pieredzējis profe-
sionālis un veiksmīgi sadarbojas ar 
Pēteri, kurš saviem lielākajiem au-
dzēkņiem nedēļā vada četrus pus-
otru stundu ilgus treniņus. Viens no 
motivējošajiem faktoriem censties 
ir sacensības. “Sākums mums bija 
nežēlīgi grūts, jo bija kovida laiks 
un mēs nevarējām aizbraukt uz sa-
censībām. Nu jau ar lielajiem esam 
piedalījušies vairākās sacensībās 
un ar Ventspils novada pašvaldības 
atbalstu arī turnīrā Zviedrijā. Spor-
tam ir vērtība tad, ja tas attīsta īpa-
šības, kuras vēlāk noder pieaugušo 
dzīvē. Viena no atziņām ir šāda 
– kas strādā, tas ēd maizīti. Es kā 
pedagogs saku saviem audzēkņiem, 
ka tas, kurš trenējas, tam būs panā-
kumi. Komandu sporta veidos, tai 
skaitā handbolā, bērni mācās, ejot 
uz kopīgu mērķi, atbalstīt cits citu 
– tagad es atbalstīšu otru, savukārt 
pēc tam viņš atbalstīs mani. Sportā 
iemācās atbildību arī par tiem, ku-
rus tu pārstāvi. Kad bijām Zviedrijā, 
pētījām turnīra dalībvalstu karogus, 
secinot, ka Latvijas karogs pacelts 
arī tādēļ, ka mēs, tārgalnieki, te 
esam. Mēs tajā brīdī pārstāvējām 
savu valsti, un tas bija lepnums.” 

Zviedrijai ir ļoti labi panākumi 

Kad vaicāju Pēterim, kāpēc 
viņš par savu sporta veidu izvēlē-
jās handbolu, ventspilnieks atceras 
bērnību, kad ģimene no Liepājas 
pārcēlās uz Mārupi, kur vietējā vi-
dusskolā strādāja handbola treneris 
Kārlis Dzenis – viņš prata aizraut 
savus audzēkņus. “Kad es jau mācī-
jos vidusskolā un trenējos handbo-
lā, no sporta skolas brauca pārbau-
dīt mūsu trenera darbu, kādā brīdī 
atzīstot to par ne visai labu esam, 
tāpēc, ka, izpildot vingrinājumus, 
bērni skrēja cits citam pretī, nevis 
katrs pa savu celiņu. Pārbaudītājs 
nāca no vieglatlētikas vides, un 
mēs, divi brašuļi, pabeiguši vidus-
skolu, aizbraucām ar viņu pastrīdē-
ties. Sporta skolas direktors klausī-
jās, klausījās mūsos un teica: “Nu, 
ja jūs esat tik gudri, nāciet strādāt!” 
Tā, kad man bija 18 gadi un deviņas 
dienas, novadīju savu pirmo oficiā-

lo treniņu, lai gan pirms tam mans 
treneris jau uzticēja trenēt mazos 
puišeļus.”  

Pēteris pats sevi vērtē kā stin-
gru, pat ļoti stingru treneri, jo tikai 
tā var sasniegt labus rezultātus un 
panākt to, ka audzēkņi ieklausās 
norādījumos. “Es nedomāju, ka, 
saskaroties ar pirmajām grūtībām, 
uzreiz vajadzētu atmest vienu vai 
otru sporta veidu. Tas ir stāsts arī 
par vērtībām. Jā, es varbūt sastrīdē-
jos ar saviem komandas biedriem, 
bet mācos izlīgt. Protams, ka pui-
šeļi salecas, cīnoties uz laukuma, 
bet pēc tam saprot, ka ir vienā ko-
mandā un skolā, vienā tautā galu 
galā. Notikumi Ukrainā ir spilgts 
piemērs tam, kā jāaizstāv savējie. 
Kā tad ukraiņiem ietu, ja viņi nebū-
tu kopā? Jā, tāpēc esmu stingrs, bet 
es arī uzslavēju savus audzēkņus, jo 
tad, ja viņiem kaut kas ir izdevies, 

tie ir arī mani svētki. Tad nu es tos 
svinu kopā ar visu komandu vai 
kādu konkrētu bērnu. Sports ir va-
jadzīgs, bet tas nav pašmērķis. Tas 
ļauj modelēt dažādas situācijas, kas 
dzīvē noderēs, un tas ir pats galve-
nais. Varbūt skan vecmodīgi, bet te 
iederas arī padoms, ka būs jāklau-
sa priekšnieks – tāpat kā treneris. 
Pirms treniņa parasti piefiksējam, 
kur kurš ir. Kādreiz secinām, ka 
kāds ir nobastojis, bet reiz sadzir-
dēju ziņu, ka kāds zēns nav treniņā, 
jo aizbraucis uz slimnīcu apmeklēt 
mammu. Esmu par treniņu discip-
līnu, bet apciemot slimu mammu 
ir svēta lieta, tur nav ko vīpsnāt. Tā 
mācāmies izvērtēt prioritātes. To-
mēr tad, kad esi uz laukuma kopā 
ar komandu, tad galvenā prioritāte 
ir darīt kopā un darīt visu no sirds!”                         

Marlena Zvaigzne

TĀRGALE Censties motivē iespēja 
piedalīties sacensībās

Treneris Pēteris (centrā) kopā ar daļu no saviem audzēkņiem.    PĒTERA TERVITA ARHĪVA FOTO

Tārgales pamatskolā 
ar Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda un 
Ventspils novada pašvaldības 
līdzfinansējumu 2022. gadā 
īstenoja projektu “Izglītības, 
kultūras vietas pārbūve 
un vides pieejamības 
nodrošināšana Tārgalē”.

Šī projekta gaitā tika izremon-
tēts skolas 1. stāvs, ierīkots pacēlājs, 
izveidota pāreja, kas savieno skolas 
un pirmsskolas grupu ēku, un lab-
iekārtots pirmsskolas grupu iekšpa-
galms. 

Bet nu darbu uzsākusi arī Pie-
jūras teritorijas un zvejas kultūras 
mantojuma ekspozīcijas telpa! Tā at-
rodas skolas 1. stāvā, un ekspozīcijā 
ikviens interesents var aplūkot da-
žādus ar zvejniecību un jūrniecību 
saistītus priekšmetus. 

Pirmie telpas apmeklētāji bija 
Tārgales pamatskolas skolēni un 

pirmsskolas grupu audzēkņi. Viņi 
apskatīja dažādus tīklus, bojas, plu-
diņus, lukturus un darbarīkus, kurus 
izmantoja zvejnieki. Bērniem ļoti 
patika pētīt no jūras izskalotās lietas. 

Ar lielu interesi ekspozīcijas 
apmeklētāji iesaistījās dažādās izzi-
nošās spēlēs – centās atminēt zivis 
un citus jūras iemītniekus, atšifrēja 
tekstu, kas rakstīts Morzes ābeces 
rakstā, “makšķerēja” zivis. Katrs 
ekspozīcijas telpas apmeklētājs var 
izkrāsot un tīklā iekarināt savu ziv-
tiņu. Būsim priecīgi, ja piedalīsieties 
mūsu ekspozīcijas papildināšanā – 
mums noderēs gan dažādi ar zvej-
niecību saistīti priekšmeti, gan ar 
Tārgales pagasta vēsturi saistīti eks-
ponāti, gan vēsturiskas liecības par 
Tārgales skolu. 

Ja vēlaties apskatīt mūsu ekspo-
zīciju telpu, lūdzu, zvaniet pa tālruni 
25411196 direktorei Ilzei Judzikai.

Ilze Judzika

pasaules līmeņa handbola mačos, tā-
pēc Pēteris nolēma savus audzēkņus 
aizvest tieši uz šo valsti, turklāt līdz 
Stokholmai, kur turnīrā piedalījās 
vairāk nekā 400 komandu, bija ērta 
nokļūšana. “Pamatideja, kāpēc de-
vāmies uz šīm sacensībām, bija salī-
dzināt savas spējas ar spēcīgākajiem, 
turklāt transporta izdevumus mums 
apmaksāja Ventspils novada pašval-
dība. Ceru, ka, redzot to, kā mums 
iet, pašvaldībā arī turpmāk ar izprat-
ni attieksies pret to, ka šādi braucieni 
jaunajiem sportistiem ir ļoti nepie-
ciešami. Latvijas čempionātā jaunie-
šiem startēsim divās vecuma grupās, 
katru mēnesi ir plānots spēlēt ārpus 
Tārgales. Ja runājam par audzēkņu 
motivēšanu, tad braucieni ir tie, kas 
viņiem šķiet saistoši. Ļoti ceru, ka 
Lieldienās mums izdosies nokļūt 
Prāgā, kur būs liels un labs turnīrs, 
kurā piedalīsies komandas no vairāk 
nekā 30 valstīm. Mēs jau nodarboja-
mies ne tikai ar sportu – kad bērni 
kaut kur dodas, viņi apgūst sociālās 
prasmes. Kas notiek tad, kad tu šķēr-
so robežu, kas notiek tad, kad iekāp 
kuģī, kā tur uzvesties, kad ir uzklāts 
zviedru galds. Ir jāprot vienā reizē 
neiztērēt visu vecāku iedoto naudu 
un komunicēt ar bērniem, kuri runā 
citā valodā, arī neapjukt lielajā burz-
mā metro un turnīra norises vietā.”

Pašlaik Pēterim ir arī palīgs – 
ukrainiete Hanna Silvestrova, starp-
tautiskās kategorijas tiesnese plud-
males handbolā. Viņa palīdz, vadot 
treniņus krievu un angļu valodā, un 
tā jaunajiem handbola spēlētājiem 
ir iespēja vingrināties svešvalodās. 
Gan Hanna, gan Pēteris trenē jaunos 
handbolistus arī Ventspils 2. pamat-
skolā, un nākotnē ir doma veidot 
tārgalnieku un ventspilnieku apvie-
notās komandas.  

Skolā iekārtota interesanta ekspozīcija

Jaunākajiem Tārgales skolas apmeklētājiem jūrnieku 
zābaki sniedzas vai līdz padusēm.   ILZES JUDZIKAS ARHĪVA FOTO
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SENIORI

Ar šādu moto uz 
Starptautiskajai senioru 
dienai veltītu pasākumu 
aicinājām Puzes seniorus. 
Puzes ļaudis pēdējos gados 
neizceļas ar īpašu aktivitāti, 
tāpēc pieaicinājām seniorus 
arī no Ugāles un Popes 
pagasta, lai kopā mēs būtu 
kuplākā pulkā.

Jau otro gadu darbojos Latvijas 
Vācu savienības projektā “Demo-
krātisko kompetenču inkubators”, 
šajā projektā bija paredzēts pop up 
pasākums “Izgaršo demokrātiju” 
ar mērķi runāt par lietām, ko vei-
cam sabiedriskā kārtā, kā palīdzam 
līdzcilvēkiem bez maksas. Pasāku-
ma budžets bija plānots 50 dalīb-
niekiem, un tā bez liekām raizēm 
varējām baudīt usmenieces Ivetas 
Biezās un viņas palīgu ar mīlestību 
gatavoto mielastu.

Kas attiecas uz stāstiem par 
palīdzību citiem cilvēkiem, secinā-

ju, ka nav viegli iekustināt ļaudis, 
lai viņi šādā publiskā pasākumā 
runātu par saviem labajiem dar-
biem. Protams, ka viss, ko darām 
citu labā, nāk no sirds un bieži vien 
liekas pats par sevi saprotams, taču 
šajā pasākumā šādas sarunas bija 
nepieciešamas. 

Šajā dienā tikāmies ar Vents-
pils novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītāju Gintu Roderti. 
Muzikālu sniegumu mums sagā-
dāja Andžejs Beļēvičs no Talsiem, 
bet ventiņu mēlē dažādus stāstus 
pavēstīja Ārija Klēvere. Jauku pār-
steigumu visiem sagādāja sarīko-
jumu deju dejotāji, Puzes pamat-
skolas skolēni Dārta un Haralds 
Apsīši.

Māra Kraule

Senioru pasākumā 
uzstājās arī Dārta un 

Haralds Apsīši. 
MĀRAS KRAULES FOTO

Es ar tevi – tu ar mani

Uzsākot jauno sezonu, 
Vārves pagasta senioru 
kluba “Vīgriezes” vadītāja 
Viktorija Rebuka ciemos 
aicināja Ugāles senioru 
kluba “Bārbele” vadītājas 
Irēnu Lakši un Veru Bergu. 
Tā kā Irēna nodarbojas 
ar glezniecību, Sporta un 
kultūras centrā “Zūras” 
bija apskatāma viņas darbu 
izstāde.  

Liels bija klātesošo prieks, kad 
ugālniece sarīkoja gleznas izsoli un 
to savā īpašumā ieguva Vārves pa-
gasta iedzīvotāja Zeltīte Kristovska. 
Mājinieki gribēja vairāk uzzināt par 
Irēnu, un viņa pastāstīja, ka 1970. 
gadā, pabeigusi Daugavpils Peda-
goģisko institūtu, no Baltinavas 
ieradusies Ugālē un te arī palikusi, 
uzsākot darbu pagasta vidusskolā. 
Tikai nupat ir beigtas aktīvās peda-
goģiskās gaitas, un nu Irēna var vai-
rāk pievērsties savam vaļaspriekam 
– gleznošanai. Tiesa, viņa tīri vai 
dusmojas, ja tiek saukta par māks-
linieci, jo uzskata sevi par amatieri, 
kurai vienkārši patīk attēlot pasauli 
krāsās. Šī prasme apgūta, apmek-
lējot Laimdotas Junkaras izveidoto 
mākslas studiju, nu jau Irēnai biju-
šas vairākas personālizstādes, viņas 
darbi vairākkārt izlikti apskatei ga-
lerijā “Žagata” Ventspilī. “Studentu 
gados man visi stūri kladēm bija 
apzīmēti, vienmēr kaut ko uzski-
cēju. Skaistums un daba manī allaž 
bijusi līdz sirds dziļumiem, jo bēr-
nībā biju pļavās, pie dīķiem, zināju, 
kas aiz katra krūma zied un aug. 
Kad Laimdota nodibināja mākslas 
studiju, man skolā bija ļoti, ļoti liela 
slodze, un es jutu, ka nebūs labi ar 
mani, tāpēc jātiek tādā vidē, kurā 
nav bioloģijas un pedagoģijas. Teicu 
Laimdotai, lai paņem mani pajaukt 
krāsas, jo man nekādas sajēgas par 
glezniecību nebija. Izrādījās, ka krā-
su jaukšana bija diezgan veiksmīga, 
sapratu, kā var iegūt dažādus toņus. 
Gleznošana ir laba atslodze nervu 
sistēmai,” sacīja Irēna. 

Savukārt Vera pastāstīja, kāda 
darbība notiek Ugāles senioru klu-
bā “Bārbele”. Tas ir izveidots 2014. 

Irēnas darbi bija apskatāmi 
Sporta un kultūras centrā “Zūras”. 

Ieinteresētā sarunā satikušās Vera (pa kreisi), Viktorija 
un Irēna.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Senioriem ir dažādi vaļasprieki 
un vispusīgas intereses  

gadā, un var runāt par aktivitātēm 
pirms un pēc kovida. “Līdz kovi-
dam mēs patiešām bijām pamatīgi 
ieskrējušies, sākums gan bija diez-
gan grūts, lēnām uzdabūjām, līdz 
cilvēki sāka nākt. Kā otru vadītāju 
piesaistīju Irēnu, un vienu brīdi 
mums klubiņā bija vairāk nekā 50 
dalībnieku, bet pamazām kāds sāka 
atbirt. Zināt, kā tas ir, – jāģērbjas un 
jāiet no mājām ārā, ne katrs to grib, 
tāpēc tagad mūsu pulkā ir 38 cil-
vēki, pasākumos regulāri piedalās 
30. Esam paņēmušas līdzi mapītes, 
kurās ir atspoguļots, ko esam da-
rījuši. To mums dara Irēna, viņa ir 
hroniste. “Bārbelē” ir izveidota pa-
dome, un katram tās dalībniekam 
ir savs uzdevums. Šopavasar mēs 
no marta līdz maijam katru dienu 
četras piecas stundas sējām tīklus 
Ukrainas vajadzībām. Gājām kā uz 
darbu, uz Rīgu aizsūtījām 17 tīk-
lus,” atklāja Vera. Pēc viņas teiktā, 
pirms kovida Ugāles seniori bieži 
rīkoja pasākumus, tiekoties ar in-
teresantām personībām, reizi divos 

mēnešos svinēja dzimšanas dienas. 
Irēna parūpējās par dziesmu grā-
matiņām, un svētkos visi uzdzie-
dāja, reizēm piesaistot arī Ugāles 
muzikantus, lai būtu krāšņāks ska-
nējums. Divas reizes gadā tika orga-
nizēti izbraucieni ar velosipēdiem, 
bet tiem, kas nevarēja pabraukt, 
bija noorganizēts transports, lai visi 
seniori varētu satikties galapunktā, 
kur parasti notika pikniks vai pat 
nelielas sporta spēles. Veras mei-
ta ir ļoti atsaucīga, tāpat kā Irēnas 
vīrs Ilmārs, un viņi ir gatavi aizvest 
seniorus, kur vien vajag. “Bārbe-
lē” tika praktizēta arī informācijas 
izplatīšana par visiem pagastā no-
tiekošajiem pasākumiem, klubiņa 
dalībnieki saņēma lapiņu, kurā 
bija norādīts, kas un kur notiek, 
un tā seniori devās uz bibliotēku 
vai kultūras namu, veidojot lielāko 
publikas daļu. “Pēdējais pasākums, 
kur mēs aizbraucām, bija vīru kora 
“Silvicola” koncerts Usmā, visiem 
patika, un tā mēs visur, kur vien ir 
mazākā iespēja, piedalāmies. Irēna 

pirms kovida reizi nedēļā organi-
zēja braucienus uz baseinu Usmā, 
tas nebija dārgi – īrējām busiņu. 
Tā nokļuvām arī Spāres muižā, kur 
cepām kliņģerus un priecājāmies 
par dzīvi. Savukārt Ugālē notika ļoti 
jauks pasākums, kad pie mums ie-
radās Kristīne Skrulle no Jūrkalnes 
ar “Maģajiem suitiem”, kas mācīja 
mums cept sklandraušus un de-
monstrēja suitu tautastērpus. Mēs 
esam pie sevis aicinājuši arī dažādus 
Ugāles kolektīvus, piemēram, līnij-
dejotājas Zentas Ķeizares vadībā un 
Aritas Grinbergas vadīto folkloras 
kopu “Urdava”. Piedalāmies arī no-
vada senioru pasākumos, dodamies 
gan uz “Sudrabotajām melodijām”, 
gan senioru sporta spēlēm, gan sa-
ietu. Mums Ugālē ir savas telpas, 
kurās varam satikties, bet, ja no-
tiek lielākas aktivitātes, dodamies 
uz kultūras namu,” norādīja Vera, 
piebilstot, ka “Bārbelē” nolemts iz-
veidot adīšanas pulciņu, savukārt 
Irēna vēl pastāstīja par aktīvistu 
grupu Ugālē, kura veido domu gru-

pu “TAK-U-GĀLE”. Tā rūpējas par 
pastaigu takas ierīkošanu un labie-
kārtošanu skaistajās gravās, turklāt 
ir liels gandarījums, ka izdevās šim 
nolūkam piesaistīt LEADER līdzek-
ļus, un tā tika apgūti 50 000 eiro.                                               

Viktorija, noklausījusies viešņu 
stāstījumu, apliecināja, ka arī Vārvē 
seniori ir tie, kuri īpaši aktīvi ap-
meklē kultūras darba organizatores 
Ingas Bergas rīkotos pasākumus, 
piemēram, lielo pankūku cepienu, 
pensionāru biedrības “Ventspils lie-
dags” teātra izrādes, taku izaicinā-
jumu, baltos svētkus bērzu birzī un 
paaudžu svētkus. Šīs ir tikai dažas no 
Ingas rīkotajām aktivitātēm, bet to ir 
daudz, un cilvēki, kuri ir beiguši dar-
ba gaitas, labprāt iziet sabiedrībā un 
atpūšas saturīgos pasākumos.     

“Vīgriežu” pārstāvji vienojās 24. 
novembrī doties atbildes vizītē pie 
ugālniekiem, lai ieklausītos jahtu 
konstruktora un būvētāja, pirmā 
Usmas jahtkluba komandora Ilmā-
ra Lakša stāstījumā.

Marlena Zvaigzne



8  | 
2022. gada 8. novembris

PIELIKUMS

PUZE

Pamazām noslēgumam ir 
pietuvojies mazpulka gads, 
raža novākta, darba rezultāti 
zināmi. 1. oktobrī kopā ar 
mazpulcēniem Dārtu Apsīti, 
Lauru Vēbergu un Edgaru 
Vēbergu piedalījāmies ķirbju 
svētkos Ventspilī. 

Nevienam no mums šogad 
nebija izaudzis ķirbis rekordists, 
bet ķirbju izstādē piedalījāmies ar 
vairākiem ķirbjiem un ķirbīšiem, 
mūsu ķirbis ar uzrakstu “Puze” iz-
pelnījās skatītāju simpātiju balvu. 
Izrādījās, ka daudzi pat nezina, 
ka var ķirbjiem ieaudzēt dažādus 
uzrakstus vai zīmējumus. Maz-
pulcēni tirgoja ķirbjus, un priecā-
jos, ka pilsētnieki viņus atbalstīja, 
ķirbjus iegādājās un priecājās par 
to, ka mazpulcēni strādā. Šoreiz 
izlīdzējām arī Natālijai Žuburei 
un pārdevām viņas audzētos ķirb-
jus, Natālija šajā dienā piedalījās 
zirgu sacensībās Popē.

Labo darbu nedēļas laikā maz-
pulcēni palīdzēja kultūras nama 
vadītājai Ivetai, vispirms tīrīja afišu 
dēli, bet darba apjoms bija tik liels, 
ka veco skavu izņemšana vēl jātur-
pina. Gatavojoties senioru dienas 
pasākumam Puzē, mazpulcēni da-
rināja uzrakstu ar svētku moto “Es 
ar tevi – tu ar mani”. Tradicionāli 
šajā nedēļā gatavojam spēles maza-
jiem draugiem pirmsskolas iestādē 
“Pūka skoliņa”. Šogad tapa orien-
tēšanās spēle, mazpulcēni foto-
grafēja dažādus apskates objektus 
skolas tuvumā un izstrādāja spēli 
ar uzdevumu tos visus sameklēt 
un iepazīt. Draugi saņēma vēl otru 

spēli, tā paredzēta ritma un uzma-
nības trenēšanai. Šo spēli mazpul-
cēni izgatavoja divos eksemplāros 
un uzdāvināja arī rotaļu grupas 
“Rūķītis” bērniem.

Pavasarī visi mazpulcēni 
saņēma vienu nelielu sarkano 
šķirnes ‘Lipstic’ kartupeli (šī kar-
tupeļa mīkstums ir sarkans). Uz-
aicinājām šos kartupeļus audzēt 
arī mūsu draugus, Valdemārpils 
mazpulcēnus, ar vēlmi noskaid-
rot, kurš izaudzēs labāko ražu un 
smagāko kartupeli. Nevaru paš-
reiz paziņot kopējos sacensības 
rezultātus, jo valdemārpilnieki tos 
nevar vēl paziņot. Varu tikai raks-
tīt par pužiņiem un atzīt, ka šis 
mūsu eksperiments nav izdevies, 
izrādījās, ka vairāki mazpulcēni 
dāvāto kartupeli nav iestādījuši, 
daži to nevar vairs pat atrast, ja 
nu gadījumā vispār ir audzis, citi 
apgalvo, ka kartupelis sapuvis. 
Taču skaidri varu pateikt, ka visla-
bākie rezultāti ar izaudzētiem 17 
kartupeļiem ir Natālijai Žuburei, 
izauguši 954 grami, un smagākais 
kartupelis sver 117 gramus. Šajā 
pasākumā piedalījos arī es, man 
palika trīs kartupeļi, vienu iestā-
dīju spainī, un man tur izauga 
18 nelieli kartupeļi sēklai. Dobē 
iestādīju vienu nesagrieztu kar-
tupeli un tā raža ir 536 grami, bet 
trešo kartupeli sagriezu. No vie-
nas pusītes izauga seši kartupeļi 
– 483 g, un kartupelis rekordists 
sasniedza 150 g svaru, savukārt no 
otrās pusītes izauga 11 kartupeļi 
un tie svēra 430 gramus. Jāsecina, 
ka kartupelim tīri labi paticis tas, 

Puzes kultūras nama 
folkloras kopa “Sītava” ir 
sasniegusi cienījamu vecumu 
un radu un draugu pulkā 
nosvinēja 35 gadu jubileju. 

Folkloras kopas vadītāja Lienīte 
Čače kopā ar kultūras nama vadī-
tāju Ivetu Peti no prāvas pūra lādes 
cēla laukā ne tikai senas dziesmas, 
kuras dziedājuši “Sītavas” dziedā-
tāji, bet arī dažādus īpaši piemek-
lētus priekšmetus, un šādi uzrunāja 
un aicināja uz skatuves arī pārējos 
svētku koncerta dalībniekus. Pie-
mēram, ja no lādes izņēma rozi, tad 
aicināja dziedāt ansambli “Mežaro-
ze”, kad paņēma nelielu tīnīti, tad 
pie vārda tika folkloras kopa “Piltīn”.

Jubilāri koncertam izvēlējās 
dažāda rakstura dziesmas, nepie-
mirstot arī tā dēvēto pužiņu mēli. 
Ventspils novada pašvaldības vārdā 
gaviļniekus ar labu dāvanu suminā-
ja novada Kultūras nodaļas vadī-
tāja Zane Pamše un pasniedza arī 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 

35 gadi kopā ar tautas dziesmu

Atzinību par ilggadīgu un radošu 
ieguldījumu Ziemeļkurzemes tra-
dicionālās kultūras vērtību sagla-
bāšanā un popularizēšanā, sveicot 
darbības 35 gadu jubilejā. Paldies 
par dāvanām arī SIA “Lata”.

Svētku programmā izskanē-
ja vai rākas kopdziesmas, draugi 
nesko pojās ar labiem vārdiem, skais-

tām veltēm un skanīgiem vēlēju-
miem. Folkloras kopu “Sītava” sveica 
folkloras kopas “Vēlava” dalībnieki 
no Liepājas, Bārtas etnogrāfiskais 
ansamblis un folkloras kopa “Tal-
si”, “Pūralāde” no Pūres, “Laipa” no 
Ventspils, Ventspils novada folklo-
ras kopas “Pūnika”, “Piltīn” un “Ur-
dava”. Jaukus sveicienus gaviļnieki 

saņēma no Puzes kolektīviem: no 
ansambļiem “Mežaroze”, “Pa īstam”, 
no teātra “Un tā tāļāk…”, no kultū-
ras nama vadītājas Ivetas Petes un 
senioru klubiņa “Vakarblāzma”. Dā-
vanu mums atsūtīja kopas “Kāndla” 
dalībnieki, bet attālākus sveicienus 
saņēmām no draugu kopām Ogrē 
un Salacgrīvā. Izskanēja arī indivi-

duāli apsveikumi no draugiem.
Jubilejas svinības neliecina par 

darbības pārtraukšanu, 30. oktobrī 
jau piedalījāmies folkloras svētkos 
– Krišjāņa Barona svētdiena “Gudru 
ņēmu padomiņu” Ventspils Kultūras 
centrā. Priecātos, ja “Sītavai” pie-
vienotos jauni dziedātāji.

Māra Kraule

Gaviļnieki kopā ar Kultūras nodaļas vadītāju Zani Pamši (pa labi).   MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

MAZPULCĒNI 
DARBOJAS AKTĪVI

Mazpulcēni kopā ar Puzes kultūras 
nama vadītāju Ivetu Peti. 

MĀRAS KRAULES FOTO

Paldies teicu Dieviņam,
Tas darbiņš nodzīvots.
Dieviņ, līdzi rociņām
Citu darbu padzīvot!

(Latviešu tautas dziesma)

Latvija šogad svinēs 104. gada-
dienu. Dzimšanas dienas ir reizes, 
kurās atceras gaišo un labo, kas līdz 
šim ir darīts un paveikts. 

Lielu paldies mēs vēlamies teikt 
ikvienam Puzes pagasta iedzīvotā-
jam par to, ka jūs mīlat savu zemi un 
savu Latviju ne tikai vārdos, bet arī 
darbos! Mīļš paldies, ka jūs mums 
esat, ka esat pagastam, novadam 
un Latvijai! Sveicam visus Latvijas 
dzimšanas dienā!

Puzes pagasta pārvalde, 
kultūras nams un bibliotēka

ka sagriezts, jo kopā izauguši 913 
grami. Natāliju neesmu pārspēju-
si, bet pašreiz dižākais kartupelis 

ir manējais. Gaidīsim rezultātus 
no draugiem, lai varu kopējos 
rezultātus paziņot kartupeļu ko-

lekcionāram Elvijam Braunam un 
apbalvot uzvarētājus.

Māra Kraule

Arī Amelēs augošais ozols sūta sveicienus valsts 
dzimšanas dienā.     ANDAS LEJNIECES FOTO
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Kā klājas pagastā, kurā 
iedzīvotāju blīvums ir 1,4 
cilvēki uz kvadrātkilometru, 
vaicāju Ances pagasta 
pārvaldes vadītājai Airai 
Kajakai. Viņa vada arī 
sabiedrisko organizāciju 
“Zigate” un kopā ar pārējiem 
ančiņiem gudro, kā uzlabot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.   

“Domāju, ka tas, ka esmu ance-
niece kopš dzimšanas, manā darbā 
palīdz, jo gribu, lai te visriņķī ir 
skaisti un veidojas kas paliekošs. 
1993. gadā sāku strādāt pagastā kā 
grāmatvede, bet 2001. gadā kļu-
vu par pagasta padomes vadītāju 
– pirms tam biju deputāte. Šie 20 
gadi, kopš vadu pagastu, nav bijuši 
viegli, bet interesanti gan, esmu ie-
pazinusi daudz cilvēku visā Latvi-
jā, jo Rajona padome mani ievēlēja 
Latvijas Pašvaldību savienības val-
dē, tāpēc braucu apkārt un redzē-
ju, kā strādā citos pagastos. Viegli 
nebija tāpēc, ka sākumā mums 
nebija juristu, sākās projektu laiks, 
bet mēs, par laimi, jau bijām dar-
bojušies pagastu apvienībā, kurā 
ietilpa ne tikai Ance un Tārgale, 
bet arī Kolka un Dundaga. Mūsu 
koordinatore bija Gunta Abaja, un 
mēs ieguvām daudz zināšanu. Es 
tiešām savā darbā esmu sastapusi 
daudz gudru cilvēku, un ar viņiem 
vienmēr gribas kontaktēties, jo no 
katra, kas nečīkst, bet dara, katru 
reizi paņemu kaut ko sev. Esmu se-
cinājusi, ka, izejot grūtumam cau-
ri, auglis liekas saldāks!”

Jāizvirza  
sasniedzami mērķi 

Ančiņi daudzus gadus sadar-
bojas ar zviedru partneriem, un 
viņi mācīja, ka vienmēr jābūt mēr-
ķiem, kurus ir vēlme sasniegt, un 
tas nekas, ja dažkārt paiet daudzi 
gadi, līdz tas izdodas. “Viens no tā-
diem mērķiem bija Ances muižas 
sakārtošana. Kad sāku strādāt, ēka 
bija zālē ieaudzis grausts, pagas-
tam nebija tādas naudas, lai to at-
jaunotu, bet te atkal jāpiemin pro-
jekti, kas mums palīdzēja tikt pie 
finansējuma. Man aizvien ir gan-
darījums par ūdenssaimniecības 
sakārtošanu pagastā. Sākumā ne-
bija būvuzraudzības, paši slēdzām 
līgumus, bet bija iespēja saņemt 
vērtīgus padomus gan ministrijās, 
gan Pašvaldību savienībā, apmek-
lējām dažādus kursus.”

Lūdzu, lai Aira vairāk pastās-
ta par sadarbību ar zviedriem no 
Tranemo komūnas. Tā aizsākās 
1998. gadā, kad no Zviedrijas atve-
da daudz noderīgu mantu skolai, 
bērnudārzam, arī iedzīvotājiem. 
Pēc tam Anci sāka apmeklēt zvied-
ru jaunieši, kuri mācījās tehnikumā 
un veica šeit dažādus darbus, pie-
mēram, labiekārtojot sociālo māju. 
Šurp vesti dažādi materiāli, kas likti 

lietā, lai skolā izremontētu rotaļu 
istabu, darbi notika arī skolas inter-
nātā. Zviedrijā ļoti populāri ir lieto-
to preču veikaliņi, tāpēc tāds atvērts 
arī Ancē. Pirms tam tehnikuma 
jaunieši izremontēja šo ēku, un tā 
ir atvērta jau 11 gadus. Kovida laiks 
gan darbību piebremzēja, savukārt 
tagad augsto energoresursu cenu 
dēļ ziemā veikaliņa darbība ir ap-
turēta, lai to atkal atvērtu pavasarī. 
“Cilvēkiem patīk šis veikaliņš, viņi 
grib, lai tas darbotos. Daudziem 
tas jau ir kā dienas ritms – divreiz 
nedēļā iet iepirkties. No zviedriem 
daudz esam mācījušies arī to, kā 
darboties sociālajā jomā un aprūpēt 
vecākus cilvēkus. Mūsu padomde-
vēji bija biedrības “Sadarbības tīkls 
Zviedrija–Latvija” pārstāvji, mēs 
vairākkārt esam bijuši Zviedrijā 
pieredzes apmaiņā, ne tikai māco-
ties no viņiem, bet arī popularizē-
jot latviešu kultūru. Un kur nu vēl 
mūsu rokdarbu kluba “Paukers” da-
lībnieku veikums! Viņi daudz adīju-
ši un tamborējuši zeķēs, cimdus un 
lakatus, kas pārdoti Zviedrijā.” 

Prieka lādiņš  
visam mēnesim

“Savā Ancē jūtos kā saimniece. 
Pie manis nāk gan ar bēdām, gan 
priekiem – kā jau mazā pagastā, 
visi dzīvo kā lielā ģimenē. Ir rei-
zes, ka palīdzam iedzīvotājiem 
ar apģērbu vai pārtiku. Mums ir 
viens labdaris, kurš svētkos iedod 
naudiņu, lai atbalstītu trūcīgos, un 
es tad parasti sapērku produktus. 
Savukārt otrs labdaris Ziemas-
svētkos iepriecina daudzbērnu 
ģimenes. Gribētos, lai mums uz 
vietas būtu sociālais darbinieks, 
kurš tagad atbrauc reizi nedēļā, jo 
viņa klātbūtne ir vajadzīga biežāk. 
Ja vajag kādu senioru vest ārstē-
ties, pati bieži sēžos pie stūres un 
braucu, tāpat kā tad, ja kaut kur jā-
aizved bērni. Darbu ir daudz un tie 
ir neprognozējami. No rīta izplā-
noju, ko darīšu, bet pēkšņi jābrauc 
kāds glābt – tad ceļos un eju. Tu 
man vaicā par prieka brīžiem, un 
te varu minēt tās reizes, kad brau-
cam sveikt pensionārus jubilejās 
un viņi ir tik priecīgi, ka mēs viņus 
atceramies. Cilvēki ir gatavojušies 
un sagaida mūs, grib, lai uzkavēja-
mies un parunājamies. Šādi mirkļi 
iedod prieka lādiņu veselam mēne-
sim. Vēl es ļoti priecājos par katru 
jaundzimušo, jo nav jau nemaz 
tik bieži, kad pagasta iedzīvotāju 
pulku papildina kāds mazulis. Kā-
dos saulgriežos Jūrkalnē pavisam 
netīšām iepazinos ar dakteri Rau-
li Vēliņu, un viņš sāka prasīt par 
demogrāfisko situāciju pagastā. 
Pēc kāda laika vienojāmies, ka va-
jadzētu veikt māmiņu aptauju, lai 
saprastu, ko varētu darīt, lai dzim-
tu vairāk bērnu. Un pēc tam bied-
rība “J3”, kuru pārstāv Rauls Vēliņš, 

atbalstīja ģimenes, kurās piedzima 
trešais un katrs nākamais bērniņš, 
par katru jaundzimušo piešķirot 
1000 eiro dzīves apstākļu uzlabo-
šanai. Mēs saorganizējām arī īpa-
šu, daudzbērnu ģimenēm veltītu 
pasākumu ar kopīgu fotografēša-
nos – šoruden tā notika atkal. Tas 
atkal ir prieks, jo vienkopus var 
redzēt tik daudz bērnu, tad rodas 
cerības par nākotni.”

Sabiedriskās  
organizācijas spēks  

Lai varētu darboties vērienī-
gāk, ančiņi 2002. gadā izveidoja 
biedrību “Zigate”, jo bija iespēja 
apgūt LEADER finansējumu da-
žādu aktivitāšu īstenošanai, kā arī 
izmantot fondu līdzekļus. To, kas 
juridiski nebija atļauts pašvaldī-
bai, paveica biedrība, tās pirmā 
vadītāja bija Skaidrīte Sproģe. Vis-
pirms ančiņi izmantoja Karalienes 
Juliānas fonda piešķirto naudu 
sociālās mājas remontam. “Tad 
jau mums bija āķis lūpā, un nāka-
mie projekti bija domāti muižas 
sakārtošanai. Izveidojām šajā ēkā 
rokdarbu un amatniecības centru, 
iegādājāmies virpu māla apstrādei, 
atjaunojām verandu un iekārto-
jām muižā trenažieru zāli. Vasarā 
esam iesaistījušies skolēnu nodar-
binātības programmā, mums bija 
mācības tiem, kas interesējās par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu. Bija 
projekts, domāts trūcīgām sievie-
tēm, lai viņas prastu sapost sevi, 
savukārt bērniem vasarā bija izvei-
dots štābiņš un reizi nedēļā notika 
nodarbības. Pagasts ļoti sadarbojas 
ar “Zigati”, un otrādi, mēs nešķi-
rojam, ko darīs viens, ko otrs, jo 
mērķis jau ir viens – palīdzēt an-

ceniekiem. Tieši tāpēc biedrība ir 
atbalstījusi pašdarbības kolektīvus 
un sportistus, atvēlējusi līdzekļus 
remontiem, kur tas ir vajadzīgs.” 

Cilvēku raksturi atšķiras, un, 
kopā darbojoties, var rasties arī 
domstarpības. “Jā, tā var būt, bet 
uzskatu, ka jāizrunājas un nevar at-
stāt naidu. To gan nevajag, bet tas, 
ka viedokļi atšķiras, ir ļoti labi, jo 
veicina attīstību. Teikšu godīgi – es 
reizēm uzrājos uz strādniekiem, bet, 
ja viņi izdara ko labu, paslavēju. Nav 
tā, ka dienām nerunāju, to nevar.”

Nav viegli strādāt 
citā pagastā 

Kad saistībā ar kovida izplatību 
valstī bija noteikti dažādi ierobežo-
jumi, Aira vienlaikus bija Ances un 
Puzes pagasta pārvaldes vadītāja. 
Kāds ir viņas viedoklis par to, ka 
viens cilvēks ikdienā var organizēt 
darbu divos pagastos? “Es nekad 
to situāciju nebūtu pieņēmusi, ja 
Puzes pagasts man nebūtu tik tuvs. 
Mamma nāk no šī pagasta, esmu 
to bērnībā un jaunībā iepazinusi. 
Zināju gan teritoriju, gan cilvēkus, 
tāpēc uz laiku piekritu apvienot 
abus amatus, jo nav viegli ar sirdi 
un dvēseli ieiet citā pagastā. Man 
taisni trāpījās strādāt ziemā, kad 
notika ceļu šķūrēšanas darbi, un 
paveicās, ka pazinu greideristus 
un zināju, kur atrodas daudzas 
mājas. Centos divas reizes nedēļā 
aizbraukt uz Puzi. Un tā no no-
vembra līdz marta vidum, turklāt 
mana sekretāre Ancē negaidīti sa-
slima, un man vienai pašai divus 
mēnešus bija jātiek galā ar visiem 
dokumentiem. Ikdienā Guna man 
ir ļoti liels atbalsts, un es izjutu vi-
ņas trūkumu.”

Jūtas Ancē kā saimniece
Skādi rada smagās 
automašīnas 

Iedzīvotāji vairākkārt ir lūguši 
risināt autoceļu sakārtošanas jautā-
jumu. “Reizēm šķiet, ka jāuzņemas 
vaina uz sevi, lai gan tie posmi, par 
kuriem sūdzas, ir nevis pašvaldī-
bas, bet valsts autoceļi. Es vienmēr 
sekoju līdzi tam, kas tur notiek, un 
informēju atbildīgās personas. Ir 
lietas, kuras var novērst uzreiz, bet 
citas velkas gadiem. Esmu rakstījusi 
vēstules par to, cik drūmā stāvoklī 
ir Lonastes pietura, un tāda tā stāv 
vēl šodien. Uz Dundagas ceļa pa-
laikam veidojas lielas bedres, tas ir 
kā uzarts lauks, jo to izmanto arī 
smagās mašīnas. Nogreiderē, bet 
labums nav uz ilgu laiku. Arī asfal-
tētais ceļš Ventspils virzienā ir bed-
rains, par to ir informēts arī satik-
smes ministrs Tālis Linkaits. Mūsu 
pagasta teritoriju šķērso kokvedēji 
un grants mašīnas, un tas pasliktina 
ceļu stāvokli. Mani grauž tas, ka ne-
varu šajā jautājumā palīdzēt, bet, no 
otras puses, ir sāpīgi, ja kāds domā, 
ka mēs neko nedarām, lai mainītu 
situāciju. Ir rakstīts, zvanīts, runāts 
neskaitāmas reizes. Panācām, ka 
ceļš Dundagas virzienā tika atzīts 
par reģionālās nozīmes autoceļu.”

Dod pajumti  
ukraiņiem

Karš Ukrainā atbalsojās arī 
Ancē, jo šeit ieradās civiliedzīvotāji 
no izpostītās valsts. Pieredze saskar-
smē ar viņiem ir dažāda. Lieldienās 
ieradās astoņi vīrieši. “Mēs no visas 
sirds un dvēseles gribējām palīdzēt, 
bet viņi bija atbraukuši no Aizkar-
patiem, kur kara darbība nenoti-
ka. Vīrieši stāstīja, ka vairs nevar 
strādāt uz Krieviju un Aizkarpatos 
patvērās bēgļi, tādēļ viņi darba mek-
lējumos ieradās Latvijā. Pavisam 
drīz atbrauca vēl pieci vīrieši, un 
viņi visi bija ļoti prasīgi un uzstājīgi. 
Palīdzējām kārtot dokumentus – arī 
man tas bija jaunums. Vīrieši ap-
metās internātā, tāpēc liels atbalsts 
bija skolas direktore Elita. Pa visiem 
kopā tikām galā. Pēc tam ieradās 
vairāki cilvēki ar mašīnām, kuri 
Ancē pavadīja vien dažas dienas, 
jo brauca tālāk. Viena ģimene pie 
mums nodzīvoja četrus mēnešus, 
pēc tam aizceļojot uz Poliju, viena 
sieviete atgriezās pie bērniem Uk-
rainā. Pašlaik Ancē dzīvo vīrs un sie-
va un viens vīrietis, kuri ātri atrada 
darbu mežā, viņai apmetās sociālajā 
mājā, bet prasa mums dzīvokļus, jo 
ir ar mieru te palikt. Septembrī at-
brauca vīrs, sieva un viņu bērniņš, 
kurš ir iejuties mūsu dārziņā. Arī šie 
cilvēki grib strādāt, tāpat kā viena 
ukraiņu sieviete, kura atradusi dar-
bu fermā. Ukraiņi saka, ka tad, kad 
beigsies karš, aicinās mūs pie sevis 
ciemos. Jāņus svinējām visi kopā un 
draudzīgi,” atceras Aira.   

Marlena Zvaigzne

“Katrs ančiņš ir ar savu “es”, bet, ja ir jāiet uz vienu 
mērķi, vienmēr būs kodols, kurš to darīs, neskatoties 
uz to, cik daudz spēka, darba un laika būs vajadzīgs. Tas 
man dod spēku strādāt,” atklāj Aira.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Izsola un pārdod nekustamo īpašumu 
UGĀLĒ 

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu 
dzīvokli ar kopējo platību 47,2 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 34, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000427.

Izsoles sākumcena – 1000 eiro, nodrošinājums – 100 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 8. novembrī plkst. 13 un 

noslēdzas 2022. gada 8. decembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 8. novembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. 

gada 28. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 28. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 100 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma 
Rūpnīcas iela 3 – 34, 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 1-istabas 
dzīvokli ar kopējo platību 30,8 m2, Rūpnīcas ielā 2 – 44, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000423.

Izsoles sākumcena – 800 eiro, nodrošinājums – 80 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 8. novembrī plkst. 13 un 

noslēdzas 2022. gada 8. decembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 8. novembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. 

gada 28. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 28. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 80 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma 
Rūpnīcas iela 2 – 44, Ugāles pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, 
jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 
20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

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

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

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu 
dzīvokli ar kopējo platību 39,3 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 57, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000429.

Izsoles sākumcena – 910 eiro, nodrošinājums – 91 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 8. novembrī plkst. 13 un 

noslēdzas 2022. gada 8. decembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 8. novembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. 

gada 28. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 28. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 91 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma 
Rūpnīcas iela 3 – 57, 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 38,4 m2, Rūpnīcas ielā 4 – 50, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 
novadā, kadastra numurs 98709000431.

Izsoles sākumcena – 840 eiro, nodrošinājums – 84 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 8. novembrī plkst. 13 

un noslēdzas 2022.gada 8. decembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 8. novembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. 

gada 28. novembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 28. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 84 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma 
Rūpnīcas iela 4 - 50, 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.

TĀRGALĒ 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 

īpašumu “Priedes 106” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660081606, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660081606, platība 0,0592 ha.

Izsoles sākumcena – 1700 eiro, nodrošinājums – 170 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 11. novembrī plkst. 13 

un noslēdzas 2022. gada 12. decembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 11. novembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. 

gada 1. decembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 170 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma 
“Priedes 106”, Tārgales 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 
Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam, tālr. 26491057; e-pasts: targale@ventspilsnd.lv. Izsoles 
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

VĀRVĒ
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 

īpašumu “Tiltarāji”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98840070217, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98840070217, platība 0,3 ha.

Izsoles sākumcena – 2700 eiro, nodrošinājums – 270 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 11. novembrī plkst. 13 

un noslēdzas 2022. gada 12. decembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 11. novembra plkst. 13 un noslēdzas  

2022. gada 1. decembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 270 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma 
“Tiltarāji”, Vārves 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  
Vārves pagasta pārvaldes vadītājai, tālr. 29394653; e-pasts: varve@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu “Brīvnieki”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98840070059, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98840070059, platība 1,2546 ha.

Izsoles sākumcena – 10 000 eiro, nodrošinājums – 1000 eiro, izsoles solis – 200 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 11. novembrī plkst. 13 

un noslēdzas 2022. gada 12. decembrī plkst. 13.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 11. novembra plkst. 13 un noslēdzas 2022. 

gada 1. decembrī plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā 

nodrošinājums 1000 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: 
“Nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Vārves pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko 
izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles 
dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

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

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

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  
Vārves pagasta pārvaldes vadītājai, tālr. 29394653; e-pasts: varve@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas 
kontakttālrunis – 25749170.

UGĀLĒ
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

pārdod nekustamā īpašuma Rīgas šoseja 10A, kadastra Nr. 98700110077, Ugālē, Ugāles 
pagastā, Ventspils novadā, kopīpašuma 240/3450 domājamās daļas.

Izsoles objekti – domājamās daļas, sākumcena, nodrošinājums, izsoles solis, izsoles laiks:

N.
p.k.

Izsoles objekts (telpu grupas 
kadastra apzīmējums)

Domājamā 
daļa

Nosacītā 
sākumcena (EUR)

Nodroši nā-
jums (EUR)

Izsoles 
solis (EUR)

Izsoles 
laiks, plkst.

1. 98700110055001007 131/3450 94 9 5 13.00

2. 98700110055001013 65/3450 47 4 4 13.05

3. 98700110055001014 44/3450 32 3 3 13.10

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2022. gada 29. novembrim, iepriekš saskaņojot apskates 
laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903,  
AS “Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2022. gada 29. novembrim plkst. 17. Izsoles 
sākums 2022. gada 30. novembrī plkst. 13 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170, 27334202 .

PILTENĒ
l Ventspils novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu Parka ielā 3 

Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 98330070209, platība 0,9404 ha. Atsavināšanas nosacītā cena 3120 eiro. 

Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi 
pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. 

Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā Nr. 
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, nākamās darba dienas laikā no izziņas norēķinam par 
atsavināmo nekustamo īpašumu saņemšanas dienas.  Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv. 

Papildu informācija par īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes 
pilsētas pārvaldes vadītājam, tālr. 26820888; e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv. 

Pieteikumu reģistrācija darbadienās Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 
Nekustamo īpašumu nodaļā, 1. stāvā, 5. kabinetā, kontaktpersona: Gita Horste (tālr. 25749170, 
e-pasts: gita.horste@ventspilsnd.lv).
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JŪRKALNE

Arī šoruden Jūrkalnē 
notika festivāls 
makšķerēšanā no jūras 
krasta. Tā bija jau 
divpadsmitā reize, kad 
pagastā pulcējās vīri un 
sievas no visas Latvijas, 
lai izceltu pēc iespējas 
brangāku lomu.  
Vienlaikus norisinājās  
arī 11. Latvijas čempionāts 
jūras makšķerēšanā tautas 
klasē.  

Pasākumā piedalījās 192 in-
teresenti, veidojot 96 komandas 
četru kilometru garumā gar jūras 
krastu. Pirmos piecus gadus pasā-
kumu rīkoja Latvijas Makšķernie-
ku federācija un SIA “Salmo”, pēc 
tam organizatoriskos pienākumus 
uzņēmās jūrkalniece Marita Jē-
kabsone, sadarbojoties ar vietējā 
tautas nama un pagasta pārvaldes 
darbiniekiem. Viņa pati ar vīru Ri-
tvaru nodarbojas ar komerczveju, 
pirms tam dzīvesbiedri bija pie-
krastes zvejnieki, tāpēc abiem ir 
skaidrs, kas notiek jūrā, un Ma-
rita, būdama ļoti aktīvs cilvēks, 
piekrita organizēt makšķerēšanas 
festivālu. Viņai ir liels prieks par 
dalībnieku lielo atsaucību – mak-
šķernieku vidū netrūkst tādu, kuri 
uz Jūrkalni brauc gadu no gada, 
bet bija arī jauni dalībnieki. Tas 
nozīmē, ka vēsts par Jūrkalnē rī-
koto pasākumu izplatās, turklāt 
ne tikai Latvijā, bet arī Zviedrijā. 
Marita stāsta, ka šajā valstī ir pui-
ši, kuri gaida, kad varēs rudenī 
makšķerēt, un vienmēr ir klāt, uz-
turoties pagastā vairākas dienas. 
“Būtībā tas ir viens no pasākuma 
mērķiem – pagarināt tūrisma se-
zonu, jo ir cilvēki, kuri atbrauc jau 
piektdien un paliek līdz svētdie-
nai. Festivāls ir ieguvums mūsu 
naktsmītnēm, turklāt daudziem 
makšķerniekiem iepatīkas pie 
mums un viņi brauc arī citās rei-
zēs, ne tikai tad, kad notiek sacen-
sības”, saka Marita. Viņa atceras, 

ka pirmajos gados festivāls nori-
sinājās diennakti, bet naktī bija 
grūtāk kontrolēt notiekošo, pie-
fiksētas arī blēdīšanās, turklāt jūra 
naktī mēdz būt pārāk bangojoša. 

Šoreiz makšķerēšana sākās 
septiņos no rīta, bet reģistrēties 
varēja jau piecos, makšķerēšana 
bija jābeidz piecos pēcpusdie-
nā. Labākie lomi bija no rīta, tad 
makšķernieki izcēla krastā daudz 
bušu, vēlāk kādam trāpījās arī jū-
ras grunduļi un vimbas. Pēc Mari-
tas teiktā, kopumā vērtējot, šoru-
den bijuši mazāki lomi, pasākuma 
uzvarētāju loms svēra vairāk nekā 
sešus kilogramus. Veiksmīgākie 
makšķernieki saņēma ne tikai 
medaļas un dāvanu kartes, bet arī 
ceļojošo kausu, kurā iegravēs viņu 
vārdus. Kāda komanda, piesakot 
pasākumā savu dalību, norādīja, 
ka piedalās tajā visus 12 gadus, 
un saņēma pārsteiguma balvu, bet 
pēc tam izradījās, ka makšķernie-
ku vidū ir vēl kāds, kurš brauc uz 
Jūrkalni vienmēr, kad tiek rīkots 
festivāls. Maritai prieks, ka vīri ie-
rodas kopā ar sievām un bērniem, 
turklāt šogad komandās iesaistījās 
15 sievietes. Makšķernieku līdz-
braucējiem un Jūrkalnes pagasta 
viesiem festivāla dienā vienmēr ir, 
ko darīt, jo notiek dažādas aktivi-
tātes. Piemēram, šoruden varēja 
iepirkties tirgū, noskatīties Pā-
vilostas amatierteātra izrādi, ie-
saistīties andelēšanās procesā un 
uzdejot grupas “4KW” mūzikas 
pavadībā. 

Marita teic, ka makšķernieki 
izrādījuši interesi par divu dienu 
pasākumu un viņa domāšot, vai 
šādu ieceri var īstenot, jo jābūt 
komandai, kas palīdz, lai paveiktu 
šādu uzdevumu, vienlaikus uz-
sverot, ka viņa, rīkojot makšķe-
rēšanas festivālu, izjūt lielu jūr-
kalnieku atbalstu. Tas stiprina un 
dod pārliecību, ka ir vērts turpināt 
uzsākto. 

Marlena Zvaigzne

Makšķerēšanas 
festivālā ierodas 
pat no Zviedrijas

Makšķere pie makšķeres – krastā tiek izceltas butes. 
  ĒRIKA ERIKSONA FOTO

Iespēja 
par izlasīto
stāstīt citiem 

Oktobra sākumā notika 
bibliotēkas lasītāju klubiņa 
dalībnieku tikšanās “Lasīt 
kopā”. Sezonu atklājām 
tautas nama otrajā stāvā, 
kur apskatāma lasītāju 
rokdarbu izstāde “Satikušies 
Jūrkalnē”. 

Atzīmējot dzejas klasiķa 
Eduarda Veidenbauma 155. 
dzimšanas dienu, noskatījāmies 
dokumentālo filmu “...bet vil-
ciens brauc”. Leģendām apvīto, 
radošo personību pieminot, la-
sījām sev tuvākās Veidenbau-
ma dzejas rindas. Dalījāmies ar 
viedokļiem par to, ko dzejnie-
ka atstātais mantojums mums 
nozīmē šodien. Kopā izstrādā-
jām nākamās vasaras ceļojuma 
marš rutu Krasti–Kalāči–Krasti. 
Uz tikšanos novembrī, ja arī tev 
patīk stāstīt par izlasīto, nāc un 
dalies savā piedzīvojumā!

Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja 
Ligita Kalniņa

Oktobra vidū “UNESCO 
nedēļas suitos 2022” laikā 
Jūrkalnes Sv. Jāzepa 
baznīcas mācītājmājā 
ikviens tika aicināts uz 
notikumu “Satikšanās“. 

Mājīgā gaisotnē caur stāstiem 

un darbiem piedzīvojām suitu kul-
tūras mantojuma tradīcijas. Kuli-
nārā mantojuma stāsts mums at-
klāja, kā top “Bīskapa” cepumi un 
pienkunkuliņ zupa, ko senāk gata-
voja un ēda gavēņa laikā. Savukārt 
kokļu mūzikas stāsts vēstīja, cik 

atšķirīgas skaņas ir koklēm, kuras 
gatavotas no dažādu koku sugām, 
un kā no kazas ādas tiek gatavo-
tas bungas. Rožukroņu darbnīcas 
stāsts bija par lūgšanas krellēm, 
kuras izmanto  lūgšanās  un diev-
kalpojumos. Katrs varēja izgata-
vot savu lūgšanas krellīti. Eņģeļu 
un svēto figūriņu apgleznošanā 
ikviens varēja radoši izpausties un 
izkrāsot savu figūriņu, lai uz Zie-
massvētkiem kopīgi baznīcā varē-
tu izveidot mazo Betlēmi. Digitālā 
viktorīna par suitu vēsturi sniedza 
vairākas sen aizmirstas, bet zinā-
mas atbildes uz jautājumiem, kā 
viena apmeklētāja teica: “Īsts galv’ 
lauz’s!”

Pasākumu organizēja bied-
rība “Etniskās kultūras centrs  
“Suiti”” sadarbībā ar Jūrkalnes 
tautas namu un bibliotēku. Pal-
dies visiem dalībniekiem un ap-
meklētājiem par ieinteresētību.

Un viens paziņojums – lai jūr-
kalnieku dziesmas baznīcā būtu 
skanīgākas, aicinām pievienoties 
dziedātāju pulciņam! Mise notiek 
katru otro svētdienu.

Ligita Kalniņa

UNESCO nedēļa noslēgusies 
ar satikšanos maģos suitos

Mācītājmājā notika dažādas aktivitātes, arī eņģeļu un 
svēto figūriņu apgleznošana.  KRISTĪNES SKRULLES FOTO

IR IZSNIEGTS 
ATZINUMS 

PAR NOVĒRTĒJUMA 
ZIŅOJUMU

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 
2022. gada 10. oktobrī Vides pārraudzības valsts 
birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu SIA “Ventspils Wind” 
(reģistrācijas Nr. 50203233141) paredzētajai 
darbībai – SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju 
būvniecībai Tārgales pagastā, Ventspils novadā.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un 
Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var 
iepazīties Ventspils novada pašvaldībā un Valsts 
vides dienesta Atļauju pārvaldē, kā arī Vides 
pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 
23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā 
www.vpvb.gov.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs

INFORMĀCIJA
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SPORTS
Piltenes stadionā 

Ventspils novada BJSS 
vieglatlētikas sacensības 
U16, U18 grupā papildus 
divām skriešanas 
disciplīnām norisinājās 
sacensības mešanas 
disciplīnās. Tajās piedalījās 
arī viesi no Ventspils, 
Kuldīgas un Kandavas. 

U16 grupā mūsu vieglatlēti 
tika pie 17 godalgotām vietām. 

Lodes grūšanā 1. vietā Jere-
mijs Rjabovs (rez. 10,83 m), 2. vie-
tā Haralds Ekmanis (rez.10,48 m), 
3. vietā Kaspars Babris (rez. 10,39 
m). Diska mešanā 1. vietā Daniels 
Gruntmanis (rez. 31,34 m), 2. vie-
tā Kaspars Babris (rez. 26,28 m), 3. 
vietā Markuss Grauds (rez. 21,75 
m), šķēpa mešanā – 1. vietā Nils 
Bibļiva (rez. 36,145 m), 200 m 1. 
vietā Agita Priekule (rez. 30,93 
sek.) un Ralfs Dukāts (rez.25,22 
sek.), 2. vietā Daniela Kruga (rez. 
31,25 sek.) un Kristers Asaris (rez. 
27,24 sek.), 3. vietā Lorencs Hem-
ke Lapsiņš (rez. 27,465 sek.), 800 
m – 1. vietā Roberta Rozentāle 
(rez. 2:58,43) un Kārlis Lagzdiņš 
(rez. 2:30,29), 2. vietā Karolīna 
Krauča (rez. 3:04,10), 3. vietā Gab-

Latvijā notika Eiropas 
Sporta nedēļa. Pasākuma 
gaitā oktobrī Ventspils novada 
skolās notika dažādas sporta 
aktivitātes, kuru mērķis un 
uzdevums bija popularizēt 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, 
rosināt jauniešu interesi par 
sporta un fizisko aktivitāšu 
nozīmi ikdienas dzīvē un 
motivēt viņus būt kreatīviem 
un radošiem. 

Ikviens skolēns varēja iesaistī-

ties un izmēģināt spēkus dažādās 
aktivitātēs. Piemēram, Užavas pa-
matskolā skolēni piedalījās jautrās 
un interesantās stafetēs gan sporta 
zālē, gan skolas apkārtnē, bet Pu-
zes pamatskolas audzēkņi spēlēja 
dažādas sporta spēles un skrēja 
stafetes, kas prasīja ne tikai fizisku 
spēku un ātrumu, bet arī apdomību 
un komandas darbu. Šajā sporta 
pasākumā skolēni varēja pārbaudīt 
savas fiziskās prasmes. Savukārt 
Ugāles sporta manēžā uz Eiropas 

Sporta nedēļu tika aicināti ne tikai 
skolēni, bet arī pagasta iedzīvotāji, 
kuri visas nedēļas garumā varēja 
piedalīties dažādās sporta disciplī-
nās: pilnveidot nūjošanas prasmes, 
piedalīties volejbola un 3X3 basket-
bola  sacensībās un fitnesa nodarbī-
bās. Liels paldies sporta skolotājiem 
par noorganizētajām fiziskajām ak-
tivitātēm Eiropas Sporta nedēļā un 
sportistiem par piedalīšanos! Gribu 
novēlēt katram – esi aktīvs!

Zanda Blumfelde

Ugāles manēžā 
norisinājās Ventspils novada 
Sporta skolas treneru 
seminārs. Tā galvenais 
mērķis – pieredzes apmaiņa, 
redzesloka paplašināšana 
un jaunu zināšanu apguve. 

Treneris Kaspars Gulbis ar 
saviem audzēkņiem vadīja atklāto 
nodarbību lodes grūšanā, kuru vē-
roja un tajā aktīvi piedalījās sporta 
skolas treneri. Tā bija lieliska ie-
spēja analizēt visbiežāk pieļautās 
kļūdas, izprast sīkākās tehnikas 
nianses, kā arī dalīties atšķirīga-
jos pieredzes stāstos. Lai augtu 
un virzītos tālāk, ir nepārtraukti 
jāmācās. To mēs arī darām un tā-
dējādi kopīgi veidojam izglītotāku, 
saliedētāku un profesionālāku ko-
lektīvu, lai bērniem nodrošinātu 
iespējami labāko treniņu pieredzi.

Liels paldies Kasparam par 
pārdomāto un saturīgo nodarbī-
bu, kā arī visiem treneriem par 
aktīvu dalību un pozitīvām emo-
cijām!

Jolanta Ziemele  

Treneris Kaspars vadīja 
nodarbību lodes grūšanā. 

JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO 

Pirmajā skolēnu rudens 
brīvlaika dienā Ventspils 
novada BJSS audzēkņi tikās 
Ugāles vieglatlētikas manēžā 
un sacentās vieglatlētikas 
daudzcīņas sacensībās 
(pieccīņā) – U14, U16 un U18 
grupai. 

Sacensību konkurence bija 
spraiga, jo satikās dalībnieki no vi-
sām specialitātēm, izmēģinot spē-
kus arī sev neierastās disciplīnās 
– 60 m, tāllēkšanā, lodes grūšanā, 
augstlēkšanā, 600 m U14 grupai un 
800 m U16 un U18 grupai.

U14 grupā meitenēm 1. vietā 
Nikola Pūrīte (294 punkti), 2. vietā 
Sāra Sļusare (258 punkti), 3. vietā 
Sofija Purekle (244 punkti) (visām 
sportistēm treneris Aivars Čaklis).

U14 grupā zēniem 1. vietā Elans 
Bertmanis (291 punkts), treneris 
Kaspars Gulbis, 2. vietā Daniels Ro-
berts Sauka (250 punkti), treneris 
A. Čaklis, 3. vietā Jonatāns Rjabovs 
(243 punkti), treneris A. Paipals.

U16 grupā meitenēm 1. vie-
tā Sabīne Ozoliņa (2336 punkti), 
treneris Reinis Ziemelis, 2. vietā 
Roberta Rozentāle (2091 punkts), 
treneris A. Čaklis, 3. vietā Karolīna 
Krauča (2077 punkti), treneris A. 
Čaklis.

U16 grupā zēniem visas trīs vie-

tas dalīja piltenieki – 1. vietā Kārlis 
Lagzdiņš (1987 punkti), 2. vietā 
Lorencs Hemke Lapsiņš (1966 pun-
kti), 3. vietā Kristers Asaris (1895 
pinkti), treneris R. Ziemelis.

U18 grupā jaunietēm 1. vietā 
Nellija Rungevica (2246 punkti), 
treneris A. Čaklis, 2. vietā Anna 
Andersone (1733 punkti) treneris 
K. Gulbis, 3. vietā Vendija Vanesa 
Lapire (1684 punkti), treneris R. 
Ziemelis.

U18 grupā jauniešiem 1. vietā 
Eduards Strelkovs (3467 punkti), 2. 
vietā Markuss Meiļuns (2975 pun-
kti), 3. vietā Viesturs Gerke (2749 
punkti), visu jauniešu  treneris 
Dainis Lodiņš.

Paldies galvenajiem tiesne-
šiem, kuri, kā ierasts, bija tre-
neri:  D.  Lodiņam, A.  Paipalam, 
A. A. Ziemelei, A. Gulbei, K. Gul-
bim, A.  Čaklim, A.  Matisonam, 
R. Ziemelim, un viņiem palīdzēja 
vecāko mācību grupu audzēkņi, 
kā arī paldies BJSS direktorei Jo-
lantai Ziemelei par rezultātu ātru 
apkopošanu, sagādātajām me-
daļām, kausiem uzvarētājiem un 
gardiem kliņģeriem visiem dalīb-
niekiem, savukārt par uzņemšanu 
pateicība pienākas Ugāles Sporta 
centram. 

Edīte Kaufmane-Gannusa

riela Žerdeva (rez. 3:06,54) un Ar-
vis Tindenovskis (rez. 2:39,65).

U18 grupā godalgotās vietas 
izcīnīja 11 vieglatlēti. 

Lodes grūšanā 3. vietā Anna An-
dersone (rez . 7,46 m), diska mešanā 
3. vietā Dita Siliņa (rez. 20,74 m) un 
Lauris Bakanauskis (rez. 23,33 m). 
Šķēpa mešanā 1. vietā Nauris Alens 
Jaškovičs (rez. 46,31 m), 200 m 1. 
vietā Justīne Ozoliņa (rez. 32,32 sek.) 
un Eduards Strelkovs (rez. 24,68 

sek.), 2. vietā  Vendija Vanesa Lapire 
(rez. 32,97 sek.) un Viesturs Gerke 
(rez. 25,24 sek.), 800 m – 1. vietā 
Viesturs Gerke (rez. 2:22,99), 2. vie-
tā Jurģis Bakanauskis (rez. 2:24,65), 
3. vietā Aleksis Ūdris (rez. 2:27,76). 
Paldies treneriem Reinim Ziemelim, 
Dainim Lodiņam, Aivaram Čaklim 
un Agrim Paipalam par audzēkņu 
sagatavošanu, sacensību tiesāšanu 
un tiesnešu palīgiem.

Jolanta Ziemele 

Novada BJSS sacensības 
vieglatlētikas daudzcīņā

Sporta skolas treneru seminārs

Eiropas Sporta nedēļa – 
novada skolās

Eiropas Sporta nedēļas dalībnieki Ugāles sporta manēžā.   ZANDAS BLUMFELDES ARHĪVA FOTO

Labi rezultāti mešanas disciplīnās

Pirmajā vietā Jeremijs Rjabovs, otrajā vietā Haralds 
Ekmanis, bet trešajā – Kaspars Babris. 

JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO


	1-12_Ventspils_novadnieks_NOVEMBRIS_2022_internetam.pdf (p.1-12)
	1-12_Ventspils_novadnieks_PIELIKUMS-novembris_2022_internetam.pdf (p.13-24)

