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Pateicoties par vasarā 
sniegto nesavtīgo palīdzību, 
atvieglojot operatīvo 
dienestu darbinieku ikdienu, 
dzēšot ugunsgrēku Stiklos, 
Ventspils novada pašvaldība 
brīvprātīgajiem pasniedza 
piemiņas medaļas. To autore 

ir māksliniece Sindija 
Mačtama. 

Svinīgais pasākums notika 
Stiklu internātpamatskolā, jo tieši 
šīs mācību iestādes tuvumā jūlijā 
un augustā bija izvietots štābs, 
kurā koordinēja glābšanas ope-
rācijas darbus. Ugunsgrēks, kā 

atzina daudzi klātesošie, civilos 
iedzīvotājus vienoja ar operatī-
vo dienestu darbiniekiem, tādēļ 
pasākumā piedalījās un medaļas 
saņēma arī “Latvijas Valsts mežu”, 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta, Valsts policijas, Ze-
messardzes 46. kājnieku bataljona 

un Valsts meža dienesta pārstāv-
ji. Kad vasarā sākās ugunsgrēks, 
savu palīdzību piedāvāja arī paš-
valdība, jo tās pienākums ir rūpē-
ties par iedzīvotāju drošību, un tas 
tika darīts, neskaitot stundas. Tie-
ši tāpat rīkojās arī daudzi Stiklu 
ciema iedzīvotāji, viņu draugi un 
paziņas, arī tuvējo pagastu ļaudis, 
jo visiem bija skaidrs – Stikli ir jā-
nosargā, bet to var izdarīt sadar-
bojoties.

Stiklu ciema iedzīvotājs Egils 
Alsbergs atceras, ka vasarā strā-

dājis par ķēķa puiku – no ēdnīcas 
uz skolu vedis lielus katlus un da-
lījis ēdienu porcijās, lai glābēji var 
ieturēties. Reizēm siltā maltīte 
vesta uz mežu, tādējādi vīri varēja 
nepamest savus posteņus. “Sāku-
mā, pirmajās dienās, bija nedaudz 
bailīgi, bet tad sapratu, ka pašam 
kaut kas jāsāk darīt lietas labā. 
Gribu pateikt paldies visiem, kas 
rīkojās tāpat kā es, jo vasarā mēs 
visi bijām saliedēti, tas bija svarī-
gi,” uzskata Egils. 

Pašvaldība godina brīvprātīgos palīgus

Apbalvojumu saņēma arī skolotāja Māra Ērgle.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Svinīgajā pasākumā piedalījās vīri, kuri vasarā bieži 
bija Stiklos, – “Latvijas Valsts mežu” Ziemeļkurzemes 
reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs 
Andris Verners un Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes 
virsmežniecības mežzinis Uldis Frīdenbergs.  

Tārgales centrā tagad ir 
pieejams jauns atklāta tipa 
objekts – Lībiešu zvejnieku 
sēta, kuru var izmantot dažādu 
godu svinēšanai, koncertu 
rīkošanai un saturīgai atpūtai.

Daudzdzīvokļu māju tuvumā 
izvietotajā sētā iekārtota dzīvoja-
mā māja, kurā ir kamīns un soli, 
uzbūvēta kūts, simboliska zivju kū-
pinātava un tīklu žāvētava, aka, no 
kuras var pasmelt ūdeni, ir pulcē-
šanās laukums ar ugunskura vietu 
un kāpu. Pavasarī paredzēts iekopt 
nelielu dārziņu, iestādot kāpostus 
un citus dārzeņus, savukārt kūtī ar 
laiku domāts uzstādīt no akmens 
vai koka veidotus dzīvnieku tēlus. 
Projekta “Livōd kalāmīe kōrand” 
izmaksas ir 1 373 336,80 eiro, Ei-
ropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonds finansē 360 000 eiro, bet atli-
kušos 1 013 336,80 eiro – Ventspils 
novada pašvaldība. 

Tārgales ciemā sakārtota infrastruktūra

Lībiešu sētas atklāšanas pasākumu apmeklēja arī Ventspils lībiešu grupas pārstāvji, kuri izmēģināja zivju 
kūpinātavā ierīkoto soliņu. Viņi teica, ka labprāt svinēs savus svētkus Tārgalē. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Viņš reizēm joprojām atmi-
nas ugunsgrēka laiku, uzskatot, ka 
viena no panākuma atslēgām bija 
saliedētība un vietējo iedzīvotā-
ju iesaistīšanās palīdzības darbos. 
Medību kolektīva vadītāja Jāņa 
Apsīša vadībā vīri rādījuši uguns-
dzēsējiem, kuras stigas izmantot, 
lai ātrāk nokļūtu notikuma epicen-
trā. Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Kurzemes reģiona 
brigādes komandieris Vilnis Bents, 
izvērtējot vasarā notikušo, atzīst – 
situācija varēja būt sliktāka: “Mēs 
sasniedzām diezgan labu rezultātu, 
piedaloties ugunsgrēka dzēšanā. 
Tas notika arī tādēļ, ka piesaistījām 
resursus no visas Latvijas, palīgā 
ieradās kolēģi no visiem reģio-
niem. Otrs iemesls – ugunsgrēka 
laikā nebija spēcīgs vējš, arī tas bija 
veiksmes faktors.” Brīvprātīgajiem  
palīgiem Vilnis Bents velta labākos 
vārdus, jo viņi iesaistījās darbos, 
nežēlojot spēkus un laiku, turklāt 
jāņem vērā, ka vietējie iedzīvotāji 
nebija sagatavoti darbam ekstremā-
lā situācijā, tādēļ tika ievēroti īpaši 
drošības pasākumi, lai neviens ne-
ciestu. 

Svinīgajā pasākumā piedalījās 
arī divas Ances pagasta iedzīvotā-
jas – skolas pavāres Gunta Grietēna 
un Ineta Auziņa. Kad sākās uguns-
grēks, viņām bija atvaļinājums, bet 
tas tika pārtraukts, lai varētu saim-
niekot Ances pamatskolas virtuvē 
un pasniegt maltītes bērnunama 

“Stikli” audzēkņiem, kuri bija evaku-
ēti uz Anci un apmetās skolas inter-
nātā. “Mēs ļoti sadraudzējāmies ar 
bērniem. Kad viņi atgriezās Stiklos, 
raudājām, tādēļ ar kolēģi vairākas 
reizes runājām, ka aizbrauksim uz 
Stikliem un apciemosim viņus. Šo-
dien tas ir noticis. Kad būsim saņē-
mušas medaļas, aiziesim uz bērnu-
namu un pacienāsim audzēkņus ar 
pašu ceptu torti,” teica Gunta. Ineta 
atceras, ka vasarā darīts viss, lai bēr-
nunama audzēkņi Ancē justos kā 
mājās, un bērni to novērtējuši.

Stiklu internātpamatskolas pe-
dagogs Agris Apsītis ugunsgrēka 
pirmajā dienā bijis Lielsalu purvā, 
un tur sacīts, ka ugunsgrēks tikšot 
ātri apdzēsts. “Brālis Ints tobrīd 
Lielsalu purvā palīdzēja dzēšanas 
darbos un teica, ka uguns nāk uz 
Stiklu pusi, tādēļ pieņēmām lē-
mumu par bērnunama audzēkņu 
evakuēšanu un es sagatavoju skolā 
pieejamo dzēšanas tehniku, braucu 
pēc degvielas. Kādu laiku dežurēju 
pie sūkņiem, gāju pa mežu ar šļūte-
nēm, situ uguns liesmas ar pletnēm. 
Par bailēm īpaši nedomāju, bet bija 
jocīgi, kad zābaki no karstuma sāka 
gandrīz degt un bija jāmeklē ūdens, 
lai atvēsinātu kājas.” Agris uzskata, 
ka brīvprātīgo ieguldījums uguns-
grēka dzēšanā bija nozīmīgs, jo tikai 
kopīgiem spēkiem izdevās nosar-
gāt perimetru, nepieļaujot  uguns 
izplatīšanos ciemā. Agra kolēģis 
Edgars Mihņēvičs piebilst – ja visu 
glābšanas darbos iesaistīto personu 
darbība nebūtu koordinēta un ope-

ratīva, uguns zibens ātrumā būtu 
izplatījusies arī citviet, apdraudot 
daudz lielāku teritoriju. “Es biju ga-
tavs palīdzēt, un sanāca tā, ka pie 
Agra mājām 100 metru attālumā no 
dzīvojamās ēkas sagaidījām uguns 
liesmas. Tā bija neomulīga sajūta, jo 
nevarēja saprast, no kuras puses pa-
rādīsies nākamās liesmas. Sauli re-
dzēt nevarēja, viss bija piedūmots, 
bet palīdzēja apziņa, ka cilvēki cits 
citam palīdzēja, cits citu uzmundri-
nāja,” atceras Edgars, piebilstot, ka 
palīdzīgu roku Inta Apsīša vadībā 
sniedza zemnieki, pievedot ūdeni. 
Veiksmīgs risinājums bija mobilā 
torņa uzstādīšana Stiklos, tādējādi 
būtiski uzlabojot sakaru kvalitā-
ti. Ugunsnelaime Edgaram vēlreiz 
atgādinājusi labi zināmu patiesību 
– ar dabu nevajag jokot, jo tad tā 
soda. Ja cilvēks rīkojas nesaprātīgi 
vai pat ļaunprātīgi, nav jābrīnās, ka 
notiek dažādas nelaimes. “Vasaras 
notikumi mums visiem bija liela 
skola, mācījāmies sadarboties. Par 
Stiklu mežu varu pateikt to, ka zā-
līte ir atdzīvojusies, bet koku skujas 
ir nobirušas, zaļās skujas ir nobrū-
nējušas,” norāda Agris. 

Ventspils novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Mucenieks atgā-
dināja, ka galvenais un svarīgākais 
uguns stihijas savaldīšanas procesā 
bija cilvēki, tādēļ pašvaldība saka 
paldies visiem, un tas nekas, ka 
viens darbojās trīs dienas, bet otrs 
– divas nedēļas. Galvenais ir atsau-
cība un aktīva pilsoniskā līdzdalība.

Marlena Zvaigzne

l 2018. gada 26. jūlijā Ventspils novada dome bija pieņēmusi lē
mumu “Par sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojuma 
punkta darbības izbeigšanu”, kas atrodas jauniešu izglītības centrā 
“Ligzda” Vārves pagastā. Ņemot vērā papildus iesniegtos priekšlikumus, 
ka iedzīvotājiem Vārves pagastā nodrošināma publiskā pieejamība 
sabiedriskās dušas un veļas mazgātavas pakalpojumiem, un izvērtējot 
lietderības apsvērumus par pašvaldības līdzekļu izmantošanu to sniegša
nai, kā arī ievērojot Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 
atzinumu par nepieciešamību nodrošināt higiēnas pakalpojuma punkta 
darbības turpināšanu jauniešu izglītības centrā “Ligzda” Vārves pag., 
atcēla lēmumu par šī pakalpojumu punkta darbības izbeigšanu. 

l Deputāti atbalstīja pašvaldības dalību otrajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā ar projekta pieteikumu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakal
pojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā”, kur 
projekta mērķis ir attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu in
frastruktūru, izveidot 8 grupu dzīvokļus Ugāles pagastā. Apstiprināja 
arī projekta kopējās attiecināmās izmaksas 251 523,00 eiro, tai skaitā  
ERAF finansējumu 199 557,90 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
8 804,03 eiro un pašvaldības finansējums – 43 161,07 eiro.

l Apstiprināja ņemt aizņēmumu no Valsts kases būvdarbu veikšanai 
un būvuzraudzībai investīciju objektam “Autoceļa pārbūve līdz pludmalei 
glābšanas dienesta vajadzībām Jaunciemā, Tārgales pagastā”, 34 955,97 
eiro. Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta Nr. EstLat18 “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un 
Igaunijā “Droša jūra” īstenošanai ERAF līdzfinansējums 85% (25 500,00 
eiro), valsts budžeta līdzfinansējums 5% (1 500,00 eiro), pašvaldības 
finansējums 10% (3 000 eiro) un projekta kopējās neattiecināmās 
izmaksas 5 258,47 eiro.

l Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases būvdarbu veikšanai, 
būv uzraudzībai un autoruzraudzībai investīciju objektam “Ventiņu – lī
bie šu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve posmā no 6,966 km līdz 7,356 
km Tārgales pagastā, Ventspils novadā” 56 119,09 eiro. Sadarbības 
projekta Nr. Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un 
dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma 
attīstība” īstenošanai  ERAF līdzfinansējums 79,81% (40 122,32 eiro), 
publiskais finansējums 5,19% (2 606,46 eiro), valsts budžeta dotācija 
3,75% (1 885,09 eiro), pašvaldības finansējums 11,25% (5 655,28 eiro) 
un projekta kopējās neattiecināmās izmaksas 26 974,59 eiro.

l Apstiprināja ņemt aizņēmumu no Valsts kases būvdarbu veikšanai, 
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai investīciju objektam “Jūrkalnes dabas 
un atpūtas parka izveide un pilnveidošana” 282 114,22 eiro. Sadarbības 
projekta Nr. Nr.5.5.1.0/17/I/003. “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un 
dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma 
attīstība” īstenošanai ERAF līdzfinansējums 79,81% (202 746,34 eiro), 
publiskais finansējums 5,19% (13 170,96 eiro), valsts budžeta dotācija 
3,75% (9 525,76 eiro), pašvaldības finansējums 11,25% (28 577,29 eiro) 
un projekta kopējās neattiecināmās izmaksas 124 744,59 eiro.

l Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases demontāžas darbu, 
būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai Ugālē projekta “Dzīve 
tīrākā vidē – labākai nākotnei!” īstenošanai 138 441,28 eiro, ERAF 
finansējums 85% (123 694,30 eiro), valsts budžeta finansējums 5% 
(9 028,53 eiro), pašvaldības finansējums 10% (14 746,98 eiro). Projekta 
īstenošanai saņemti valsts budžeta līdzekļi 9 028,53 eiro. 

l Apstiprināja aizņēmumu no Valsts kases būvdarbu veikšanai 
projekta “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā” 
ietvaros 156 392,31 eiro. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
194 365,09 eiro, no kurām 72 918,91 eiro finansē EJZF, bet 10 323 
eiro jau ir apmaksāti no pašvaldības budžeta. Projekta apstiprinātās 
attiecināmās izmaksas sastāda 81 021,01 eiro. Pašvaldība ir saņēmusi 
publiskā finansējuma avansu – 14 583,78 eiro. 

l Deputāti apstiprināja nodot atsavināšanai atklātā izsolē 11 paš
valdības dzīvokļus Ziru, Vārves un Ugāles pagastā (skatīt 13. lpp.).

l Nolēma piedalīties maksātnespējas procesa administratora 
Guntara Birsāna rīkotajā pirmajā izsolē ar augšupejošu soli par dzīvokļa 
īpašumu Rūpnīcas ielā 6 – 19 Ugālē, ko paredzēts izmantot pašvaldības 
funkciju pildīšanai – palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā un sociālās 
palīdzības sniegšanai.

l Grozīja 1999. gada 29. oktobra ilgtermiņa nomas līgumu ar SIA 
„ZIBU Ventspils“, reģistrācijas Nr. 41203011205, par nekustamā īpa
šuma „Pūņas“, kadastra Nr.9884 003 0085, lietošanu derīgo izrakteņu 
(kūdras) ieguvei, pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2033. gada 
31. decembrim un ievērojot šādus nosacījumus – līdz 31.12.2023. izno
māt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9884 006 0045 kūdras 
ieguvei 283,6 ha platībā, nosakot nomas maksu (neiekļaujot PVN): 6% 
apmērā no aktuālās zemes kadastrālās vērtības gadā, 6% apmērā no 
inženierbūvju (ceļi, caurtekas) atlikušās bilances vērtības gadā, 0,86 
eiro/t par iegūtās kūdras daudzumu. No 2024. gada 1. janvāra līdz 
līguma darbības beigām/izbeigšanai nomnieks par zemesgabala daļu 
(144,63 ha platībā), kurā nenotiek kūdras iegūšana un par kuru ir 
izstrādāts un apstiprināts rekultivācijas projekts, maksā iznomātājam 
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes aktuālās kadastrālās vērtības 
gadā (neiekļaujot PVN). 

l Deputāti atbrīvoja Daini Valdmani no Ventspils novada pašvaldības 
izpilddirektora amata, pamatojoties uz “Darba likuma” 101. panta 
pirmās daļas 7. punktu – darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības 
stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums.

l Vēl lēma par mācību maksas kompensēšanu Užavas pamatskolas 
vispārējās izglītības skolotājam, apstiprināja Ventspils novada pašval
dības ielu un ceļu sarakstu, atjaunoja noslēgto bezatlīdzības lietošanas 
līgumu Nr. NTL20/2016 ar nodibinājumu “Fonds “Cilvēks Cilvēkam””, 
reģ. Nr. 40008040228, par nekustamo īpašumu “Pamatskola” Jūrkalnē.

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

DECEMBRA DOMES SĒDĒ

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” Ventspils Konsultāciju 
biroja konsultācijas pieejamas

Ventspilī, Pils ielā 17, otrā stāvā. Lauku attīstības 
speciālistes Gitas Langbergas konsultācijas birojā 
dienās, kad nav izbraukumu, notiek no plkst. 10 līdz 
16. Izbraukuma konsultācijas Piltenes pilsētas pār-
valdē pirmdienās no plkst. 14 līdz 17 un piektdienās 
no plkst. 10 līdz 12, Zlēku pagasta pārvaldē mēneša 
otrajā piektdienā no plkst. 14 līdz 16, Tārgales pa-
gasta pārvaldē mēneša otrajā pirmdienā no plkst. 
10 līdz 12, Popes pagasta pārvaldē mēneša pirmajā 
ceturtdienā no plkst. 10 līdz 12, Ances pagasta pār-
valdē mēneša ceturtajā otrdienā no plkst. 13.30 līdz 
16.30, Ziru pagasta pārvaldē mēneša otrajā ceturt-
dienā no plkst. 10 līdz 12,  Užavas pagasta pārvaldē 
mēneša otrajā ceturtdienā  no plkst. 13.30 līdz 16.30, 
Ugāles pagasta pārvaldē mēneša trešajā ceturtdienā 
no plkst. 10 līdz 12, Usmas pagasta pārvaldē mēneša 
trešajā ceturtdienā no plkst. 13 līdz 16. 

Lūgums izvēlēto konsultācijas laiku saskaņot ar 
G. Langbergu pa tālruni 26109996, jo G. Langber-
ga kā savstarpējās atbilstības speciāliste lopkopībā 
konsultāciju projekta ietvarā sniedz bezmaksas pa-
kalpojumus uz vietas saimniecībās. Šādu bezmaksas 
pakalpojumu var saņemt katra saimniecība, kuras 
apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā nav lielāks par 
15 000 eiro. Pakalpojums ietver konsultāciju un do-
kumentu noformēšanu savstarpējās atbilstības notei-
kumu jomā: sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība 
(t.sk. biocīdu un medikamentu uzskaite, piena kva-
litāte, dezinfekcijas/deratizācijas plāns), dzīvnieku 
identifikācija un reģistrācija (t.sk. dzīvnieku reģistrs, 

paziņojums par notikumiem ar dzīvniekiem, pārvie-
tošanas deklarācija), arī dzīvnieku labturība.

Citi bezmaksas pakalpojumi, ko Ventspils 
konsultāciju birojs piedāvā Ventspils novada ie-
dzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem:

l konsultācijas par ES fondu atbalsta saņemša-
nas nosacījumiem – ELFLA, EJZF, LEADER;

l uzņēmuma atbilstības fondu nosacījumiem 
izvērtēšana; 

l cenu piedāvājumu atbilstības LAD prasībām 
izvērtēšana;

l konsultācijas ES fondu pieteikumu pavaddo-
kumentu sakārtošanā;

l konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem – 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai;

l pieredzes apmaiņas braucieni lauksaimniekiem 
un mājražotājiem kā Latvijā, tā Eiropā un ārpus tās;

l konsultatīvais un informatīvais atbalsts lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai;

l lauku iedzīvotāju un uzņēmēju informēšana 
– informatīvi un izglītojoši semināri;

l apmācību organizēšana.

Maksas pakalpojumu ietvarā Ventspils Konsul-
tāciju birojs sniedz pakalpojumus uzņēmējiem grā-
matvedības kārtošanā, nodokļu deklarāciju un gada 
pārskatu sastādīšanā, konsultācijas aktuālajos grā-
matvedības jautājumos un projektu ES līdzfinansēju-
ma saņemšanai izstrādē un iesniegšanā elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā. Ja jums ir jautājumi, lūdzu, zva-
niet Īrisai Rozei-Posumai, tālrunis 29277011.

Īrisa Roze-Posuma 

Iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas 
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Šoreiz sarunā ar  
Ventspils novada domes 
priekšsēdētāju Aivaru 
Mucenieku vairāki 
jautājumi paliek neatbildēti 
līdz galam, jo valsts vēl nav 
apstiprinājusi budžetu, 
tādējādi ietekmējot arī 
pašvaldību rīcībspēju. 
Tas nozīmē, ka pagaidām 
vēl nevar droši apgalvot, 
ka izdosies paveikt visus 
iecerētos darbus, bet 
pašvaldībai, protams, ir 
plāns, kā strādāt šogad. 

– Kāds pašvaldībai bija aiz-
vadītais gads?

– Esam paveikuši ļoti daudz, 
kopš novada izveides tas bija pats 
ražīgākais gads, kad visvairāk iz-
mantots Eiropas Savienības un 
pašvaldības finansējums. Piemē-
ram, daudzos pagastos veiksmīgi 
esam apguvuši Eiropas atbalstītās 
grants ceļu sakārtošanas program-
mas līdzekļus, pateicoties Eiropas 
Savienības (ES) atbalstam, veikti 
uzlabojumi uzņēmējdarbības vi-
des sakārtošanā Popē un Vārvē un 
paaugstināta energoefektivitāte 
Zūru pamatskolā. Visi šie projekti 
realizēti ar pašvaldības līdzfinan-
sējumu, mūsu līdzekļi ieguldīti 
daudzu objektu sakārtošanā, tādēļ 
pieejamais finanšu atlikums paš-
valdības budžetā gada beigās bija 
1,2 miljoni eiro, kas ir mazāks nekā 
iepriekšējā gadā. 

– Kas sagaidāms jaunajā ga-
dā?

– Kā jau minēju, pērn īstenoti 
vērienīgi projekti, tādēļ šogad pie-
bremzēsim, turklāt bažas rada tas, 
ka joprojām nav apstiprināta jaunā 
valdība un budžets, tādēļ mēs kā 
pašvaldība nezinām, kādi turp-
māk būs nosacījumi aizņēmumu 
saņemšanai Valsts kasē, lai varētu 
turpināt Ugāles manēžas būvniecī-
bu. Līdz šim izglītības iestāžu ēku 
sakārtošanai nevajadzēja pašvaldī-
bas līdzfinansējumu, pietika ar aiz-
ņēmumu, ko pēc tam atdevām, bet 
tagad izskan versija, ka pašvaldībai 
būtu jāparedz 25% līdzfinansējums 
no visas darījuma summas. Kamēr 
nav zināms valsts budžeta apjoms 
un aizņemšanās nosacījumi, paš-
valdība nevar apstiprināt savu bu-
džetu un ieplānot darbus. Jāņem 
vērā arī tas, ka samazinās iedzī-
votāju ienākumu nodokļa apmērs, 
tāpēc valsts budžetā bija paredzēta 
īpaša dotācija, tomēr nav garanti-
jas, ka jaunā valdība to izmaksās. 
Šā gada spēles noteikumus, kā 
jau minēju, zināsim tikai tad, kad 
būs apstiprināta jaunā valdība un 
2019. gada valsts budžets.

– Atgriezīsimies pie aizvadī-
tajā gadā paveiktā!

– Pateicoties grants ceļu pro-
grammai, deviņos pagastos pārbū-
vēti 13 ceļi, to kopējais garums ir 
19 kilometri un 335 metri. Šogad 

sakārtosim vēl četrus ceļus – pa 
vienam Tārgalē un Užavā, divus 
Vārves pagastā, apgūstot visu 
mums atvēlēto Eiropas Savienības 
finansējumu – 2,6 miljonus eiro. 
ES atbalsts likts lietā arī uzņēmēj-
darbības attīstības programmā, 
tādēļ asfaltēts Dārzniecības un 
Liezdes ceļš Vārves pagastā un 
“Meždārzu” ceļš Popē, kur uzstā-
dījām arī apgaismes ķermeņus. 

Eiropas atbalsts izmantots 
Ugāles tirgus un Ances muižas 
atjaunošanas procesā, tilta būv-
niecībā pāri Užavas upei, Tārgales 
ciema infrastruktūras sakārtošanā 
un Lībiešu sētas izveidē, energo-
efektivitātes paaugstināšanā Zūru 
pamatskolā. Pateicoties pašvaldības 
finansējumam, 2018. gadā turpinā-
ta iepriekš aizsāktā elektroapgais-
mojuma sakārtošanas programma, 
veicot darbus Popē, Tārgalē, Ugālē 
un Stiklos. Atjaunota gājēju ietve 
Ugālē no tirgus laukuma līdz “Arāju” 
dziļurbumam, veikta Maija ielas 14 
un 14a iekšpagalma sakārtošana Pil-
tenē, pabeigti darbi Piltenes stadio-
nā. Gribu pieminēt arī 1. septembrī 
atvērto moduļa tipa ēku Tārgalē, ko 
izmanto pirmsskolas vecuma bērni. 

Visi darbi nevedās tik raiti, kā 
bijām iecerējuši, jo būvniekiem 
trūka darbaspēka, tādēļ aizkavē-
jās remonts Piltenes vidusskolā un 
Zūru pamatskolā – abos gadījumos 
būvniekiem tika piemērotas soda 
sankcijas. Labu objektu uzbūvēja 
pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
“VNK serviss”, tā ir katlumāja Uža-
vas pagastā, turklāt trijās daudz-
dzīvokļu mājās ir atsevišķa siltuma 
patēriņa uzskaite katrā dzīvoklī. 
Uzņēmums rekonstruēja katlumāju 
Ventavā, bet pašvaldība nomainī-
ja apkures katlu Usmas katlumājā. 
Prieks arī par to, ka “Latvijas Valsts 
ceļi” uzklāja cieto segumu ceļa 
posmā Piltene–Zlēkas un ar aktī-
vu pašvaldības rīcību tika panākts, 
ka tiks sakārtots autoceļa Vents-
pils–Kuldīga–Saldus 20 kilometru 
posms Ventspils novadā. Pagaidām 
diemžēl nevaram izmantot Ugāles 
tautas nama telpas, jo pēc eksper-
tu atzinuma ir jāmaina vecās koka 
konstrukcijas. Nevaru solīt, ka tas 
notiks šogad, jo prioritāte ir Ugāles 
manēžas būvniecība. 

– Ir izskanējis jautājums, kā-
dēļ pašvaldība manēžas celtnie-
cībā neizmanto Eiropas Savienī-
bas līdzekļus.

– To izglītības iestādes var sa-
ņemt tikai tad, ja ir izpildīti noteik-
tie kritēriji, kur pamatnosacījums 
ir skolēnu skaits. Ugāles vidus-
skola, kas mūsu novadā ir lielākā 
mācību iestāde, tomēr neatbilst 
izvirzītajiem kritērijiem, tādēļ dar-
bu veikšanai nevarējām saņemt ES 
līdzfinansējumu. Gribu piebilst arī 
pāris vārdu par Lībiešu sētu Tārga-
lē, jo daļa sabiedrības ir neizpratnē, 
kādēļ īstenots tik dārgs projekts, 
tādēļ vēlreiz vēlos paskaidrot, ka 

Novada attīstība 
notiek plānveidīgi

lielākā daļa līdzekļu tika ieguldī-
ti Tārgales ciema infrastruktūras 
sakārtošanā, turklāt, pateicoties 
Lībiešu sētas izveidei, projekta īs-
tenošanā varējām izmantot arī Ei-
ropas Savienības līdzekļus. 

– Minējāt, ka pagājušais gads 
nesa arī dažas negācijas.

– Decembrī pašvaldībai nācās 
slēgt bērnunamu “Stikli”. Jā, mūsu 
valstī notiek deinstitucionalizācijas 
process, bet Stiklu ciema iedzīvotā-
jiem iestādēs slēgšana bija liels trie-
ciens, jo viņiem nav plašu iespēju 
nopelnīt iztikas līdzekļus. Prieks, ka 
biedrības “Annahite” aktīvisti domā, 
kā turpmāk izmantot bērnunama 
telpas un sniegt sociālos pakalpoju-
mus. Arī otra negācija, kas izraisīja 
ļoti plašu rezonansi, notika Stiklos, 
kad jūlijā un augustā dega purvs 
un mežs. Šis notikums gan pierā-
dīja arī to, cik vienoti bija Ventspils 
novada iedzīvotāji, cik labprāt viņi 
palīdzēja operatīvo dienestu darbi-
niekiem. Par laimi, ugunsgrēku iz-
devās apdzēst, un Ventspils novada 
pašvaldība decembrī godināja brīv-
prātīgos, kuri ugunsnelaimes laikā 
iesaistījās dažādos darbos. 

– Un tagad par pozitīvo – kas 
vēl bez minētas infrastruktūras 
sakārtošanas izgaismo aizgājušo 
gadu?

– Tas pagāja valsts simtgades 
zīmē, un daudzos pagastos noti-
ka interesanti un netradicionāli 
pasākumi – paldies to rīkotājiem. 
Pateicība pienākas arī amatier-
mākslas kolektīvu vadītājiem, kuri 
aizveda savus dziedātājus, dejotā-
jus un pūtēju orķestra dalībniekus 
uz Dziesmu svētkiem. Tajos mēs 
guvām pozitīvas emocijas, kuras 
tik ātri neaizmirstas. 

– Valdība vēl nav apstiprinā-
jusi budžetu, tomēr kādi darbi 
novadā šogad paredzēti?

– Turpināsim īstenot Eiropas 
Savienības atbalstītos projektus 
– tā ir jau pieminētā grants ceļu 
pārbūves programma, tāpat ir pa-
redzēts izbūvēt 390 metru garu 
gājēju un velosipēdistu celiņu, tā 

pagarinot Būšnieku ezera velo-
celiņu Ventspils novada teritorijā 
no Ventspils robežas līdz Kolkas 
ceļam, Jūrkalnē iecerēts uzbūvēt 
Vējturu namu, bet pāri Irbes upei 
paredzēts pārbūvēt esošo trošu 
tiltu, lai to varētu izmantot kājām-
gājēji un velotūristi. Pašvaldība 
ieguldīs līdzekļus Popes estrādes 
skatītāju zonas atjaunošanā, bet 
iesaistīšanās pārrobežu projektos 
ļaus demontēt nedrošo daudzdzī-
vokļu māju Rūpnīcas ielā 7 Ugālē, 
Tārgales pagasta Jaunciemā pārbū-
vēt autoceļu līdz pludmalei, lai pie 
jūras varētu nokļūt Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta 
transports un vietējie zvejnieki, 
bet Miķeļtornī uzstādīt mākslinie-
ka Ģirta Burvja veidoto vides ob-
jektu “Burinieku gadsimts”. Piltenē, 
Ugālē un Ventavas ciema centrā, 
pateicoties ES finansējumam, uz-
stādīs video novērošanas iekārtas, 
savukārt Vārves pagastā pie Ven-
tas sakārtos pludmali. Protams, 
centīsimies panākt, lai līdz gada 
beigām būtu pabeigta Ugāles ma-
nēžas būvniecība. Šogad mēs va-
rētu izstrādāt arī vairāku objektu 
tehniskos projektus, kas noderētu 
nākotnē, lai varētu sakārtot, pie-
mēram, Ugāles vidusskolas sporta 
laukumu un mācību iestādes aktu 
zāli. Jau tiek izstrādāts tehniskais 
projekts, lai pie Zūru pamatsko-
las uzceltu piebūvi, kas būs Vārves 
pagasta kultūras centrs. Gribētos 
turpināt pērn uzsākto pašvaldības 
rotaļu laukumu sakārtošanas pro-
grammu, tomēr negribu solīt, jo 
nav zināms, vai pietiks līdzekļu. 

– Vairākas Saeimā iekļuvu-
šās partijas runā par jaunu paš-
valdību reģionālo reformu. Vai, 
jūsuprāt, tā būtu lietderīga?

– Es domāju, ka daudzas paš-
valdības, īpaši mazās, uzskata, ka 
reforma nav vajadzīga. Iepriekšē-
jās reformas laikā, kad izveidoja 
Ventspils novadu, tas bija pārdo-
māts solis, jo tajā apvienojās visi 12 
pagasti, kas iepriekš veidoja Vents-
pils rajonu. To pierāda arī sekmī-

gā Eiropas Savienības projektu 
līdzekļu apguve un pašvaldības lī-
dzekļu optimāla izmantošana. Ma-
zie novadi ne vienmēr to spēj, bet 
mums izdodas veiksmīgi, tomēr 
šeit jāpiebilst, ka paveiktā apjoms 
nav atkarīgs tikai no novada terito-
rijas lieluma. To nosaka arī tas, cik 
saskaņoti strādā domes darbinieki 
un kādus lēmumus pieņem depu-
tāti. Mūsu gadījumā tie vienmēr ir 
vērsti novada attīstības virzienā, jo 
deputātiem ir līdzīgs redzējums. 
Man gribētos, lai reformas gadī-
jumā novadiem pašiem būtu ļauts 
izvēlēties turpmāko sadarbības 
modeli. Domāju, ka mūsu novadu 
nevajadzētu apvienot ar Ventspili, 
līdz šim esam veiksmīgi pastāvējuši 
viens otram līdzās, un tā tas varē-
tu arī turpināties. Mums jāpievērš 
lielāka uzmanība dzīvojamā fonda, 
ceļu un iekšpagalmu sakārtošanai, 
bet tas viss ir paveicams. Līdz šim 
daudz izdarīts sporta būvju infra-
struktūras uzlabošanā, veikti re-
monti daudzās mācību iestādēs, 
kultūras un tautas namos. Mūsu 
galvenā prioritāte ir cilvēki, tādēļ 
esam pateicīgi tiem iedzīvotājiem, 
kuri joprojām dzīvo Ventspils no-
vadā, un arī tiem, kuri atgriežas no 
ārzemēm, – tādu cilvēku netrūkst. 

– Lai veiksmīgi īstenotu pro-
jektus un nodrošinātu sekmīgu 
ikdienas darbu, ir svarīga laba 
komanda.

– Pašvaldības darbinieku vei-
kumu kopumā vērtēju kā labu. 
Protams, gadās, ka kāds darbs nav 
paveikts laikus vai ir komunikāci-
jas problēmas, bet tie ir izņēmu-
mi. Darbinieki strādā atbildīgi un 
godprātīgi. Ir pašvaldības, kuras 
savus darbiniekus var vairāk moti-
vēt, mums šādas bonusu sistēmas 
nav. Lai visi strādātu kā vienota 
komanda, svarīgas ir darbinieku 
savstarpējās attiecības – ja tās ir 
koleģiālas un darbinieki cits citu 
atbalsta, noliekot malā personīgās 
ambīcijas, var izdarīt ļoti daudz, 
un mums tas ir izdevies.                                      

Marlena Zvaigzne

“Mūsu galvenā 
prioritāte ir cilvēki, 

tādēļ esam pateicīgi 
tiem iedzīvotājiem, 
kuri joprojām dzīvo 

Ventspils novadā, un 
arī tiem, kuri atgriežas 

no ārzemēm, – tādu 
cilvēku netrūkst,” saka 

Aivars Mucenieks.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO   
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Enerģiskā Ances pagasta 
pārvaldes vadītāja Aira 
Kajaka par ieguldīto darbu 
pagasta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un 
tradīciju uzturēšanā vietējā 
kopienā valsts svētkos saņēma 
pašvaldības Goda rakstu. 
Tas viņu ļoti saviļņoja, un 
Aira teica, ka balva pienākas 
daudziem viņas darbīgās 
komandas dalībniekiem – 
anceniece vienmēr ir pratusi 
pateikties citiem un uzslavēt 
viņus, ja darbs labi izdevies.

– Brīdī, kad pateicāties par 
pašvaldības piešķirto Goda rakstu, 
minējāt pēctecību. Proti, arī jūsu 
vectēva brālis bijis pagastvecis.

– Jā, Dāvids Krauze šo amatu 
ieņēma 1925. gadā, kad izveidoja 
Ances pagastu, nostrādājot tajā teju 
20 gadu. Viņš vairākas reizes tikās ar 
Kārli Ulmani. Dāvids rosināja An-
ces skolas celtniecību un organizēja 
būvniecības norisi. Par pagastveci 
viņu iecēla tāpēc, ka sportiskais un 
aktīvais ančiņš bija iedzīvotāju līde-
ris, kurš Ancē un Rindā rīkoja da-
žādus sabiedriskus pasākumus. Es 
Dāvidu satiku, maza būdama, bet at-
ceros, ka viņš bija liels un stiprs vīrs. 
Neesmu māņticīga, tomēr šķiet – 
vectēva brālis devis savu svētību, lai 
es varētu pildīt savus pienākumus. 
Visa mūsu dzimta no tēva puses nāk 
no Rindas, un šai vietai manā dzīvē 
ir ļoti liela nozīme. 

– Pastāstiet, lūdzu, par to!
– Mana bērnība ir pagājusi Rin-

dā, tur ir īpaša aura – Zigates pils-
drupas, Stieguļu kalns, vienuviet 
satek Irbes, Stendes un Rindas upe. 
Ja man ir vajadzīga enerģija, dodos 
uz mantotajām “Veckrānu” mājām 
un strādāju – grābju lapas, dedzinu 
zarus, nesu malku, tā gūstot spēku. 
Esmu pie sevis tā padomājusi – ja 
man Ances centrā nebūtu mājas, es 
jau sen dzīvotu Rindā, bet varbūt 
kādreiz tas arī notiks, jo mana sirds 
ļoti tiecas pēc bērnības zemes. Jau-
nībā biju diezgan bailīga, negribēju 
lauku mājās palikt viena, bet tagad 

ir sajūta, ka Rindā mani sargā visi 
senči.

– Jūs esat īsta sava pagasta pat-
riote. Noteikti bija iespēja dzīvot 
arī citviet, bet jūs visu mūžu esat 
pavadījusi tieši Ancē.

– Man ļoti tuva ir arī Puze, jo 
mamma nāk no tās puses. Kādā dzī-
ves periodā bija iespēja pārcelties uz 
šo pagastu, bet, kad tas bija jādara, 
acīs sariesās asaras un es sapratu – 
nekur no Ances prom neiešu! Man 
patīk aizbraukt ekskursijās un apska-
tīt citas vietas, bet iedvesmu un ener-
ģiju gūstu tieši savā pagastā. Uzrunā 
daba, miers un pazīstamie cilvēki. 

– Kā kļuvāt par pagasta pār-
valdes vadītāju?

– Biju pagastā grāmatvede un 
deputāte, un ančiņi mani uzrunāja, 
lai kļūstu par vadītāju. Pirmajā rei-
zē, kad tas notika, neļāvos. Nejutu 
sevī tik lielu drosmi, bet 2001. gadā 
iedzīvotāji, tostarp deputāti, atkal 
vērsās pie manis ar ierosinājumu uz-
ņemties vadošo amatu. Arī toreiz ilgi 
šaubījos, jo sapratu, ka tā būs liela at-
bildība un dzīve sagriezīsies par 360 
grādiem, bet tomēr piekritu. Zināju, 
ka man zvanīs jebkurā diennakts 
laikā un būs jāatbild par visu, pie-
mēram, ceļiem un kapiem, jāiesais-
tās, ja noticis ugunsgrēks, jāpiedalās 
remontdarbu organizēšanā, reizēm 
jābūt policistam. Pirms novada iz-
veidošanas pagastā bija daudz struk-
tūrvienību, ar visu bija jātiek galā 
pašiem. Ja tagad ir kāda neskaidra 
juridiska nianse, var uzrunāt pašval-
dības juristus, bet pirms 17 gadiem 
strādājām, kā pratām. 

– Vadošā amatā tas ir ilgs 
laiks. Vai neesat nogurusi?

– Nē, turklāt vecāki mums, 
bērniem, jau bērnībā iemācīja šādu 
patiesību – jebkurš darbs ir jāveic ar 
patiku un jāizdara līdz galam. Ja uz 
darbu neej ar prieku, tad vispār nav 
vērts sākt. Bērnībā daudz strādāju 
fiziski, un tas man nešķita apgrūti-
noši, laikam tas deva rūdījumu turp-
mākajai dzīvei, un arī tagad es varu 
darīt visu, ko vajag. Neeju ar domu, 
ka esmu priekšniece un uzņemšos 
tikai smalkus darbus, – varu paņemt 

rokās lāpstu un stādīt kociņus, un 
pārvietot mēbeles. Vēl viens svarīgs 
noteikums, lai darbā justos labi, ir 
kolektīvs. Man ar cilvēkiem ir pavei-
cies. Protams, palaikam jau uzrodas 
kāds, kurš grib pakašķēties, bet ko-
pumā man ir ļoti laba komanda. Ap-
zinos, ka ar visiem vienmēr nebūšu 
vienisprātis, viedokļi var atšķirties, 
un tas ir tikai normāli, bet es nekad 
neesmu gribējusi ar kādu naidoties. 
Tas ir pilnīgi lieki. Ancē atsaucīgi ir 
ne tikai vadošie darbinieki, bet arī 
daudzi iedzīvotāji, ar kuriem vie-
nojamies kopīgos darbos. Reizēm 
gan apbēdina fakts, ka visiem tomēr 
nevar uzticēties un uzdotais netiek 
paveikts laikā vai vispār netiek izda-
rīts, tomēr cilvēki ir dažādi. Pie tā ir 
jāpierod. Gadās arī sarežģītas situā-
cijas, kad tu izlien caur adatas aci, un 
šādos brīžos ir sajūta, ka mani kāds 
vada no augšas.  

– Jau minējāt, ka pagastvecim 
jābūt zinošam daudzās jomās, bet 
kā tiek pie šīm zināšanām?

– Man daudz palīdzēja iesaistīša-
nās pašvaldību sadarbības apvienībā 
“Ziemeļkurzeme”. Notika apmācī-
bas, tikšanās ar dažādiem cilvēkiem. 
Darbojos Latvijas Pašvaldību savie-
nības Pagastu apvienības valdē, un 
arī tas deva iespēju iegūt jaunas zinā-
šanas un paplašināt redzesloku. Viss 
notika darba procesā, tikai darot var 
uzzināt to, ko līdz šim neesi sapratis. 
Piemēram, būvniecībā visu aptvēru 
pamazām – sarunājoties ar celtnie-
kiem un būvuzraugiem, vērojot, kā 
viņi strādā, papētot internetā atroda-
mos materiālus. Lai gan man ir liela 
darba pieredze, tomēr neuzskatu, ka 
zinu visu, – jāmācās ir vienmēr! Kad 
vēl nebija izveidots novads, daudz 
padomu cits citam sniedza kolēģi, 
pārējie pagastveči, jo kāds jau bija 
saskāries ar līdzīgu problēmu un zi-
nāja, ko darīt. Es vēl tagad ar prieku 
dalos ar savām zināšanām, ja kādam 
tās noder. Interesants bija tas laiks, 
kad mēs, pagastu pārvalžu vadītāji, 
braucām uz visiem pagastiem, uzzi-
not, kas katrā notiek. Tas deva plašā-
ku redzējumu par novadu. Gribētos, 
lai šī tradīcija atjaunotos, jo, viesojo-

ties pie kolēģiem, vienmēr var aizgūt 
kādu labu ideju.

– Kā jūs varētu raksturot sava 
pagasta iedzīvotājus?

– Viņi ir darbīgi, jo, dzīvojot 
diezgan nomaļā un mežu ieskautā 
vietā, nekas cits neatliek, kā darīt 
pašiem. Ir prieks par rokdarbnie-
ku kopu “Paukers” un diviem deju 
kolektīviem, teātra aktieriem, se-
nioriem un tiem, kas nodarbojas ar 
sportu. Ienācēji parasti saka, ka mēs, 
ančiņi, uzreiz nelaižam sev klāt, bet 
ar laiku daudzi, kas te sākuši dzīvot, 
kļūst par savējiem un labprāt iesais-
tās dažādās aktivitātēs, veidojot stip-
ru komandu.

– Ancenieki daudzus gadus 
veiksmīgi sadarbojas ar zvied-
riem. Tādējādi, piemēram, tika 
iekārtota sociālā māja. 

– Sadarbība aizsākās 1997. gadā. 
Kā jau tas notika daudzviet, vispirms 
no sadarbības tīkla “Zviedrija–Lat-
vija” saņēmām apģērbu un mēbeles, 
bet pēc tam zviedri rosināja domāt 
par paliekošām vērtībām. Tā radās 
ideja par sociālās mājas izveidošanu, 
kurā savas vecumdienas varētu pava-
dīt seniori, kam nav aprūpētāju. Izvē-
lējāmies veco ambulanci, kas tolaik 
bija sliktā stāvoklī, un zviedri mums 
to palīdzēja atjaunot, piešķirot gan 
materiālus, gan finanses, gan arī dar-
baspēku. Sešus septiņus gadus Ancē 
ieradās jaunieši, kuri remontēja dažā-
das pašvaldības ēkas, arī telpas Ances 
muižā un pamatskolā. Process nebija 
viegls, bet tagad ir gandarījums, ka 
mums ir sociālā māja un cilvēki tajā 
jūtas ērti. Ēkas pirmajā stāvā var uz-
turēties deviņas personas, bet otrajā 
stāvā ir divas viesu istabiņas, kuras iz-
īrējam. Mūsu draugi ierosināja atvērt 
labdarības veikalu, kur par simbolis-
ku maksu var iegādāties viņu atsūtī-
tās mantas. Zviedri iedeva materiālus 
celtnes remontam, paši piedalījās 
remontdarbos, un tā pirms astoņiem 
gadiem tapa veikaliņš “Šis un tas”. 
Pašvaldība nevar veikt saimniecisko 
darbību, tādēļ izveidojām sabiedrisko 
organizāciju “Zigate”.

– Biedrība, kura reģistrēta 
2002. gadā, aktīvi piedalās dažā-

dos projektos.
– Pamudinājumu to darīt sa-

ņēmām no Ievas Ernštreites. Viņa 
rosināja izveidot biedrību un pie-
saistīt līdzekļus. Naudu, ko iegūstam 
veikaliņā, izmantojam, lai atbalstītu 
pašdarbības kolektīvus, skolu un 
dārziņu, gatavojam paciņas vecajiem 
cilvēkiem, palīdzam daudzbērnu ģi-
menēm, uzturam nomātās telpas, ja 
nepieciešams, sarūpējam pārtikas pa-
kas. Lai gan palīdzam citiem, mums 
izdodas ietaupīt, lai to izmantotu 
dažādu projektu līdzfinansējumos. 
Vairākus projektus “Zigate” ir realizē-
jusi, sakārtojot muižu un tās apkārt-
ni. Iesaistoties “Leader” programmā, 
izremontējām muižā vairākas telpas, 
iekārtojām amatniecības centru, ie-
gādājāmies trenažierus. Vairākkārt 
esam guvuši atbalstu Ventspils nova-
da izsludinātajos projektu konkursos 
“Mēs savam novadam”.   

– Kādu projektu īstenošanā ir 
piedalījusies Ances pagasta pār-
valde?

– Viens no pirmajiem vēl pa-
gasta padomes laikā 2006. gadā 
bija Eiropas Savienības atbalstītais 
ūdenssaimniecības sakārtošanas 
projekts. Tas saistījās ar neziņu un 
negulētām naktīm, bet pēc tam bija 
liels gandarījums. Divi lieli projekti 
realizēti Ances muižā: uzlikts jumts, 
nomainīti logi, atjaunota fasāde un 
labiekārtota ēkas apkārtne. Vēlme 
saglābt muižu, kas tagad ir sabiedris-
kais centrs, bija daudziem ančiņiem, 
jo tā ir vērtīga vēsturiska ēka. 2007. 
gadā sākām pirmos darbus un nu 
jau varam lepoties ar daļēji sakārtotu 
ēku, kurā atrodas vieta rokdarbnie-
kiem, dejotājiem un vietējai mūzikas 
grupai, iekārtotas izstāžu telpas. Ar 
Eiropas Savienības fondu līdzekļiem 
izremontēta sporta zāle, veikti ener-
goefektivitātes uzlabošanas darbi 
kultūras namā, dārziņā un sociālajā 
mājā. No projektiem nevajag bai-
dīties – tā ir laba iespēja piesaistīt 
papildu finansējumu un izdarīt to, 
kas pašu līdzekļiem nav paveicams. 
Laba padomdevēja šajā ziņā mums 
bija Ziemeļkurzemes biznesa asoci-
ācijas koordinatore Gunta Abaja, ta-
gad lielu atbalstu sniedz novada do-
mes Attīstības nodaļas darbinieces.  

– Kādi ir jūsu turpmākie plāni, 
ko vajadzētu paveikt pagastā?

– Lai kaut ko izdarītu, vienmēr 
jāuzstāda mērķi un pamazām jāiet 
uz tiem! Tikai tad var izdoties mazā-
ki un lielāki darbi. Gribētos turpināt 
sakārtot muižas kompleksu, jo ir, ko 
darīt pagrabstāvā un bēniņos. Ļoti 
vēlētos, lai mežainajā Ances pagastā 
tiktu izveidota kāda pastaigu taka, tā 
mēs veicinātu tūrisma attīstību. Tā-
pat ir vēlme labiekārtot sporta lau-
kumu un uzstādīt rotaļu iekārtas, lai 
arī bērni varētu atpūsties sakārtotā 
vidē. Vēlētos vēl pacīnīties, lai tiktu 
sakārtots Ventspils–Dundagas ceļš.

– Jūsos klausoties, grūti nepa-
manīt saimnieces tvērienu.

– Man patiešām gribas, lai plā-
notais tiktu izdarīts. Kamēr esmu 
pagasta saimnieces godā, tvērienam 
jābūt, jo gribas aiz sevis atstāt palie-
košas pēdas. Lai to varētu īstenot, 
vajadzīga daba, fiziskās aktivitātes, 
pozitīvi cilvēki un mana ģimene – 
trīs dēli un četri mazbērni. 

Marlena Zvaigzne 

Vienmēr jābūt mērķim, ko sasniegt  
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Tārgales ciemā sakārtota infrastruktūra
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Jāpiebilst, ka līdzekļi ieguldīti ne 
tikai Lībiešu sētas izveidei, bet pub-
liskās infrastruktūras atjaunošanai 
Tārgales ciemā. Tādējādi, uzlabojot 
satiksmes drošību, izveidota piekļu-
ve jaunajam objektam, pārbūvēts 
apgaismojums, gājēju celiņi, brauk-
tuvju segums un autostāvvietas, 
pazemes komunikācijas, sētas tiešā 
tuvumā esošais sadzīves atkritumu 
šķirošanas un savākšanas laukums 
utt. Veikta teritorijas seguma izbūve 
brauktuvēm, auto stāvvietā, kā arī 
gājēju ietvēm. Lībiešu sētas funk-
cionalitātes nodrošināšanai veikti 
būtiski uzlabojumi apgaismojuma 
un elektroapgādes tīklos, izvietoti 
soli un atkritumu konteineri.

Piemēram, asfaltbetona stāv-
laukums izbūvēts 3412,3 m2 platībā, 
piebraucamajā ceļā betona bruģak-
mens ieklāts 5039,1 m2 platībā, lie-
tus ūdens kanalizācijas sistēma pie 
dzīvojamās mājas “Dziesmas” izvei-
dota ar cauruļvadiem 1305 m garu-
mā, ciemā uzstādītas 72 laternas.

Tārgales ciema iedzīvotāja 
Margita Kronberga ir gandarīta, ka 
pagastā tagad ir sakopta vieta, kura 
ir piemērota arī jauniešu atpūtai: 
“Viņi te varēs spēlēt spēles, uzcept 
desiņas. Kultūras darba organiza-
torei Ilgai Porniecei būs lielāka ie-
spēja popularizēt lībiskās vērtības, 
bet pati sēta, es domāju, Tārgales 
vārdam ļaus izskanēt plašāk, par 
mūsu pagastu uzzinās tie, kas līdz 
šim par to neko nezināja.” Margita 
Kronberga par projekta pievienoto 
vērtību uzskata sakārtoto infra-
struktūru, piemēram, uz skolu no 
daudzdzīvokļu mājām tagad var 
aiziet pa celiņu, un tas ir daudz 
drošāk nekā ierastā pārvietošanās 
pa braucamo daļu. Tārgales ciema 
iedzīvotāja Svetlana Grundmane 
ir pateicīga uzņēmīgajam pagasta 
pārvaldes vadītājam Mārcim Laks-
bergam par ideju izveidot Lībiešu 
sētu un uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, veicot būtiskus labiekār-
tojumus: “Jā, kad notika remonts, 
dažbrīd bija jāvelk gumijas zābaki, 
bet sapratām, ka ir jāpaciešas, lai 
pēc tam baudītu sakārtotas vides 
priekšrocības. Es domāju, ka Lībie-
šu sēta būs laba atpūtas vieta un cil-
vēki pratīs to saudzēt.”  

Projekta “Livōd kalāmīe 
kōrand” mērķis bija nodrošināt 
lībiešu zvejnieku ciemu kultūras 
mantojuma un tradīciju liecību sa-
glabāšanu, pieejamību un ilgtspēju, 
tādēļ Lībiešu sētā paredzēts rīkot 
publiski pieejamus pasākumus. 
Tārgales kultūras darba organiza-
tore Ilga Porniece ir gandarīta, ka 
nu pagastā ir skaisti iekārtota vieta, 
kurā svinēt gadskārtu ieražas svēt-
kus un uzņemt ciemiņus: “Kultūras 
aktivitātes lībiešu zvejnieku sētā no-
drošinās Ventspils novada Tārgales 
pagasta vēsturiskās kultūrtelpas 
unikalitāti, lokālās vides nemateriā-
lās kultūras mantojuma dzīvotspē-
ju, popularizēšanu, tālāknodošanu 
un kultūras daudzveidību Latvijā.”

Tārgales pagastā 45 gadus 
darbojas lībiešu folkloras kopa 
“Kāndla” un 14 gadus – bērnu 
un jauniešu folkloras kopa “Piški 
kāndla”. Kolektīvu darbība veicina 

Tā vēl nesen izskatījās Tārgales centrā, 
ceļš bija izdangāts un dubļains, 
bet nu to klāj bruģītis.  
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Līvu savienības vadītāja 
Ieva Ernštreite atzinīgi 
izteicās par Tārgalē 
izveidoto Lībiešu sētu, 
apsverot iespēju šajā 
pagastā organizēt lībiešu 
bērnu un jauniešu nometni. 

Vasarā simbolisko tīklu žāvētavu varēs izmantot 
kā ērtu atpūtas vietu. Būvdarbus, īstenojot SIA “BM – projekts” 
izstrādāto būvprojektu, Lībiešu sētā veica SIA “Ostas celtnieks”. 
Būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “Venteg”.

pagasta vietējās kultūras un lībiešu 
valodas pārmantošanu, un tas, pa-
stāvot asimilācijas draudiem, ir ļoti 
būtiski, uzsver Ilga Porniece: “Kā zi-
nām, lībiešu valoda pieder somug-
ru valodas saimei, tāpēc daudzus 
gadus mūsu sadarbības partneri ir 
radu tautu kolektīvi no Igaunijas. 
Lībiešu zvejnieku sēta būs tā vieta, 
kur turpmāk varēsim uzņemt savus 
draugus no Igaunijas: folkansambli 
“Ammuker”, kori “Sōrve maakoor”, 
instrumentālo   ansambli “Kyi” no 
Sāmsalas, somu ingeru biedrības 
ansambļus “Kullero” un “Marimba” 
no Pērnavas, folkloras deju ansam-
bli “Kulkuset” no Karēlijas.”

Lībiešu sēta ir iekārtota kādrei-
zējās mājas “Bitnieki” vietā. Vents-
pils novada pašvaldība īpašumu 
iegādājās 2016. gada aprīlī, un tad 
varēja sākt domāt par projekta īste-
nošanu. Kā objekta atklāšanā atzina 
Ventspils novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Mucenieks, liela pa-
teicība par to pienākas Tārgales pa-
gasta pārvaldes vadītājam Mārcim 
Laksbergam, kurš izveidoja sētas 
maketu un domāja par tās saturis-
ko piepildījumu: “Projekts prasīja 
lielus finanšu ieguldījumus, bet, pa-
teicoties procesā iesaistīto personu 
interesei, ietaupījām 155 000 eiro. 
Pēdējo gadu laikā Tārgales ciema 
sakārtošanā pašvaldība ir ieguldījusi 
3,2 miljonus eiro, un tas ir arī Mār-
ča Laksberga nopelns. Jāteic paldies 
arī novada domes deputātiem, kuri 
noticēja viņa idejai un lēma par labu 
finansējuma piešķiršanai.”

Svētkos piedalījās arī Līvu 
savienības valdes priekšsēdētāja 
Ieva Ernštreite, sakot klātesoša-
jiem paldies par lielo notikumu: 
“Jūs šodien Tārgalē ierakstāt lielo 
un krāsaino rakstu lībiešu kultū-
ras mantojumā. Mēs visi kopā ar 
šādiem milzu darbiem veidojam 
nozīmīgu pienesumu tam, lai par 
lībiešu kultūrzīmēm runātu ne ti-
kai Latvijā, bet arī arvien tālāk un 
tālāk. Tas ir iedvesmojošs paraugs 
un atgādina mums, ka lībieši ir 
visur. Darbosimies arī turpmāk 
kopā!” Ieva Ernštreite apsver ie-
spēju lībiešu bērnu un jauniešu 
nometnes turpmāk rīkot tieši 
Tārgalē, jo tagad pagastā tam ir 
iekārtota piemērota vieta.

Ventspils novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Māris Dadzis 
jauno objektu nosauca par brī-
numbērnu, un viņa vēlme ir, lai tas 
attīstītos pilnvērtīgi un sētā notiktu 

lībiešu kultūrvēsturiskie pasākumi. 
Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Mārcis Laksbergs paskaidroja, ka 
Lībiešu sēta iekārtota pagasta cen-
trā tādēļ, ka tur dzīvo daudz cilvēku, 
piebilstot, ka nav aizmirsti arī lībie-
šu ciemi, tiek domāts par plānveidī-
gu pagasta attīstību. Piemēram, Mi-

ķeļtornī šogad paredzēts uzstādīt 
mākslinieka Ģirta Burvja veidoto 
vides objektu “Burinieku gadsimts”. 
Jaunciemā pārbūvēs autoceļu līdz 
pludmalei, lai pie jūras varētu no-
kļūt Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta transports. Iecerēts 
izbūvēt 390 metru garu gājēju un 

velosipēdistu celiņu, tā pagarinot 
Būšnieku ezera veloceliņu Ventspils 
novada teritorijā no Ventspils robe-
žas līdz Kolkas ceļam. Paredzēts arī 
pārbūvēt trošu tiltu pāri Irbes upei, 
lai to varētu izmantot kājāmgājēji 
un velotūristi.

Marlena Zvaigzne

2018. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
palielinājies reģistrēto jaundzimušo skaits, 
piefiksēts mazāk miršanas gadījumu, būtiski 
palielinājies noslēgto laulību skaits. 

2018. gadā fiksēti 68 dzimšanas gadījumi, 
piedzima 32 meitenītes un 36 zēni (2017. gadā – 61 
jaundzimušais, tostarp 31 meitene). Pirmo reizi par 
jaunajām māmiņām 2018. gadā Ventspils novadā kļuva 
18 sievietes. Otrais bērniņš piedzima 32, trešais – 8, 
ceturtais – 4, piektais – 3, sestais – 2, bet septītais – 
vienai māmiņai. Laulībā dzimuši 39 bērniņi, paternitāte 
noteikta 27 gadījumos, bet divas dzimšanas reģistrētas 
bez ziņām par bērna tēvu. 

2018. gadā visvairāk bērnu piedzima Piltenē un 
Piltenes pagastā – 16 (pērn 5), Vārvē – 15 (pērn 8), 
Tārgalē – 7 (pērn 14), Ugālē 6 (pērn 8), Jūrkalnē 5 (pērn 
2), Zirās – 4 (pērn tikpat), Zlēkās, Popē un Usmā – 3 (pērn 

4, 3 un 2), Puzē, Užavā un Ancē – 2 (pērn 5, 3, un 2).
Populārākie vārdi meitenēm bija Emīlija (3), Alise 

(2), Annija (2) un Elza (2), zēniem – Emīls (3) un Daniels 
(2). Septiņiem  bērniņiem vecāki devuši divus vārdiņus. 
Par retu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Beverlija, 
Eimija, Hanna, Kimberlija, Ketlīna, Madlēna, Miroslāva, 
Zlata. Retākie puišu vārdi bija  Braens, Dominiks, 
Francis, Hārvijs, Olivers, Silvestrs, Tadeušs, Vilberts. 
Joprojām populāri ir arī seni vārdiņi, piemēram, 
Alberts, Henrijs, Kārlis, Krišjānis, Miķelis, Pēteris, 
Rūdolfs un Emma, Ieva, Līna, Margarita.

2018. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 111 mirušie, tostarp 55 vīrieši (2017. gadā 
– 119 mirušie, tostarp 58 vīrieši). Noslēgta 71 laulība, 
tostarp 23 baznīcā (2017. gadā – 40 laulības, tostarp 
17 baznīcā). Četras laulības noslēgtas ar ārzemniekiem, 
48 laulības svinīgi reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Marlena Zvaigzne 

Palielinājies noslēgto laulību skaits

INFORMĀCIJA
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Prieks par 
dzejnieku tikšanos 

Rudenī Vārves pagasta kultūras darba organizatore 
Inga Berga uz tikšanos aicināja novadā dzīvojošos un 
dzeju rakstošos cilvēkus. Viņas aicinājumam atsaucās 
arī anceniece GUNTA GRIETĒNA, kura vēl tagad 
ar prieku atceras literāro pasākumu, kurā satikti 
domubiedri. “Vēlētos, lai tāda dzejnieku kopā sanākšana 
būtu biežāka. Labprāt aizbrauktu uz kādu tuvāko ciema 
bibliotēku palasīt savu dzeju, bet jūs jau zināt, kā ir ar 
mums, latviešiem. Esam tāda klusa tauta,” saka Gunta, 
uzticot mums dažus no saviem dzejoļiem. 

NOVADS
15. janvārī plkst. 19  

KN/TN vadītāju seminārs Ziru 
tautas namā.

PILTENE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

un stends “Bibliotēkas kalendārs 
janvārī”.

l Izstāde lasītavā “2018. gada 
lasītākās grāmatas un čaklākie 
lasītāji”.

l Tematiska literatūras izstāde 
abonementā “Dāvājot sev laiku, būt 
par lasītāju” ciklā “Iesaka bibliotekāri, 
lasītāji, grāmatu blogeri”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mana 
pilsēta, mans novads, mana Latvija”.

l Literatūras izstāde 
abonementā “Uz savu jūru” – 
rakstniecei Dzintrai Žuravskai 80.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Tas notika ziemā”.

PASĀKUMI:
l 17. janvārī plkst. 12.30 

skaļās lasīšanas konkurss 5.–6. 
klašu skolēniem.

l 25. janvārī plkst. 15 radoša 
darbnīca bērniem “Atradu ideju 
grāmatā”.

PUZE
27. janvārī plkst. 10 Puzes 

kultūras namā zolītes turnīrs.
3. februārī plkst. 10 Puzes 

kultūras namā zolītes turnīrs.
16. februārī plkst. 19 Puzes 

kultūras namā pasākums Puzes 
pagasta svētku sponsoriem, 
atbalstītājiem un organizētājiem.

Bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Latvijas 100 

gadi Puzes pagastā”.
l Dramaturģijas darbu izstāde 

“Lasīsim teātri!”.
l Bibliotēkā lasītāko grāmatu 

izstāde “Pužiņi lasa 2018”.
l Starptautiskajai “Paldies” 

dienai veltīta literatūras izstāde 
“Lūdzu, lūdzu un paldies!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 21.–25. janvārī radošas 

darbnīcas bērniem “Visa plaša 
pasaulīte vizināt vizināja” – darbs 
PINS ART mozaīkas tehnikā.

TĀRGALE
18. janvārī plkst. 19 

Tārgales pamatskolas zālē Ādolfa 
Alunāna luga “Mūsu pokāls” Zlēku 
amatierteātra uzvedumā.  

25. janvārī plkst. 16 
pagasta pārvaldes zālē tematiska 
pēcpusdiena “Ziemas stāsts”. 
Dziesmas, pasakas, stāsti, 
anekdotes un mīklas par ziemu.

8. februārī plkst. 16 
Meteņdiena Tārgalē. Pulcēšanās 
Lībiešu zvejnieku sētā. Meteņu 
izdarības, dziesmas, rotaļas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzimtajā 

krastā” – rakstniecei Dzintrai 
Žuravskai 80.

l Literatūras izstāde “Angļu 
rakstniekam Somersetam Moemam 
145”.

l Literatūras izstāde “Jaunumi 
bērniem”.

l Literatūras izstāde “Veselībai 
un dzīvespriekam”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 55. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. janvārī bērnu žūrijas 

noslēguma pasākums 4. klases 
skolēniem.

l 24. janvārī bērnu žūrijas 
noslēguma pasākums 2. klases 

skolēniem.
JŪRKALNE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Dzejniekam Klāvam Elsbergam 60”.
l Literatūras izstāde 

“Jūrkalnes bibliotēkas lasītāko 
grāmatu tops 2018”. 

l Literatūras izstāde “Barikāžu 
atceres gadadiena”. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.

UŽAVA
Līdz 3. februārim Užavas tautas 

namā “Tautas dārza” cimdu izstāde 
“No vecmāmiņas pūra lādes”. 

21. janvārī plkst. 18 barikāžu 
atceres pasākums “Ugunskuru 
liesmās”. 

2. februārī plkst. 15 viesos 
Popes amatierteātris ar  
A. Grīnieces lugu “Puķu brokastis”, 
režisore Ineta Kalniņa.

7. februārī plkst. 10 pasaku 
rīts pirmsskolas bērniem “Reiz bija 
pasaciņa... “.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Barikādes pieminot”.
l Literatūras izstāde “Bērnu un 

jauniešu žūrija finišē”.
l Literatūras izstāde “Top 10 

lasītākās grāmatas 2018”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 56. kopa.
PASĀKUMI:
l 11., 18. un 25. janvārī 

lasīšanas pusstundas bērniem 
“Atvērsim pasaku pasaules 
durtiņas”.

ANCE
20. janvārī  plkst. 10 zolītes 

turnīrs.
25. janvārī plkst. 10 bērnu 

multfilmu rīts.
16. februārī plkst. 19 

Valentīndienas sadancis. Piedalās 
tautisko deju kolektīvi.

Bibliotēka
Izstādes:
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 54. kopa.
l Literatūras izstāde “Barikāžu 

laiks”.
l Literatūras izstāde “Apkārt 

pasaulei” (no 22. janvāra).
PASĀKUMI:
l 16., 17. janvārī plkst. 10 

bibliotekārās stundas skolēniem 
“Grāmatu tārps 20”.

l 22. janvārī plkst. 10 
pasākums bērnudārza “Vālodzīte” 
bērniem “Brīnumu gredzens” 
projektā “Mūsu mazā bibliotēka: 
satiksim bērnu grāmatu autorus un 
ilustratorus”.

l 26. janvārī plkst. 11 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 
noslēguma pasākums “Mans 
lasīšanas piedzīvojums”.

l 30. janvārī plkst. 14 
pasākums “Zvaigžņu gaismā” lasītāju 
klubiņa “Dažādības” dalībniekiem.

UGĀLE
19. janvārī plkst. 15 “Mežrūp

nieku” zālē Popes AT izrāde – A. Grī
niece “Puķu brokastis”. Ieeja 1 eiro.

20. janvārī plkst. 18 Ugāles 
tirgus laukumā barikāžu atceres 
pasākums.

Bibliotēka
Izstādes:
l Evas Dimantes gleznu izstāde.
l Literatūras izstāde “Es dzīvi 

mīlēšu, kamēr vien mākoņrindas 
slīdēs...” – rakstniecei Ilzei Kalnārei 
100. 

l Literatūras izstāde “Melnā 
bilance. Janvāra notikumi”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Pasaku omīte Margarita Stāraste”.

Ventspils novada pasākumu afiša
15. janvāris–15. februāris

Celofāna maisiņa  
ceļojums
Mazs, neliels celofāna maisiņš
 lido vējā.
Un vējš tam jautā –
uz kurieni tā skriedams?

Es gribu visus aplidot
uz māju jumtiem, skursteņiem
un koku galiem padejot.
Un uzlūgt vēju 
varavīksnes tiltu izdejot.

Tik līksmi smejot, dejojot
mazs celofāna maisiņš
 ātri pagura
Un sētmalē pie žoga
 nedaudz piesēda.

Tur netālu pie žoga
 vientuļš bezpajumtnieks sēž.
Viņš satver celofāna maisiņu
 un nikni blenž.
Un, kratot pirkstu, bezpajumtnieks, 
 maisiņu sāk rāt –
Tu dabu nedrīksti
 tā piesārņot un sabojāt.

Nu maisiņš vecā vīra rokās
 pieglaudies un klusē.

Cik labi, ka tu mani ķēri
Un tālāk lidot nevēlēji.
Es tagad būšu uzmanīgs,
Pret dabu ļoti pieklājīgs.

Šī saruna ir beigusies.
Un maisiņš prom 
 vairs nedosies!

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. janvārī jauno grāmatu 

diena.

POPE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Leģendārais Edgars Liepiņš” – 
aktierim, estrādes māksliniekam 
Edgaram Liepiņam 90 (līdz 17. 
janvārim).

l Literatūras izstāde 
“Detektīvžanra romānu autoram 
Andrim Kolbergam 80”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l 21. janvārī plkst. 10.30 

pasākums “Atskats uz aizgājušo un 
jaunas idejas nākošajam”.

ZIRAS
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “2018. 

gada lasītākās grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Ko 

mums nesīs jaunais – Cūkas gads”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 57. kopa.
PASĀKUMI:
l Janvārī bibliotēka aicina 

iedzīvotājus veidot kopēju izstādi 
“Jaunais Cūkas gads” no  dažādiem 
suvenīriem, svecēm, rotaļlietām 
cūkas veidolā.

l 24. janvārī plkst. 16.30 
Bērnu un jauniešu žūrijas 
noslēguma pasākums.

ZLĒKAS
19. janvārī plkst. 19 Užavas 

amatierteātra izrāde – M. Zīverts 
“Zaļā krūze”. Režisore Linda 
Sāmīte. Ieeja bez maksas. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Lasītājs 

iesaka lasītājam”.
l Izstāde “Apģērbi no 

vecmāmiņas pūra lādes”. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 59. kopa.
PASĀKUMI:
l 25. janvārī plkst. 14 Dāmu 

klubiņa nodarbība “Ko mums sola 
2019. gada horoskops?”.

USMA
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Barikāžu 

laika atcerei” (no 15. līdz 26. 
janvārim).

l Literatūras izstāde bērniem 
“Meldru puikas, meldru vīri” – Vitauta 
Ļūdēna dzeja (no 22. janvāra).

l Ugāles mākslas studijas 
dalībnieces Irēnas Lakšes gleznu 
izstāde “Mans minizoo” (no 25. 
janvāra).

PASĀKUMI:
l 10. janvārī plkst. 14 jauno 

grāmatu diena.
l 30. janvārī plkst. 14 

tematiska pēcpusdiena “Mans vārds 
– vecāku pirmā dāvana man” ciklā 
“Tikšanās pie kafijas tases”.

VĀRVE
“SPORTA UN KULTŪRAS
CENTRS ZŪRAS”
19. janvārī plkst. 18 pasākums 

“Kad sals kož degunā”. Vārves 
pagasta pašdarbības kolektīvu – 
vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Vāruve”, bērnu deju kolektīva 
“Vāruvīte”, amatierteātra “Vārava”, 
bērnu teātra pulciņa “Zūriš” – un 
Liepājas aktrišu folkloras apvienības 
“Atštaukas”  koncerts. Koncerts bez 
maksas. 

Plkst. 20 balle kopā ar Artūru 
Bāni. Ieeja ballē pašdarbības 
kolektīvu dalībniekiem bez maksas, 
pārējiem balles apmeklētājiem 2 
eiro. Galdiņus ballei pieteikt līdz 
15. janvārim pie Ingas Bergas, tālr. 
22002942. Autobuss plkst. 17 no 

Ventspils “Swedbank”.
JIC “LIGZDA” 
17. janvārī plkst. 16.30 

pēcpusdiena bērniem – iepazīsim 
Vārves pagasta vēstures stāstu   
2. burtnīcu (1940.g.–1988.g.).

18. janvārī plkst. 13 dāmu 
klubiņa “Kalīzija” nodarbība “Kopā 
ar mums sākas zvaigznes”. 

25. janvārī plkst. 16 galda 
spēļu pēcpusdiena apmeklētājiem – 
“Monopols”, “Imago”.

Līdz 18. janvārim Cūkas 
gadam veltīta izstāde “Sivēnam 
aste gredzenā” (cūku figūru 
kolekcijas izstāde).

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Barikāžu 

ugunskuri deg” (līdz 23. janvārim).
l Literatūras izstāde “Iegūstot 

zaudēts, zaudējot iegūts” – 
rakstniecei Dzintrai Žuravskai 80 
(no 21. janvāra). 

l Dažādu laiku apsveikumu 
kartīšu izstāde.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l 8., 22. janvārī plkst. 15.30 

bērnudārza “Zīļuks” audzēkņi 
iepazīst Bērnu žūrijas grāmatas. 

l 30. janvārī plkst. 15 
ar “Vārves stāstiem Pārventā” 
Vārves bibliotēkas lasītāji viesojas 
Pārventas bibliotēkā Stāstnieku 
pēcpusdienā UNESCO LNK projektā 
“Stāstu bibliotēkas”.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Savā 

zemē, savā tautā baltu mūžu 
nodzīvot” – rakstniecei Dzintrai 
Žuravskai 80 (līdz 20. janvārim).

l Tematiska literatūras izstāde 
“Mīlot zemi, kurā esmu dzimis” (no 
20. janvāra).

PASĀKUMI:
l 18. janvārī Barikāžu atceres 

dienai veltīts kino vakars “Tēvu 
barikādes”.

Atgriešanās gaidās
Caur mežu ceļš ved līkločus uz mājām,
Tur trešā kilometrā mājas skursten’s kūp.
Pie mājas staba galā uzvilkts ratu riten’s,
Tur svēteļi grib mājvietu sev vīt.

Pie šķūnīša sēd vectēvs, skalus plēšot,
Tie paredzēti grozu pīšanai.
Pie sevis kādu senu dziesmu dungo,
Tam domas kavējas sen senās atmiņās.

No mājas lēni iznāk vecāmāte,
Aiz muguras tā gadu nastu nes sev līdz.
Uz ceļiem lēni noslīgst vecā flokšu dobē
Un ravējot par bērniem Dievu lūdz.

Tā lūdz par saviem bērniem aizbraukušiem,
Par mazbērniem, kas tālās zemēs mīt.
Vai viņi nezina, kā mājās gaidām viņus?
Tā vecāmāte, lūdzot Dievu, 
slauka asaras sev linu priekšautā.
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Balva “Kultūras laiks” ir 
kolēģu vērtējums, tādēļ ir 
objektīvs, jo kurš gan labāk 
par viņiem zina, kas darāms, 
lai pasākums izdotos, cik 
daudz darba vajadzīgs, lai 
cilvēki būtu priecīgi, kas 
paliek priekškara otrā pusē.

Arī vecajā gadā Kultūras no-
daļas vadītāja Zane Pamše aicināja 
kultūras darbinieces, bibliotekā-
res, mūzikas skolas darbiniekus un 
amatiermākslas kolektīvu vadītājus 
pulcēties pasākumā “Brīdi pirms…”. 
Šāds nosaukums tam dots tādēļ, ka 
pēc tam nāca ilgi gaidītie Ziemas-
svētki un notika jaunā gada sagaidī-
šana, tādēļ visiem darba bija pilnas 
rokas, bet pirms svētku dunas cilvēki 
bija pelnījuši atpūsties – saņemt ap-
balvojumus un noklausīties koncer-
tu. “Mūsu misija ir dot prieku citiem, 
un es ticu – ja mēs darām šo darbu, 
tad tādēļ, ka tas mums patīk,” sacīja 
Zane. Novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks pateicās visiem 
klātesošajiem par viņu veikumu, kas 
dara novada iedzīvotājus laimīgākus 
un priecīgākus, uzsverot, ka pagāju-
šais gads bija īpašs, jo notika XXVI 
Vispārējie latviešu dziesmu un XVI 
Deju svētki. Tie deva iedvesmu dar-
boties ar vēl lielāku jaudu, jo laiks 
skrien ātri – pavisam nemanāmi klāt 
būs nākamie Dziesmu svētki. Patei-
coties kolektīvu vadītājiem par dalī-
bu tajos, Aivars Mucenieks un viņa 
pirmais vietnieks Guntis Mačtams 
pasniedza Nacionālā kultūras centra 
un Valsts prezidenta atsūtītos Patei-
cības rakstus. Domes priekšsēdētājs 

izteica gandarījumu arī par pašval-
dības veikumu, jo jaunais Ugāles 
tirgus tagad ir piemērots dažādu 
pasākumu rīkošanai, tos var organi-
zēt arī Tārgalē atklātajā Lībiešu sētā, 
ir gandarījums par sakārtoto Ances 
muižu, kurā pulcējas radoši cilvēki.

Visi vakara viesi gaidīja īpašo 
brīdi, kad tiks nosaukti balvas “Kul-
tūras laiks” saņēmēji, un izrādījās, ka 
šoreiz tās ir divas užavnieces un vie-
na ugālniece. Uzņēmumā “LK Darb-
nīca” darinātos koka pulksteņus sa-
ņēma Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas pedagoģe Ilze Babra, Užavas 
tautas nama vadītāja Gita Vilgute un 
Užavas bibliotēkas vadītāja Dagnija 
Latiša. Kā atzina Mūzikas un māks-
las skolas direktore Rasma Petmane, 
Ilze prasmīgi prot iesaistīt audzēk-
ņus dažādās aktivitātēs, piemēram, 
ja stundā runā par Japānas mākslu, 
tiek organizēta tējas dzeršanas cere-
monija, bet skolotājas lielākais pērnā 
gada veikums ir Valsts kultūrkapitāla 
fonda un Ventspils novada pašvaldī-
bas atbalstītā projekta “Ugāles baro-
ka tēlniecība – caur vietējo iepazīsti 
pasauli” īstenošana un desmit mi-
nūšu garas filmas “Ugāles baroks” 
izveidošana, ko augsti novērtējis 
Nacionālais kultūras centrs, iesakot 
to kā saturīgu un kvalitatīvu mācī-
bu līdzekli. Ilze atzīst, ka saņemtā 
balva sniegusi gandarījumu, tūdaļ 
piebilstot, ka filmas radīšana bija ko-
mandas darbs: “Vēlos pateikties vi-
siem, kas piedalījās “Ugāles baroka” 
tapšanā. Prieks, ka “Kultūras laika” 
saņemšana dod iespēju par šo pro-
jektu atkal runāt publiski, aktualizē-

jot to. Man ir vairākas ieceres līdzīgu 
projektu realizēšanai, tādēļ ceru uz 
savu kolēģu un citu līdzcilvēku at-
balstu un pašvaldības ieinteresētību 
to īstenošanā.”

Dagnija neslēpa pārsteigumu 
par saņemto balvu, jo uzskata, ka 
nedara neko īpašu, vien katru die-
nu iet uz darbu ar prieku, satiekot 
savu mīļos lasītājus. Viņu skaits nav 
samazinājies, cilvēki labprāt pieda-
lās arī dažādās akcijās, piemēram, 
atnesot senas fotogrāfijas, lai varētu 
papildināt novadpētniecības mate-
riālu krājumus, un, sagaidot Latvijas 
simtgadi, iesaistoties simts grāmatu 
izlasīšanā. Daži šo uzdevumu pavei-
ca ar uzviju, izlasot pat 200 grāmatu. 

Kolēģi atzinīgi novērtē ne tikai Dag-
nijas darbaspējas un erudīciju, bet 
arī vienmēr sirsnīgo attieksmi un 
prieka dzirkstelītes acīs. 

Gita Užavas tautas namā strādā 
16 gadus. Sāka ar nodomu pamēģi-
nāt, bet palika, jo rod šajā darbā pie-
pildījumu – ir gandarījums, ja pasā-
kumu apmeklētāji pasaka atzinīgus 
vārdus. Tie iedvesmo darboties vēl 
radošāk. Viens no Gitas rīkotajiem 
pagājušā gada pasākumiem, kas pa-
tika gan lieliem, gan maziem užav-
niekiem, bija pārgājienu cikls “Soļo 
vesels pretim Latvijas simtgadei”, 
kura laikā dažādos virzienos tika 
mēroti simts kilometri. Gita atzīst: 
“Tik tiešām biju pārsteigta, saņemot 

apbalvojumu. Savām meitenēm, 
kultūras darbiniecēm, pateicos par 
novērtējumu un bildu, ka īsti nesa-
protu, kāpēc tieši es. Daru sev uz-
ticēto darbu un, rakstot scenārijus, 
cenšos piemeklēt pasākumam kādu 
“rozīnīti”, lai tas atšķirtos no citiem. 
Nav svarīgi, cik klausītāju vai skatī-
tāju atnāk, scenārijs ir jāgatavo un 
materiāli ir jāmeklē. Cenšos katriem 
svētkiem rast jaunu pieeju, lai visi 
Jāņi un Ziemassvētki nebūtu līdzīgi.” 

Pasākuma “Brīdi pirms…” iz-
skaņā uzstājās dziesminiece Anta 
Eņģele, klātesošos uzrunāja mū-
zikas un mākslas festivāla “Bildes” 
vadītāja Tija Auziņa. 

Marlena Zvaigzne 

Pateicas kultūras darbiniekiem

Apbalvojumu “Kultūras laiks” ugālniecei Ilzei Babrai pasniedz novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  

Pateicoties novada pašvaldības 
atbalstam, aktivizējusies senio-
ru darbība novadā un arī Piltenē. 
Gada noslēgumā vienmēr gribas 
pārdomāt un atcerēties gada noti-
kumus – šoreiz arī Piltenes senioru 
dzīvē. Mūsu seniori ir aktīvi da-
lībnieki novada Senioru padomes 
rīkotajos pasākumos, populāras ir 
tradicionālās “Sudrabotās melo-
dijas” Puzē, vasaras sporta spēles 
Vārvē, kā arī ikgadējais pasākums, 
kas veltīts Senioru dienai. Jau vai-
rākus gadus dodamies vienas die-
nas ekskursijās, apmeklējot Latvi-
jas ievērojamās un skaistās vietas. 
Pērn mūsu ekskursijas maršruts 
vijās pa Zemgales novadu, tālākais 
punkts bija Vilces pagasta “Terēņu” 
zemnieku saimniecība pie Lolitas 
Duges. Saimniecības plašajā un 
labiekārtotajā pagalmā mūs sagai-
dīja saimniece un īsumā iepazīs-
tināja ar māju vēsturi, bet mūsu 
galvenais apmeklējuma mērķis 
bija saimnieces Lolitas “Piparmēt-
ru namiņš”, kur guvām ieskatu par 
visu, kas saistīts ar piparmētrām, to 
audzēšanu, dažāda veida produkci-
jas ražošanu. Bija iespēja degustēt 
un uzzināt par nākotnes plāniem 
saimniecībā. Tālāk ceļš veda uz 
Blankenfeldes muižu, kas ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Muižas ēkas celtas 18. gadsimta 
vidū, bet pašreizējo izskatu iegu-

vušas 19. gadsimta sākumā. Nu 
muižas lepnums un apskates vērts 
objekts ir Zvanu muzejs, muižas 
īpašnieka Valda Jēkabsona unikālā 
privātā zvanu kolekcija ir lielākā 
Baltijā, tajā ietilpst ap 1000 zvanu 
no dažādām pasaules valstīm. Mēs 
draiskojāmies un priecājāmies par 
dažādām zvanu skaņām. Muižas 
saimnieks V. Jēkabsons restaurē 

un atjauno muižu un tās parku, 
tiek iekopts jauns dārzs, no kura 
ražas iegūst dabīgus produktus. 
Tiek atjaunota plūškoku audze un 
plūškoku produktu ražošana, ku-
rus degustējām, bet mūsu skatīju-
mā muižas kompleksā darāmā vēl 
ļoti daudz, jo muižas galvenā ēka 
vēl nav sākta restaurēt. Mājupceļā 
apskatījām Vilces muižu un parku, 

izstaigājām barona medību taku, 
un tā ir tikai maza daļa no bagā-
tās Zemgales muižām. Gribu teikt 
paldies šoferītim Arnim no Zirām, 
kurš raiti mūs nogādāja uz maršru-
ta objektiem.

16. decembrī notika mūsu se-
nioru tradicionālais Ziemassvētku 
pasākums, šoreiz kultūras nama 
lielajā zālē pie lielās egles. Noklau-

sījāmies burvīgu koncertu, bet va-
kara otrajā daļā bija dziesmas, ro-
taļas un dejas ar muzikantu Vili no 
Talsiem. Paldies Piltenes pārvaldes 
vadītājam Aigaram Kresam, kurš 
šoreiz bija simboliskā Ziemassvēt-
ku vecīša lomā.

Novēlu visiem veselību un 
veiksmi jaunajā gadā!

Steidzīte Akmentiņa

Pilteniekiem daudz jauku iespaidu       

Piltenes seniori Ziemassvētku pasākumā kultūras namā.   STEIDZĪTES AKMENTIŅAS ARHĪVA FOTO

SENIORI
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Tā tiešām varētu teikt par Ugā-
les amatierkolektīvu dalībniekiem. 
Jau pagājis gads kopš brīža, kad 
mums nācās pārvākties no skaistā 
tautas nama “Gaisma” telpām uz 
Ugāles pagasta “Mežrūpniekiem”. 
Visu vasaru un rudeni notika re-
montdarbi, bet 9. decembrī “Mež-
rūpniekos” notika pirmais pasā-
kums – svētku eglīte bērniem, kas 
neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādi. Viesos bija gan Ziemas-
svētku vecītis, gan viesi – Užavas 
amatierteātra “Spēlmanīši” aktieri. 

Nākamajā nedēļas nogalē savus 
svētkus svinēja Ugāles uzņēmēji. 
23. decembrī Ugāles iedzīvotājus 
ar koncertu baznīcā sveica jauktais 
koris “Eglaine” un amatierteāt-
ris “Ugāles drāma”. 28. decembrī 
“Mežrūpnieku” telpas bija īpaši 
apdzīvotas – svētku eglīte notika 
Ugāles amatierkolektīvu dalībnie-
kiem. Izskanēja neliels svētku kon-
certs, pateicības dāvanas no tautas 
nama vadītājas saņēma kolektīvu 
vadītāji un dalībnieki, bija arī balle 
pūtēju orķestra “Ugāle” vadībā un 

svētku vakariņas. Par tām liels pal-
dies ZS “Alkšņi” un Kristīnei Lit-
vinai. Jau nākamajā rītā folkloras 
kopa “Urdava” un “Ugāles drāma” 
viesojās Ventspils tirgū, bet 4. jan-
vārī teātra pārstāves devās uz Vār-
ves pagastu pie novada izglītības 
darbiniekiem. Tā ka varam teikt, 
ka amatierkolektīvu dalībnieki ne-
slinko. Darbs turpinās, un labprāt 
gaidām jaunus dalībniekus visos 
amatierkolektīvos. Lai visiem ra-
došs jaunais gads!

Iveta Pete

Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolā (MMS) 
noslēdzies radošs un 
aktīvs darba cēliens. Kad 
steidzīgais un notikumiem 
bagātais Ziemassvētku laiks 
aizvadīts, varam atskatīties 
uz paveikto un gadu mijā 
plānot turpmāko. 

Ugāles MMS mākslas pro-
grammā mācās 33 bērni, bet mū-
zikas – 26. Mūzikas programmā 
audzēkņi apgūst vijoļspēli pie sko-
lotājas un skolas direktores Rasmas 
Petmanes, flautas spēli pie Jutas 
Frēlihas, klavierspēli pie skolotā-
jām Aritas Grīnbergas un Sandras 
Kārkliņas, eifonija, saksofona un 
trombona spēli pie Viestura Ozola 
un trompetes spēli pie jaunās sko-

lotājas Lauras Mačtamas. Mūzikas 
teorētiskos priekšmetus pasniedz 
Larisa Žagare. 

Mākslas programmā darbo-
jas skolotājas Larisa Zariņa, Baiba 
Kečko, Anita Upīte un Ilze Babra. 
Arvien cenšamies bērniem pie-
dāvāt ko nebijušu, tā paplašinot 
viņu redzesloku un iespējas pašiz-
pausmei. Šogad programmā ir tādi 
jauni priekšmeti kā vektorgrafika, 
kvilings un animācija – mācāmies 
zīmēt, izmantojot datoru, veido-
jam smalkus papīra mākslas dar-
bus un gūstam iemaņas kustīgu 
attēlu veidošanā. 

Skolas izstāžu zālē publikai re-
gulāri tiek piedāvāta iespēja apska-
tīt mākslas izstādes. 2018. gadā pie 
mums viesojusies Ugāles mākslas 

studijas dalībniece Ilze Lagzdiņa 
ar savām gleznām, bijusi arī visas 
Latvijas mākslas skolu audzēkņu 
ilustrētu dzejoļu grāmatu izstāde. 
Priecājamies par sadarbību ar Tal-
su novada muzeju, kuras rezultātā 
janvārī varam interesentus aicināt 
uz Talsu puses gleznotāju izstādi. 

Rudens brīvdienās 24. oktobrī 
gandrīz visi mākslas programmas 
audzēkņi ar skolotājām devās eks-
kursijā uz Liepāju. Iedvesmu sa-
viem radošajiem eksperimentiem 
guvām tekstilmākslinieces Ainas 
Muzes izstādē “Bezgalīgais pave-
diens” Liepājas muzejā. Turpmā-
kās izglītības iespējas apsvērām, 
iepazīstoties ar Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolas 
(LMMDV) kursu piedāvājumu 
un telpām. Ceļojumu noslēdzām 
ar saldo ēdienu – koncertuzve-
dumu “Māja, skurstenis un mēs” 
“Lielajā dzintarā”, kas ir brīnišķīgs 
dziedātāja Renāra Kaupera un 
LMMDV jauno mūziķu, māksli-
nieku un dizaineru multimediāls 
kopdarbs. Mājās atgriezāmies jau-
niem iespaidiem bagāti. Jāpiebilst, 
ka LMMDV pārstāvjus bijām uz-
aicinājuši arī pie mums. Viņi gan 
bērniem, gan vecākiem sapulcē 
pastāstīja par savu skolu un tajā 
apgūstamajām mūzikas un māks-
las programmām. Kopā ar viņiem 
bija atbraukusi un savā pieredzē 
dalījās arī mūsu skolas absolven-
te Kitija Kabula, kas tagad mācās 
Liepājā. Arī turpmāk centīsimies 
audzēkņus un vecākus iepazīstināt 
ar dažādām izglītības iespējām pēc 
mūsu skolas beigšanas. 

Daudziem ugālniekiem un vie-
siem atmiņā paliks Ugāles MMS 

rīkotais koncerts par godu valsts 
simtgadei “Ik rītu Latvija...”, kas 
notika 16. novembrī Ugāles vidus-
skolas zālē. 

Paralēli ikdienas darbam gan 
mākslas, gan mūzikas programmu 
audzēkņi tiek gatavoti dažādiem 
konkursiem un festivāliem. 2. kla-
vierspēles klases audzēknis Braiens 
Ernstsons skolu godam pārstāvējis 
Kurzemes reģiona mūzikas skolu 
klavieru klašu audzēkņu festivālā, 
kas 5. decembrī notika Kandavā. 

Ugāles jaunie mākslinieki šo-
gad pamatīgi iedziļinās un vizuāli 
pēta pašu izvēlētus dabas objektus 
– kastaņus, čiekurus, dažādus aug-
ļus, pat smiltis un varavīksni! Tas 
dod iespēju saredzēt detaļas un 
tās radoši vizualizēt, izmantojot 
visdažādākos mākslas izteiksmes 
līdzekļus. Trīs prasmīgākie pētnie-
ki martā skolu pārstāvēs ikgadējā 
valsts konkursā Liepājā. 

4. klases audzēknes Anna Ak-
meņlauka un Aisma Ševcova šo-
gad piedalījušās Aizputes Mākslas 
skolas rīkotajā konkursā “Dzīve kā 
košums”. Meitenes bija radījušas as-
prātīgus zīmējumus, iedomājoties, 
kā būtu, ja Ēģiptē uzsnigtu sniegs, 
kā tajā Mārtiņa Freimaņa dziesmā. 

Gada izskaņā 14. decembrī 
Ugāles “Mežrūpnieku” zālē tra-
dicionāli aicinājām visus uz savu 
semestra noslēguma koncertu. Šo-
gad sarunājāmies ar Ziemassvētku 
vecīti – rakstījām viņam vēstules. 
Skolotājas Aritas Grīnbergas or-
ganizētajā un vadītajā pasākumā 
varējām ne vien dzirdēt mūzikas 
programmas audzēkņu un peda-
gogu priekšnesumus, bet arī pi-
koties un draiskoties ar rūķiem! 

Mākslas programmas audzēkņi 
patiešām bija pacentušies izveidot 
ļoti izteiksmīgas vēstules. Jācer 
vien, ka vecītis bērnu izteiktās vēl-
mes būs īstenojis. 

Kad nopietnais mācību process 
jau bija galā, kā ierasts, mākslas 
programmas skolotājas centās bēr-
nus izklaidēt ar radošajām darbnī-
cām. Skolotāja Baiba Kečko aicināja 
uz sveču un laimīšu liešanas darbnī-
cu. Bija iespēja arī izveidot svečturī-
ti. Skolotāja Ilze Babra katram ļāva 
pēc sirds patikas glazēt paša ceptas 
piparkūkas. Skolā smaržoja kā kuli-
nārijas cehā! Skolotājas Larisas Za-
riņas klasē izskatījās kā ķīmijas la-
boratorijā, jo tur tika jauktas krāsas 
un citas vielas, lai izbaudītu īpašu 
krāsu laistīšanas mākslu, bet skolo-
tāja Anita Upīte bērniem palīdzēja 
izveidot jaukas papīra kastītes, kur 
katram ielikt visu jaunradīto. 

Tā nu sanāca, ka šoreiz skolā 
bija par vienu jauku gada noslē-
guma pasākumu vairāk. Liecību 
izdošanu organizējām 19. de-
cembrī. Vēlreiz bija iespēja pie 
izgreznotas eglītes noklausīties 
muzikālus priekšnesumus, vēlēt 
visu to labāko jaunajā gadā, kā arī 
uzteikt labākos audzēkņus. Skolas 
Atzinības raksts pienācās Andrim 
Zaļkalnam, Agitai Priekulei, An-
nai Akmeņlaukai, Evelīnai Blasei, 
Pārslai Bogdanovai un Melānijai 
Goldmanei, atsevišķu skolotāju at-
zinība – Robertam Ernestovskim 
un Lūkasam Ozoliņam. 

Cerot, ka ziemas brīvdienās 
bērni labi atpūtušies un gatavi 

ar prieku turpināt pilnveidoties 
mākslā un mūzikā, Ugāles MMS 

skolotāja Ilze Babra

Pirmais semestris Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolā

Ugālnieki čakli ļaudis

Ugālnieces priecē Ventspils tirgus apmeklētājus.  IVETAS PETES ARHĪVA FOTO

Klavierspēles skolotāja Arita Grīnberga ar saviem 
audzēkņiem Valtu Biezo, Braienu Ernstsonu, Katrīnu 
Elizabeti Komisarovu un Esteri Žūriņu. 

ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO  
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Ziemassvētku gaidās visapkārt pierimst steiga, 
iestājas Ziemassvētku miers, cerības… Gaišs un 
svētīts laiks. Laiks, kad gribas kādu pažēlot, ieprie-
cināt, uzklausīt, labāk saprast, dāvāt savu sirdsmīļu-
mu. Jau desmito gadu Ugāles vidusskolā notika lab-
darības akcija “Eņģeļa pieskāriens”, kurā aicinājām 
iesaistīties skolēnus, viņu vecākus un skolotājus. 
Mēs uzaicinājām visus dalīties Ziemassvētku prie-
kā, iepriecinot Ugāles pensionārus, kuri svētkos ir 

vientuļi. Labdarības akcija “Eņģeļa pieskāriens” tika 
organizēta sadarbībā ar Ugāles evaņģēliski luterisko 
draudzi. Liels paldies visiem vecākiem, bērniem un 
pedagogiem, kas atbalstīja akciju, īpaši 6. klasei un 
viņu audzinātājai  Dzintrai Hartmanei. Rūķu lomā 
iejutās Ugāles pagasta pārvaldes sociālās darbinie-
ces Aiga un Iveta, kuras ar mīlestību sarūpētās dā-
vanas nogādāja adresātiem.

Ingra Zaļkalne

Skaistie svētki ar mirdzumu acīs 

Ziemassvētku laiks bija 
īpašs ne tikai ar mirdzošo 
eglīti, svētku uguntiņām, 
skaistām dziesmām un 
dzejolīšiem, bet arī ar to, ka 
cilvēki cits pret citu centās 
būt laipnāki, draudzīgāki, 
mīļāki un izpalīdzīgāki. 
Decembris bija ļoti mainīgs 
– te sniga sniegs, te iestājās 
atkusnis, bet tas netraucēja 
gatavoties gada gaišākajiem 
svētkiem. Jau decembra 
sākumā svētku noskaņu 
ienesām savā pirmsskolā, 
izrotājot logus ar kupenām 
un tajos iekritušām dāvanām. 
Patīkamu pārsteigumu radīja 
vecāki, kuri kopā ar bērniem 
izgatavoja pasakainus rūķīšus 
kopīgai izstādei. 

Ziema ir visbaltākais, visauk-
stākais un visskaistākais gadalaiks. 
Vislabāk par ziemu, dziedot dzies-
mas un skaitot dzejoļus, stāstīja 
“Zīļuku” grupas bērni. Ziema vi-
ņiem ir kā brīnumzeme, kurā var 
celt sniegavīrus, pikoties un braukt 
ar ragavām. Bija pienācis brīdis 
priecāties par visskaistāko dāva-
nu, ko mums atnes ziema, un tie ir 
Ziemassvētki un, protams, grezni 
izpušķota eglīte. Vēl lielāku prieku 
sagādāja Ziemassvētku vecīša at-
nākšana. Viņu bija apbūrusi bērnu 
brīnumjaukā dziedāšana, dejošana 
un dzejoļu skandināšana. Viņš prie-
cēja klātesošos, piedāvājot iet rota-
ļās, kurās iesaistīja arī vecākus. Tās 
bija vienkāršas, bet ļoti interesan-
tas. Bērniem pasākums ļoti patika, 
atzīst skolotāja Rita Bugajenko.

Mazajiem divgadniekiem grupā 
“Ezīši” 19. decembra rītā bija pirmā 
uzstāšanās publikas priekšā. Viņu 
sagatavotos priekšnesumus skatījās 
un satraukumam līdzi dzīvoja ve-
cāki un vecvecāki. Skolotāju Baibas 
un Sandras, skolotāju palīdžu Inas 

un Elīzas vadībā, dziedot, dejojot 
un skandinot skaitāmpantus, bēr-
ni izstaigāja rūķu gaitas, meklējot 
svētku egli. Pie izrotātās egles viņi 
ar zvārgulīšiem ieskandināja Zie-
massvētkus un aicināja vecākus ko-
pīgās rotaļās. Pēc fotografēšanās pie 
svētku egles bērni un vecāki saģēr-
bās, lai dotos uz mežu nest cienas-
tu meža zvēriem. Kad visi gardumi 
bija salikti eglīšu zaros un padzerta 
Esteres vecāku sarūpētā tēja, pa 
meža taku nāca Lielais Rūķis. Pa-
teicībā par cienastu meža zvēriem 
viņš ragavās atvilka dāvanu maisu. 
Svētku rīta izskaņā bērniem un pie-
augušajiem par prieku tika iedegtas 
Rūķa atnestās brīnumsvecītes, svēt-
ku noskaņu raksturo skolotājas Bai-
ba Kečko un Sandra Leigute.

“Kad telpu piepildīja piparkū-
ku smarža un saposta eglīte ieņē-
ma goda vietu, Ugāles pirmsskolas 
izglītības iestādes “Lācītis” grupas 
“Sprīdīši” audzēkņus pārņēma bur-
vestības gaisotne,” atceras skolotāja 
Elīna Zaharova. Svētku noskaņā pie 
bērniem ieradās ciemos Saimniece, 
Saimnieks un jautrā Piparkūka, kuri 
aktīvi piedalījās priekšnesumā “Zie-
massvētku piparkūkas”. Bērni cie-
miņiem dziedāja dziesmas, skaitīja 
dzejoļus un dejoja, līdz ieradās ilgi 
gaidītais Ziemassvētku vecītis. Viņš 
kopā ar bērniem devās līksmās ro-
taļās un iesaistījās jautrās diskusijās, 
līdz nonāca pie lielā dāvanu maisa. 
Audzēkņi ar aizrautību skaitīja dze-
joļus Ziemassvētku vecītim, kurus 
iepriekš sagatavoja kopā ar vecā-
kiem, lai saņemtu gardās dāvanas. 
Arī vecāki nepalika bez dāvanām, 
jo bērni ar lielu lepnumu pasniedza 
viņiem pašu gatavotās piparkūkas. 
Ziemassvētku pasākums ikvienā 
radīja svētku sajūtu.

Skolotāja Ilze Venškevica saka, 
ka grupā “Pūcītes” 18. decembra 
pēcpusdiena bija ļoti īpaša – tika svi-

nēti Ziemassvētki. Pasākums šogad 
bija nedaudz citādāks nekā parasti, 
jo šogad tajā tika iesaistīti arī bērnu 
vecāki, kas kopā ar grupas bērniem, 
skolotājām un auklīti gāja ķekatās. 
Saimes bērni uzņēma savās mājās 
gan čigānus, gan ķekatniekus. Visi 
kopīgi gāja rotaļās, dziedāja un dejo-
ja, kad negaidot pie durvīm klauvē-
ja un ieradās Ziemassvētku vecītis! 
Bērnu acis iemirdzējās. Vecītis aiz-
rautīgi noskatījās  meiteņu un zēnu 
sagatavotās rotaļas un uzmanīgi 
noklausījās dzejolīšus, ko bērni bija 
iemācījušies, balvā katrs saņēma pa-
ciņu. Saimniece pateicās visiem par 
ciemošanos un novēlēja, lai visi labie 
darbi nepaliek nepamanīti, jo sirds 
siltums, dāsnums un labestība pada-
ra dzīvi skaistāku un labāku. 

Par grupas “Kukainīši” piedzī-
vojumiem stāsta skolotāja Ingrīda 
Ziemiņa: “18.  decembrī devāmies 
uz mežu izrotāt eglīti meža zvēriem 
ar pašu sarūpētiem kārumiem – 
āboliem, burkāniem, kartupeļiem 
un pa kādai maizes šķēlei un tauku 
bumbām putniņiem. Mežā pagata-
vojām eglītei rotājumus no čieku-
riem. Lai būtu vēl jautrāk, gājām 
rotaļās un dziedājām dziesmiņas. 

19. decembrī mazie kukainīši 
kopā ar saviem mīļajiem sagaidīja 
svētkus zālē. Dziedot dziesmiņas 
un muzicējot, sastapuši zaķi un pa-
modinājuši no ziemas miega lāci, tā 
arī Ziemassvētku vecīti nesagaidīja. 
Tāpēc, zvaniņam skanot, devāmies 
meklēt Ziemassvētku vecīti pa snie-
gotajām pēdām. Arī vecīša mājvieta 
tukša, taču saucot Ziemassvētku 
vecītis ir klāt. Bērniem liels izbrīns 
un apjukums, jo kāds Ziemassvētku 
vecīti redz pirmo reizi. Kopā ejot ar 
vecākiem rotaļās un dejojot, tiekam 
pie gardām dāvanām.”

Skolotāju stāstījumus 
apkopoja metodiķe 

Daina Vispoļska

“Lācīša” audzēkņi aktīvi piedalījās svētku pasākumos.            REGĪNAS ARTMANES-HARTMANES FOTO

Ar siltu sirdi paziņojam, 
ka ir noslēdzies “InCREDIT 
GROUP” jaukais labdarības 
projekts “Uzlabo ķepaiņu 
dzīvi” un, pateicoties 
atsaucīgajiem Ventspils 
iedzīvotājiem un daudziem 
uzņēmējiem, ir izdevies 
palīdzēt Ugāles dzīvnieku 
patversmes vairāk nekā 100 
ķepaiņiem! 

Labdarības projektu “Uzlabo 
ķepaiņu dzīvi” Ugāles dzīvnie-
ku patversmē organizēja līzinga 
kompānija “InCREDIT GROUP” 
sadarbībā ar biedrību “Ar sirdi 
delnā”, lai palīdzētu biedrības ap-
gādībā esošajiem dzīvniekiem. 18. 
decembrī notika labdarības pro-
jekta noslēguma pasākums, kura 
laikā “InCREDIT GROUP” atveda 
visu saziedoto biedrības vadītājas 
Andras Tomases rokās. Tas bija 
viens no projekta patīkamākajiem 
brīžiem, kad visi pasākuma dalīb-
nieki izkrāva lielās automašīnas 
saturu ar dāsnajiem ziedojumiem 
un kopīgi pasniedza visus labu-
mus biedrībai.

Atsaucīgie ventspilnieki un 
uzņēmēji bija tik aktīvi, ka sazie-
doja vairāk nekā 350 kg kvalita-
tīvas sausās dzīvnieku barības, 
konservus, suņu un kaķu našķus, 
dažādas rotaļlietas, siksnas, pa-
vadas, segas un pat tik noderīgos 
būvmateriālus, lai uzlabotu nelai-
mē nonākušo ķepaiņu dzīvi.

Šī ir pirmā plašā kampaņa, lai 
pievērstu maksimāli lielāku sa-
biedrības uzmanību Ugāles dzīv-
nieku patversmei un tādā veidā 
palīdzētu savākt ziedojumus, tā-

pēc no oktobra līdz decembrim 
“InCREDIT GROUP” apvienojās 
ar biedrību “Ar sirdi delnā” un ai-
cināja visus Ventspils un Ventspils 
reģiona iedzīvotājus, kā arī uzņē-
mējus palīdzēt nelaimē nonāku-
šiem dzīvniekiem. 

Ziemas sezonā patversmei 
nepieciešama papildu palīdzība, 
jo šajā periodā visvairāk pietrūkst 
dzīvnieku barības, kā arī nepie-
ciešama uzturēšanās apstākļu 
uzlabošana, piemēram, voljēru 
siltināšana un citi darbi, lai dzīv-
nieku dzīve būtu komfortabla arī 
aukstajos ziemas mēnešos. Tā 
ir tikai viena daļa no patversmes 
problēmām, kuru vēlējāmies atri-
sināt, bez šīm lietām patversmei 
ļoti nepieciešami naudas līdzekļi, 
kurus izmantotu dažādu rēķinu 
apmaksai, piemēram, dzīvnieku 
operāciju apmaksai, elektrības rē-
ķiniem un citām svarīgām lietām.

“InCREDIT GROUP” vārdā 
īpašu paldies izsakām Ventspils 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem, 
bet vislielākā pateicība pienākas 
biedrībai “Ar sirdi delnā”, kas dara 
tik sirsnīgu darbu un savā ikdienā 
glābj ķepaiņu dzīves – tas iedves-
mo un raisa vēl lielāku vēlmi pa-
līdzēt. 

Ļoti ceram, ka šis projekts 
bija labs sirsnības veicinātājs, kas 
lika aizdomāties par būtisko, ka 
palīdzīga roka nepieciešama ik-
vienam! Aicinām visus arī savā ik-
dienā sniegt palīdzību dzīvnieku 
patversmēm.

“InCREDIT GROUP” reklā-
mas projektu vadītāja 

Rita Breice-Barča

Sarūpē dāvanas senioriem

Dāvanas Ugāles 
dzīvnieku patversmei 

Dāvanas atvestas, suņuki priecīgi! 
PUBLICITĀTES FOTO
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Pateicoties projekta 
“Jaunietis darbībā 2018” 
piešķirtajam finansējumam 
un skolēnu pašpārvaldes 
aktivitātei, 7. decembrī Zūru 
pamatskolā notika Ventspils 
novada skolēnu pašpārvalžu 
un to konsultantu tikšanās. 
Pasākumā piedalījās četras 
novada skolas: Piltenes 
vidusskola, Tārgales, Užavas 
un Zūru pamatskola, kopā 43 
aktīvi un radoši jaunieši un 
viņu skolotājas.

Pasākuma pirmajā daļā skolu 
pašpārvaldes iepazīstināja ar sevi 
un pastāstīja, ar ko tās lepojas savā 
pagastā, skolā, valstī. Vēlāk skolēni 
piedalījās komandu orientēšanās 
spēlē, iepazinās ar skolas muzeja 
dārgumiem un piedalījās teātra 
improvizācijas nodarbībā kopā 
ar pasniedzēju Ligitu Smildziņu 
– biedrības “Teātris un izglītība” 
priekšsēdētāju, grāmatas “Vingri-
nājumi un spēles darbam teātra 
studijā” autori. 

Aktīvās un izglītojošās daļas 
noslēgumā skolēni grupās sākot-
nēji apsprieda un vērtēja pašrei-
zējo pašpārvalžu darbību, bet pēc 
tam apkopoja idejas, kā uzlabot 

VĀRVE Zūru pamatskolā tikās 
pašpārvalžu pārstāvji

pašpārvalžu darbību Ventspils no-
vadā. Skolēni secināja, ka novadā 
pašpārvalžu darbs netiek koordi-
nēts un katra skola darbojas pati 
par sevi, un ka arī šajā tikšanās rei-
zē skolēni varētu būt drošāki, aktī-
vāki, vairāk paust savas idejas, tā-

pēc izteica vairākus ierosinājumus, 
kā sadarbību uzlabot. Piemēram, 
rīkot kopīgus seminārus, organizēt 
visa novada pašpārvalžu aktīvistu 
ekskursiju, rīkot nometni vasarā, 
vairāk savstarpēji draudzēties un 
komunicēt sociālajos tīklos. Palika 

gan neatbildēti jautājumi, vai viņi 
paši būtu gatavi kaut ko organizēt 
un cik daudz laika ir gatavi veltīt 
šādu aktivitāšu realizēšanai.

Zūru pamatskolas skolēniem 
tā bija lieliska pieredze pasākumu 
organizēšanā, vadīšanā, viesu uz-

ņemšanā, atbildības un pienākuma 
izjūtas stiprināšanā. Paldies visiem 
Zūru pamatskolas 20 jauniešiem, 
kuri iesaistījās šajās aktivitātēs! 

Zūru pamatskolas 
pašpārvaldes konsultante 

Evita Kubinska

Mirklis no improvizācijas spēles.  EVITAS KUBINSKAS FOTO

“Rūķu darbnīca” gaida apmeklētājus  
Šis skaistais un visu 

gaidītais, brīnumiem pilnais 
ziemas mēnesis decembris 
nu jau palicis pagājušajā 
gadā, bet “Rūķu darbnīcas” 
rūķiem darbs nav beidzies. 

Rūķiem Zūrās 2018. gads bija 
darbīgs un ciemiņiem bagāts. Nu 
jau otro gadu Vārves pagasta Zūrās 
bija atvērta “Rūķu darbnīca”, kurā 
radošas nodarbības notiek visu 
gadu, bet ap Ziemassvētkiem rosī-
ba ir daudz aktīvāka. Šoreiz visiem, 

kuri pieteicās pie mums ciemos, 
bija iespēja izcept savu piparkūku, 
izliet sveci, izgatavot eglītes rotu. 
Kad darbnīcā bija labi pastrādāts, 
ejot pa rūķu atstātajām norādēm, 
nonācām siltumā pie tases tējas, 
kur zem eglītes rūķis bija atstājis vēl 
pēdējo uzdevumu – konfekti pār-
vērst par eglīšu rotu. Kopā ar rūķi 
varēja spēlēt spēles un padraisko-
ties kopā ar vecākiem un draugiem. 
Notika arī par tradīciju kļuvušais 
pasākums “Ķeram Ziemassvētkus” 

– svētku tirdziņš, kurš tiek rīkots, 
pateicoties Daces Pūpoliņas brīniš-
ķīgai idejai. Dace ir arī tā, kura jau 
otro gadu pati gatavo piparkūku 
mīklu, lai visi – gan liels, gan mazs 
– varētu cept piparkūkas sev un 
saviem mīļajiem. Tāpēc rūķi saka 
lielu paldies visai Pūpoliņu ģimenei 
par atbalstu un svētku sajūtas radī-
šanu, būtu grūti šo pasākumu vadīt 
arī bez Krūmiņu ģimenes atbalsta 
un klātbūtnes, par to arī lielais rūķu 
paldies viņiem. Pateicos visiem ap-

meklētājiem, kuri atnāca ciemos 
pie rūķiem 23. decembrī, kā arī 
tirgotājiem, kuri atsaucās uz aici-
nājumu kuplināt pasākumu. Svēt-
ku noskaņu palīdzēja radīt Ziru 
amatierteātra dziedošie aktieri ar 
burvīgām Ziemassvētku dziesmām 
un dzejoļiem – paldies arī viņiem 
no rūķiem. Bet vislielākā pateicība 
par izturību, jo brīžiem rūķi strā-
dāja līdz ļoti vēlam vakaram un bez 
brīvdienām, jāsaka tieši rūķu rado-
šajai komandai: Viktorijai Rebukai, 

Ingai Puleksei un Janitai Birzniecei, 
par ieguldīto darbu, radīto prieku 
un svētku sajūtu.

Nekas jau nebeidzas, tāpēc gai-
dām jūs ciemos Lieldienās, kad visi 
kopā krāsosim olas un svinēsim 
svētkus. “Rūķu darbnīca” piedāvā 
radošās nodarbības grupām – gan 
pirmsskolas, gan skolas vecuma 
bērniem. Pieteikties pa tālruni 
22002942. 

Patiesā cieņā galvenais rūķis 
Inga Berga 

UŽAVA

Iededzot pirmo svecīti Adventes 
vainagā, pirmsskolas grupiņā sākās 
rosība. Katra nedēļa bija dažādu 
pārsteigumu pilna. Tika gatavoti 
rotājumi telpai un eglītei, iestudēta 
svētku ludziņa. Mazie kopā ar ve-
cākiem izgatavoja rūķi Ziemassvēt-
ku rūķu izstādei, kas bija grezna un 
interesanta. Tāpat kopā ar vecākiem 
bērni gatavoja rotājumu eglītei. Gru-
piņā darbojās Ziemassvētku pasts, 
kuram darba netrūka, jo mazie čakli 
gatavoja apsveikumus saviem drau-
giem un audzinātājām. Laba sadar-
bība pirmsskolai šogad izveidojusies 
ar Ventspils Piejūras un brīvdabas 
muzeju, kurā regulāri tiek apmeklē-
tas tur organizētās nodarbības. Arī 
decembrī grupiņas bērni devās uz 
muzeju, lai piedalītos tur rīkotajā 
pasākumā. Visi no muzeja atgriezās 
apmierināti ar piedzīvoto. Kāda no 
dienām pagāja siltā un ļoti smaržīgā 
gaisotnē, jo visi naski ķērās pie pipar-
kūku cepšanas. Tika saceptas pipar-
kūkas gan vecāku dāvaniņām, gan 

pašiem, ar ko panašķoties. Citu die-
nu bija patiess pārsteigums, jo bēr-
niem tika pateikts, ka varēs braukt 
uz mežu barot zvēriņus. Ierodoties 
mežā, gaidīja pārsteigums. Izkāpjot 
no autobusa, zēni un meitenes pa-
manīja, ka aiz koka kāds paslēpies. 
Izrādījās, ka tie ir divi rūķi, kuri bija 
ieraudzījuši autobusu un bērnus un 
nākuši lūkoties. Kopā tika pabaroti 
zvēriņi, sanesti zari ugunskuram, lai 
būtu, kur sildīties, izdejotas dažādas 
dejas un rotaļas, pagaršota slavenā 
“Rūķu tēja”, bet noslēgumā visi kopā 
no sirds izpikojās. Pēc tam mazie 
atvadījās no rūķiem un solījās nā-
kamgad atkal braukt ciemos. Dažas 
dienas vēlāk notika lielais grupas 
Ziemassvētku pasākums, kura laikā 
pie saimniecēm ieradās ķekatnieki 
un sākās jautrais pasākums ar de-
jām, rotaļām un dziesmām. Ieradās 
arī gaidītais Ziemassvētku vecītis ar 
dāvanām. Nākamajā dienā visi gru-
piņas bērni devās uz Užavas tautas 
namu, lai piedalītos tur organizētajā 

Užavas pirmsskolēni, Ziemassvētkus sagaidot

sarīkojumā. 
Svētku laiks sagaidīts un pava-

dīts, bet mazajiem pirmsskolēniem 
atmiņas par daudzajiem jaukajiem 
un jautrajiem piedzīvojumiem gada 

nogalē paliks visam mūžam. Paldies 
audzinātājām un mammām, kuras 
palīdzēja radīt svētku sajūtu, sagā-
dājot eglīti grupas telpai, iejūtoties 
rūķu lomā mežā, gatavojot kopā ar 

bērniem rūķus un darot vēl dažādus 
sīkus darbiņus, lai šie svētki būtu 
jauki. Lai jaunais 2019. gads tikpat 
rosīgs un jauku brīžu pilns! 

Anita Pāvelsone

Bērniem prieks par mežā satiktajiem rūķiem.  ANITAS PĀVELSONES ARHĪVA FOTO
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Ir cilvēki, kurus vienmēr 
prieks satikt, un tāda ir arī 
Užavas bibliotēkas vadītāja 
Dagnija Latiša. Viņas seju 
allaž rotā patiess smaids, jo 
užavniecei ir prieks satikt 
savus lasītājus un patīk 
darbs, kas tiek veikts jau  
33 gadus. 

Sagaidot zīmīgo valsts dzimša-
nas dienu, Dagnija rosināja pagasta 
iedzīvotājus iesaistīties akcijā “Iz-
lasi simts grāmatas!”, tā notika no 
2017. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 
23. oktobrim. Vija Bērente šajā 
laikā paguva izlasīt 220 grāmatu! 
Viņa labprāt izvēlas latviešu oriģi-
nālliteratūru, ievērojamu cilvēku 
biogrāfijas un izdevumus par Lat-
vijas vēsturi. Lasītāja vienmēr inte-
resējas par grāmatu jaunumiem un 
aktīvi izmanto starpbibliotēku abo-
nementu un Ventspils bibliotēkas 
rotējošā fonda grāmatas. Vijai bēr-
nībā lasīt iemācījis tēvs, viņas ģime-
nē visi bijuši lieli lasītāji. Viena no 
pirmajām iepazītajām grāmatām 
vēstījusi par Toma Sojera piedzī-
vojumiem. “Tagad lasu katru dienu 
un nedēļā vismaz piecas grāmatas 
– kā citādi, jo patīk laba lasāmviela. 
Man jāsaka Dagnijai liels paldies, jo 

viņa ļoti rūpējas, lai man vienmēr 
būtu pieejama tā literatūra, kas in-
teresē,” saka Vija. Uzcītīga Užavas 
bibliotēkas apmeklētāja ir arī Signe 
Štelbauma, kurai rit 89. mūža gads. 
Viņas pirmajai izlasītajai grāmatai 
uz vāka bija attēlots gailis, to mei-
tene izmantojusi, lai mācītos bur-
tot. Signei vienmēr ir paticis lasīt, 
bet viņa neizvēlas biezus romānus, 
lielākoties dodot priekšroku sais-
tošiem aprakstiem par dzīvnieku 
pasauli. Jaunībā bijusī rīdziniece 
aizrāvusies ar ātrslidošanu, iegūts 
pat čempiones tituls, uzstādīti 
rekordi, un tolaik lasīšana nebija 
pirmajā vietā. Tai neatlika daudz 
laika arī studiju gados, bet, uzsākot 
darba gaitas, Signes rokās atkal ar-
vien biežāk parādījusies grāmata. 
Ar interesi izzināti Džeralda Darela 
darbi, paticis arī Viļa Lāča radītais 
vienkāršo darba cilvēku dzīves atai-
nojums. Tagad Signe vairāk uzticas 
Dagnijas ieteikumiem – ko biblio-
tekāre piedāvā, to užavniece lasa. 
Tā iepazīta Noras Ikstenas daiļrade 
un izlasīts viņas romāns “Mātes 
piens”. Signe sūkstās, ka redze vairs 
nav tik laba, kā iepriekš, tādēļ pēdē-
jos gados lasīšanai var atvēlēt ma-
zāk laika, tomēr ceļš uz bibliotēku 

netiek piemirsts, jo te var paņemt 
arī iemīļotos žurnālus, piemēram, 
“Ievu” un “Patieso Dzīvi”. Dagnija 
ar prieku secina, ka viņas vadītajā 
iestādē lasītāju skaits nesamazi-
nās, bet pieaug. Ap 150 interesen-
tu lasa grāmatas un žurnālus, vēl 
50 regulāri iegriežas bibliotēkā, 
lai izmantotu citus pakalpojumus, 
tostarp strādātu ar datoru. Tie, kas 
to neprot, lūdz Dagnijas palīdzību, 
lai viņa, piemēram, palīdz aizsūtīt 
elektrības rādījumus. Bibliotekāre 
priecājas, ka blakus atrodas sko-
la, tādēļ veidojas laba sadarbība ar 
mācību iestādes audzēkņiem un 
pedagogiem, bet pirmsskolas vecu-
ma bērni labprāt ierodas pie viņas, 
lai klausītos, kā Dagnija viņiem lasa 
priekšā pasakas un interesantus 
stāstus. Kā atzīst Ventspils biblio-
tēkas speciāliste darbā ar novada 
bibliotēkām Sandra Picalcelma, vi-
ņas kolēģe daudz dara, lai veicinātu 
užavnieku lasītkāri. To apliecina arī 
akcija “Izlasi simts grāmatas!”, ku-
ras laikā vairāki pagasta iedzīvotāji 
piereģistrējās bibliotēkā. Dagnija 
meklē dažādas darba formas, pie-
mēram, organizē izstādes, iedziļi-
nās novadpētniecības materiālos. 
Cilvēkiem ļoti patikusi iespēja iz-

vēlēties Ventspils novada bibliote-
kāru ieteiktās grāmatas, jo tā bija 
pārbaudīta vērtība. 

Pēc izglītības Dagnija ir agro-
nome, bet kopš 1985. gada strā-
dā Užavas bibliotēkā. “Esmu no 
Zirām un jaunībā diezgan aktīvi 
izmantoju vietējās bibliotēkas pa-
kalpojumus, tolaik bibliotekāre 
Zirās bija Mudīte Šrēdere. Brau-
cu pie viņas vismaz reizi nedēļā, 
īpaši biju iemīļojusi Zentas Ērgles 
darbus. Vēlme pašai daudz lasīt 
mani pamudināja pieteikties dar-
bā Užavas bibliotēkā. Bija laiks, 
kad reizi mēnesī braucu uz Sārnati 
un vedu ciema iedzīvotājiem grā-
matas,” atceras Dagnija, piebilstot, 
ka uz darbu viņa dodas ar prieku. 
Pozitīvo enerģiju užavniece saņem 
arī ģimenē, kurā izaudzinātas trīs 
meitas un sagaidīti astoņi mazbēr-
ni. Dagnija ar gandarījumu atzīst, 
ka meitas Solvita un Linda gājušas 
viņas pēdās un arī strādā bibliotē-
kā, bet viņu māsa Līva iesaistījusies 
uzņēmējdarbībā. Dagnija joprojām 
ir liela lasītāja, bet godīgi atzīst, ka 
visas grāmatas nespēj izlasīt, tādēļ 
dažkārt paļaujas uz bibliotēkas 
apmeklētāju ieteikumiem. Viņa 
mēģina iedziļināties latviešu pro-

zā, piemēram, izlasīti visi sērijas 
“Mēs. Latvija. XX gadsimts” darbi, 
tāpat saista izdevumi, kuros atro-
dami psiholoģijas padomi. Dagnija 
ir iepazinusi pagasta iedzīvotāju 
literāro gaumi, tādēļ zina, kam 
piedāvāt mīlestības romānus, kurš 
labprātāk izvēlēsies detektīvus. 
Viņa ir gandarīta, ka var izmantot 
starpbibliotēku pakalpojumus, un 
tas nozīmē, ka užavnieki var tikt 
pie praktiski visām kārotajām grā-
matām, jo Dagnija atradīs, kur tās 
var dabūt. Viņa labprāt piefiksē, 
kas katru gadu notiek pagastā, fo-
tografējot pasākumus un objektus. 
Lai to varētu darīt profesionālāk, 
apmeklēti fotokursi, savukārt, lai 
uzrunātu sociāli aktīvos lasītājus, 
Dagnija aktīvi izmanto tviteri un 
instagramu, viņa piedalās dažā-
dos semināros, uzzinot dažādus 
jaunumus, – arī to, kā sadarboties 
ar grūtajiem lasītājiem. Tie ir cil-
vēki, kuriem trūkst prieka un kuri 
paši nezina, ko vēlas, jo virsroku 
ir ņēmusi apātija. Dagnija prot sa-
darboties arī ar šādiem cilvēkiem, 
un pat viņi no bibliotēkas aiziet ar 
smaidu uz lūpām.     

    
Marlena Zvaigzne

“Lasīšana man ir devusi labestību, esmu iemācījusies 
saprast dažādus cilvēkus,” secina Signe Štelbauma.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Torīt Dagnija vēl nezināja, ka vakarā saņems balvu “Kultūras laiks”. Tas bija liels 
prieks un pārsteigums.

Zina pagasta iedzīvotāju literāro gaumi

Klusi un svinīgi mirkļi 
decembrī mijās ar radošiem 
un jautriem mirkļiem. 
Decembris pagāja nemanot. 
Skolēni ne tikai čakli 
mācījās, bet arī iesaistījās 
dažādās lielākās un mazākās 
aktivitātēs, kuras saistītas gan 
ar mācību darbu, gan izklaidi. 

Katru nedēļu, iededzot Adven-
tes vainagā svecīti, klases varēja 
atskatīties uz saviem labajiem dar-
biem iepriekšējā nedēļā. Skolas pa-
dome bija parūpējusies arī par da-
žādiem uzdevumiem katrai nedēļas 
dienai. Piemēram, pašiem jāuztaisa 
stilizēta egle, jāizrotā burciņa Zie-
massvētku svecīšu ceļam. Bērni ar 
aizrautību pildīja šos uzdevumus. 
Viens no tiem katrai klasei bija 
visiem kopā uzrakstīt dzejoli par 
svētkiem. Tādējādi skolā tapa jauka 
Ziemassvētku dzejas grāmata, kurā 

apkopoti visi pašu rakstītie dzejoļi. 
Arī šogad skola sadarbībā ar 

Užavas pagasta pārvaldi rīkoja 
labdarības akciju, kuras laikā katrs 
varēja atnest nelielu dāvaniņu Uža-
vas pagasta vientuļajiem cilvēkiem. 
18. decembrī skolas čaklo rūķu 
komanda kopā ar pagasta pārval-
des pārstāvjiem nogādāja dāvanas 
adresātiem. Katram tika veltīts arī 
neliels muzikāli literārs apsvei-
kums. Paldies visiem, kas atbalstīja 
labdarības akciju un palīdzēja vien-
tuļajiem cilvēkiem saņemt jauku 
dāvanu svētkos!

Jaukus mirkļus piedzīvoja arī 
skolas pašpārvaldes aktīvākie da-
lībnieki, kuri devās uz Zūru pamat-
skolā rīkoto pasākumu Ventspils 
novada skolēnu pašpārvalžu da-
lībniekiem. Tajā pašā dienā vairāki 
Užavas pamatskolas skolotāji arī 
devās uz Zūru pamatskolu, lai pie-

dalītos Ligitas Smildziņas rīkotajos 
drāmas kursos.

11. decembra vakarā skolā tika 
rīkots dzejas vakars vecākiem un 
bērniem Ziemassvētku noskaņās. 
Tajā visi klātesošie klausījās gan jau 
zināmu autoru dzeju, gan bērnu 
rakstītās dzejas rindas, gan skolo-
tājas Anitas rakstīto dzeju. Vakars 
pagāja nemanot, un gan audzēk-
ņi, gan vecāki noslēgumā teica, ka 
šādi pasākumi jārīko vēl, jo ir bijis 
ļoti interesanti.

14. decembrī skolas dejotāji un 
ansambļa dalībnieki ar svētku kon-
certu devās uz pansionātu Jūrkalnē, 
lai priecētu tā iemītniekus un darbi-
niekus. Pirms tam katrs skolēns  iz-
gatavoja vienu apsveikuma kartīti, 
kuru dāvāt pansionāta iemītniekiem. 
Šajā pašā dienā skolā norisinājās arī 
skolēnu pašpārvaldes organizētais 
Ziemassvētku basketbola turnīrs. 

17. decembrī skolā bija Zie-
massvētku tirdziņš, kurā piedalījās  
kupls tirgotāju skaits. 

20. decembrī notika lielais un 
ilgi gaidītais skolas Ziemassvētku 
sarīkojums. Kad visi bijām sapulcē-
jušies, notika svētku līnija, un mēs 
visi kopā pa svecīšu izgaismoto 
taciņu devāmies uz svētku pusdie-
nām. Pēc tam gājām uz Užavas tau-
tas namu, kur notika Ziemassvētku 
pasākums. Tā ievadā skanēja dzies-
mas un dzeja, bet iedegt eglītē sve-
cīti tika aicināts katrs zelta, sudraba 
vai bronzas liecības ieguvējs kopā ar 
vecākiem. Pasākuma otrā daļa pa-
gāja diezgan jautrā noskaņojumā, jo 
notika skolas televīzijas raidījumu 
svētku programma. Katra klase iz-
spēlēja kāda raidījuma fragmentu. 
Skatījāmies gan “Izklausies redzēts”, 
gan “X faktors”, gan “Gatavo 3”, gan 
“LTV ziņas”, gan “Vai esi gudrāks 

par piektklasnieku?”, gan “Es mīlu 
tevi, Latvija!”, gan “Gada balvas 
pasniegšanas ceremonija”. Lielas 
ovācijas izsauca devītās klases at-
veidotais raidījums “Saimnieks 
meklē sievu”. Pasākums noslēdzās 
ar galveno raidījumu – “Ziemas-
svētku vecīša ierašanās.” Pēc tam 
visi dejotgribētāji varēja no sirds 
izdejoties diskotēkā. 

Nākamajā dienā visi noguruši, 
bet priecīgi tikāmies skolā. Kopā ar 
liecībām katrs saņēma arī Ziemas-
svētku pasta sūtījumus.

Gads aizsteidzies, un klāt jau 
nākamais, bet iepriekšējā gadā pa-
veiktais un notikušais paliks mums 
gan atmiņā, gan fotogrāfijās. Pal-
dies visiem skolēniem, skolotājiem, 
vecākiem par paveikto, par idejām 
tālākam darbam! Laimīgu jauno 
2019. gadu.

Anita Pāvelsone 

Rakstīja dzeju un izspēlēja raidījumus
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SPORTS

Klaipēdā notika 
ikgadējās sacensības 
vieglatlētikā “Manēžas  
kauss 2018” divās vecuma 
grupās – U16 un U18. 
Spēkiem mērojās kupls 
dalībnieku pulks no 
Klaipēdas, Viļņas, Kauņas, 
Panevēžas, Kaļiņingradas, 
Šauļiem un vairākām 
Latvijas pilsētu sporta 
skolām, arī Ventspils novada 
Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas vieglatlēti.

Pirmajā dienā sasniegti vairāki 
personīgie rekordi, izcīnītas vietas 
finālā un pat iegūta sudraba me-
daļa. Jēkabam Priekulim 2. vieta 
lodes grūšanas sacensībās ar jau-
nu personīgo rekordu 4 kg sma-
gajai lodei – 15,06 m. Otrā diena 
Klaipēdā Ventspils novada BJSS 
izdevusies pat veiksmīgāka par 
pirmo! Roberts Mažrims presti-
žajās sacensībās U16 grupā mūs 

priecēja ar uzvaru augstlēkšanā, 
rez. 1,80 m.

Danielam Matīsam Kraučam 
augstlēkšanā 5. vieta (rez. 1,85 m), 
Klāvam Matīsam Zēgneram lodes 
grūšanā – 13,03 m, ar kuriem iz-
cīnīta 7.vieta. Tāpat finālā iekļuva 
Pauls Slaņķis, kuram  trīssoļlēk-
šanā 7. vieta (rez. 13,32 m) un 12. 
vieta tāllēkšanā. Kasparam Plot-
niekam 9. vieta trīssolī, Ņikitam 
Agapovam 9. vieta augstlēkšanā, 
Klāvam Bogdanovam 10. vieta 
lodes grūšanā, savukārt Tomam 
Valdim Melderim-Melderiņam 7. 
vieta tāllēkšanā U18 grupā (rez. 
6,28m), Kasparam Plotniekam 8. 
vieta tāllēkšanā U16 grupā (rez. 
5,29 m). 

60 m un 600 m skrējienos bija 
vislielākā konkurence, kur varam 
apsveikt vairākus mūsu sportis-
tus ar personīgajiem rekordiem 
– Kārli Mihailovu, Martu Matiso-
vu, Beāti Isājevu, Māri Ansbergu, 

Saniju Strausu, Zani Hamsteri, 
Matīsu Griezi, Robertu Mažrimu, 
Niku Lagzdiņu, Ievu Priekuli un 
Tiju Freimani.

Zanei Bērziņai 11. vieta 60 
m/b un 12. vieta tāllēkšanā, Klā-
vam Bogdanovam 12. vieta 60 
m/b, Ievai Priekulei 12. vieta lo-
des grūšanā, Martai Matisovai 13. 
vieta 200 m skrējienā un Mārim 
Ansbergam 15. vieta 1000 m skrē-
jienā, Alisei Elzai Skrickai 17. vie-
ta trīssolī, sacensībās startēja arī 
Daniels Bileskans. Konkurence 
bija spēcīga, un rezultāti augst-
vērtīgi. Paldies sportistiem par 
izturību divu dienu garumā, uzrā-
dītajiem rezultātiem un pašatdevi 
gan sektoros, gan skrejceļā. Patei-
camies arī Ventspils novada BJSS 
treneriem Arno Kiršteinam, Aiva-
ram Čaklim, Dainim Lodiņam un 
Kasparam Gulbim par audzēkņu 
sagatavošanu sacensībām.

Jolanta Ziemele

Tārgales pamatskolā 
pulcējās Ventspils novada 
sportisti, sporta skolotāji, 
treneri un citi sportiski 
cilvēki, lai piedalītos 
pasākumā “Ventspils novada 
sporta laureāts 2018”, kura 
laikā apbalvoja aizvadītā 
gada labākos sportistus, 
trenerus, sporta aktīvistus 
un atbalstītājus.

Pasākuma pirmajā daļā 
Ventspils novada Bērnu un jau-
natnes sporta skolas direktore 
Jolanta Ziemele par centību, ne-
atlaidīgu darbu un sasniegumiem 
2018. gadā sveica sporta skolas 
jaunos un talantīgākos audzēk-
ņus, kurus balvai izvirzījuši viņu 
treneri. Otrajā daļā Atzinības 
rakstus un naudas balvas saņēma 
sportisti un viņu treneri par izci-
liem sasniegumiem sportā 2018. 
gada sezonā Latvijā un pasaulē. 
Apbalvojumus pasniedza Vents-
pils novada domes priekšsēdē-

tājs Aivars Mucenieks. Atzinības 
rakstus un naudas balvu saņems 
sportisti Kaspars Gulbis (3. vieta 
3000 m kavēkļu skrējienā Latvijas 
Republikas čempionātā vieglatlē-
tikā pieaugušajiem), Anna Nagle 
(2. vieta un 3. vieta Latvijas Re-
publikas čempionātā vieglatlēti-
kā pieaugušajiem lodes grūšanā), 
Ansis Dermaks (6. vieta “BTI 
Union” Eiropas čempionātā velo-
triālā un 2. vieta Latvijas čempio-
nātā velotriālā), Arvis Dermaks 
(1. vieta Latvijas čempionātā ve-
lotriālā un “BTI Union” Eiropas 
čempionātā velotriālā), Jēkabs 
Priekulis (1. vieta lodes grūšanā 
Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā U16 grupā), Roberts 
Mažrims (2. vieta augstlēkšanā 
Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā U16 grupā), Kris-
taps Fiļipjonoks (3. vieta 5000 
m skrējienā Latvijas Republikas 
čempionātā U18 grupā), Niks 
Lagzdiņš (1. vieta 2000 m kavēkļu 

skrējienā un 3. vieta 1500 m skrē-
jienā Latvijas Republikas čem-
pionātā vieglatlētikā U16 grupā), 
Gabriels Toms Kvecko  (1. vieta 
2000 m skrējienā Latvijas Repub-
likas čempionātā vieglatlētikā 
U14 grupā), Edgars Ziemelis (3. 
vieta Latvijas Republikas čem-
pionātā vieglatlētikā 10 km skrē-
jienā šosejā U20 grupā), Klāvs 
Bogdanovs (1. vieta šķēpa meša-
nā Latvijas Republikas čempio-
nātā vieglatlētikā U14 grupā) un 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
treneri Dainis Lodiņš, Arno Kirš-
teins un Aivars Čaklis.

Trešajā pasākuma daļā 12 no-
minācijās apbalvoja labāko spor-
ta spēļu komandu, labāko sporta 
infrastruktūru, gada sporta darba 
organizatoru, gada senioru, gada 
sportisti, gada sportistu, sportu 
atbalstošāko pārvaldes vadītā-
ju, sportiskāko ģimeni, aktīvāko 
sporta pasākumu atbalstītāju, 
gada sporta skolotāju, treneri, 

atzīmēja gada sporta pasākumu 
un uzteica par mūža ieguldīju-
mu sportā. Balvu “Gada atzinība 
sportā” nominācijā “Gada sporta 
spēļu komanda” saņēma Vents-
pils novada sieviešu volejbola 
komanda, nominācijā “Labākā 
sporta infrastruktūra” – Vārves 
pagasts, nominācijā “Mūža iegul-
dījums sportā” – Dainis Lodiņš 
no Ugāles, nominācijā “Gada 
sporta darba organizators” – 
Sandris Jankevičus no Popes, no-
minācijā “Gada seniors” – Aigars 
Matisons no Piltenes, nominācijā 
“Gada sportiste” – Laura Čakle 
no Ventavas, nominācijā “Gada 
sportists” – Valērijs Žolnerovičs 
no Ugāles, nominācijā “Sportu 
atbalstošākais pārvaldes vadī-
tājs”– Daiga Cekule no Zlēkām, 
nominācijā “Sportiskākā ģime-
ne” – Žeimundi no Popes, nomi-
nācijā “Gada sporta pasākums” 
– Ventspils novada pašvaldības 
sporta spēles, nominācijā “Aktī-

vākais sporta pasākumu atbals-
tītājs” – SIA “Niedrāji MR” no 
Ugāles, nominācijā “Gada spor-
ta skolotājs, treneris” – Kaspars 
Gulbis no Ugāles.     

Apbalvojumus pasniedza un 
labus vārdus teica Ventspils no-
vada domes deputāti Guntis Mač-
tams, Dace Vašuka, Andis Zariņš, 
Izglītības pārvaldes vadītāja Aina 
Klimoviča, Tārgales pamatskolas 
direktore Ilze Judzika un Vents-
pils novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Mucenieks. Pēc balvu 
saņemšanas laureāti pateicās sa-
viem atbalstītājiem un pirmajiem 
treneriem, viņu paraugam sportā. 
Sveicam visus sporta laureātus! 
Paldies Ventspils novada pašval-
dībai par atbalstu jaunā pasāku-
ma  tapšanā, kuru vadīja Adelī-
na Anna Ziemele un Normunds 
Abakuks, muzikālajās pauzēs 
uzstājās Ventspils Mūzikas skolas 
audzēkņi. 

Jolanta Ziemele

Katra gada nogalē Ventspils sporta skola “Spars” 
rīko sacensības jaunajiem vieglatlētiem “Ziemassvētku 
kauss”. 15. decembrī Ventspils Olimpiskā centra 
vieglatlētikas manēžā U20 un U18 vecuma grupas 
jaunie vieglatlēti sacentās 32 disciplīnās. 

Sacensībās piedalījās jaunieši un juniori no Jūrmalas, 
Bauskas, Talsu, Kuldīgas, Iecavas, Limbažu, Jelgavas, 
Daugavpils, Ventspils pilsētas un Ventspils novada sporta 
skolas, kā arī viesi no Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas. 
Vairākās disciplīnās uzvarētāji sasniedza sezonas sākumam 
atzīstamus rezultātus.

Ventspils novada BJSS audzēkņi izcīnīja uzvaru U18 
grupā augstlēkšanā – Roberts Mažrims (rez. 1,80 m) – un 
U20 grupā 1500 m – Edgars Ziemelis (rez. 04:50,39) –, 
2. vietu un sudraba medaļu augstlēkšanā ieguva Daniels 
Matīss Kraučs (rez. 1,75 m). Sacensībās startēja arī Mareks 
Harlamovs, Rihards Drullis, Aivis Graudiņš. Audzēkņus 
sacensībām sagatavoja Ventspils novada BJSS treneri Arno 
Kiršteins, Agris Paipals un Aivars Čaklis.

Jolanta Ziemele 

Gada sporta skolotājs un treneris 
– ugālnieks Kaspars Gulbis.  Nominācijā “Mūža ieguldījums sportā” sveica ilggadējo vieglatlētikas treneri Daini Lodiņu.  EDGARA ZVIEDRĀNA FOTO

Pašvaldība sveic sportistus

Jauni personīgie rekordi“Ziemassvētku 
kauss”
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Ziru pagastā
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu – trīsistabu 
dzīvokli “Akmentiņi” – 9, kadastra Nr. 
98909000031, adrese: “Akmentiņi” – 9, Ziras, 
Ziru pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Ziru pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 26415330.

Izsoles sākumcena – 740 eiro, 
nodrošinājums – 74 eiro, izsoles solis – 40 
eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas 
dzīvokli “Akmentiņi” – 11, kadastra Nr. 
98909000031, adrese: “Akmentiņi” – 11, 
Ziras, Ziru pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Ziru pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 26415330.

Izsoles sākumcena – 430 eiro, 
nodrošinājums – 43 eiro, izsoles solis – 40 
eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 13.10 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu – trīsistabu 
dzīvokli “Akmentiņi” – 12, kadastra Nr. 
98909000032, adrese: “Akmentiņi” – 12, 
Ziras, Ziru pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Ziru pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 26415330.

Izsoles sākumcena – 780 eiro, 
nodrošinājums – 78 eiro, izsoles solis –  
40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 13.20 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

Vārves pagastā 
l Ventspils novada pašvaldība,  

NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo  
īpašumu – divistabu dzīvokli “Zūras 1” – 10, 
kadastra Nr. 98849000283, adrese:  
“Zūras 1” – 10, Zūras, Vārves pag.,  
Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25431808.

Izsoles sākumcena – 560 eiro, 
nodrošinājums – 56 eiro, izsoles solis –  
40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 

INFORMĀCIJA Izsola nekustamo īpašumu

Ventspils novada 
2019. gada 

ČEMPIONĀTS ZOLĪTĒ
NOLIKUMS

SPORTS

plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība,  
NMK 90000052035, mutiskā izsolē  
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – trīsistabu dzīvokli “Zūras 9” – 1, 
kadastra Nr. 98849000282, adrese:  
“Zūras 9” – 1, Zūras, Vārves pag.,  
Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25431808.

Izsoles sākumcena – 620 eiro, 
nodrošinājums – 62 eiro, izsoles solis –  
40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 13.40 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

Ugāles pagastā 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu – trīsistabu 
dzīvokli Rūpnīcas iela 3 – 46, kadastra Nr. 
98709000335, adrese: Rūpnīcas iela 3 – 46, 
Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 760 eiro, 
nodrošinājums – 76 eiro, izsoles solis – 40 
eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 13.50 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu – divistabu 
dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 2, kadastra Nr. 
98709000333, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 2, 
Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas iela 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 460 eiro, 
nodrošinājums – 46 eiro, izsoles solis –  
40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu – divistabu 
dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 47, kadastra Nr. 
98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 –47, 
Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 

un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 440 eiro, 
nodrošinājums – 44 eiro, izsoles solis –  
40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu – divistabu 
dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 48, kadastra Nr. 
98709000332, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 48, 
Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 460 eiro, 
nodrošinājums – 46 eiro, izsoles solis –  
40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 14.20 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu – divistabu 
dzīvokli Rūpnīcas iela 5 – 47, kadastra Nr. 
98709000330, adrese: Rūpnīcas iela 5 – 47, 
Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 440 eiro, 
nodrošinājums – 44 eiro, izsoles solis –  
40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 14.30 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība,  
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo  
īpašumu – divistabu dzīvokli Rūpnīcas iela 
5 – 48, kadastra Nr. 98709000329, adrese: 
Rūpnīcas iela 5 – 48, Ugāle, Ugāles pag., 
Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī 
un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 19. februārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 460 eiro, 
nodrošinājums – 46 eiro, izsoles solis –  
40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. februāra plkst. 17.00, 
izsoles sākums 2019. gada 20. februārī 
plkst. 14.40 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

1. Mērķis un uzdevumi.
Noskaidrot Ventspils novada 2019. 

gada čempionu zolītē (komandām un in-
dividuāli).

Popularizēt zolītes spēli Ventspils no-
vadā. Piesaistīt jaunus zolītes spēles cie-
nītājus.

2.  Sacensību organizatori.
Ventspils novada Sporta padome, 

sacensību galvenais tiesnesis Aivars Le-
jasmeiers un galvenā tiesneša palīgs 
Sandris Šteinbergs.

3. Vieta un laiks.
Turnīrs notiek 3. februārī Ances kul-

tūras namā. Sākums plkst. 10.00, reģis-
trācija 9.30.

4. Dalībnieki.
Sacensībās piedalās Ventspils novada 

iedzīvotāji, tām var pieteikt 1 koman-
du no katra pagasta, dalībniekam jābūt 
sasniegušam 18 gadu vecumu, turnīrā 
drīkst piedalīties 6 dalībnieki no katra pa-
gasta, sievietes un vīri spēlē kopējā ieskai-
tē. Turnīram var pieteikties līdz 28. janvā-
rim, pretējā gadījumā komandas nevarēs 
piedalīties sacensībās.

Pieteikties var, zvanot pa telefonu 
26058160 Ai varam Lejasmeieram.

P.S.
Sīkāka informācija pie katra pagasta 

sporta organizatora. 
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POPE

Ziemassvētkos Popes 
muižā nosvinēti Lauras 
Vinogradovas grāmatas “Lāču 
kalns” atvēršanas svētki. 
Visi trīs grāmatā iekļautie 
stāsti “Okša”, “Von Behr(a) “ 
un “Lācis” tapuši laikā, kad 
ciematiņš, kuru rakstniece 
romantiski dēvē par Lāču 
kalnu, piedzīvo renesansi –  
jau trīs gadus Popē notiek 
festivāls “Vārti”. 

“Atbildes uz lielajiem jautāju-
miem meklējuši un raduši cilvēki 
visos laikos. “Vārtu” pieredze ir uni-
kāla, jo tā notiek ar mums. Brīžiem 
smejamies, ka varbūt “Vārti” vien-
kārši ir reklāmas aģentūra, bariņš 
iztēles bagātu ļaužu, kuri sadramati-
zē kādu tēmu un meklē risinājumu 
problēmām, kuru, iespējams, nemaz 
nav. Vai vajadzēja ieskandināt 20 ga-
dus klusējušu estrādi, vai ir jāatdod 
saullēkts Popes muižai, kurā tagad 
mājo maza lauku skola, vai senais 
svētakmens, kurš vēl pavisam nesen 
dienas vadīja mežā, bet tagad kails 
guļ zem augstsprieguma elektrības 

vadiem, ir pārvietojams?” vaicā Ilze 
Meiere – viena no festivāla “Vār-
ti” rīkotājām un grāmatas “Lāču 
kalns” izdevējām. Viņa turpina: “Jā, 
iespējams, pirmajā brīdī tas gana 
daudziem šķiet lieki, taču, kad dzir-
du, ka, piemēram, grāmatas “Lāču 
kalns” redaktores Dagnijas Drungi-
las ģimene Popē atgriezusies, tieši 
“Vārtu” procesu iedvesmota, es atkal 
no jauna zinu – ir bijis un ir vērts.” 

“Kāpēc man tas ir tik svarīgi? Jo 
es nāku no Popes, tur ir manas sak-
nes. Bet ne tikai. Es tik dziļi sevī jūtu, 
ka, kopā atverot šīs durvis, ir iespē-
jams atvērt kaut ko ļoti ciet esam arī 
mūsos. Tas ir kaut kas lielāks, nekā 
izklausās. Lielāks, nekā izskatās. Es 
neprotu to izskaidrot, es vienkārši 
tā jūtu,” atklāj rakstniece Laura Vi-
nogradova un atzīst, ka grāmatas 
“Lāču kalns” iznākšana ir viens no 
skaistākajiem mirkļiem viņas dzīvē. 

“Iegādājoties grāmatiņu “Lāču 
kalns”, jūs jutīsiet katru teikumu 
vibrējam īstā, dzīvā zosādā. Vismaz 
man tas tā ir,” saka tērpu mākslinie-
ce Dana Dombrovska un priecājas, 

ka izdevies piepildīt Lauras sieviš-
ķīgo sapni svinēt dzīvi un grāmatas 
atvēršanu viņas radītā tērpā. 

Žurnāla “Taka” izdevēja Liene 
Klementjeva saka: “Grāmata “Lāču 
kalns” ir ļoti intīma. Ārējai pasaulei 
bieži nevēlamies atvērt savas sāpī-
gās pieredzes, taču, lasot vienatnē, 
varam ļaut tām atbrīvoties. Caur 
asarām, caur smiekliem varam ļaut 
sevi dziedināt caur šo grāmatu.”

L. Vinogradovas grāmatas 
“Lāču kalns” izdevējs ir sociālās 
uzņēmējdarbības platforma “Pope. 
Hope. Love”, kuru izveidojušas fes-
tivāla “Vārti” rīkotājas. Grāmatas 
1. vāka autore ir fotomāksliniece 
Santa Atte, pēdējā – dziesminieks 
Andžejs Beļevičs. Maketu izgatavo-
jusi Dace Kamela, tekstu korektūras 
un redaktūras darbu veikusi Dag-
nija Drungila, vēstures jautājumos 

konsultējis Roberts Grinbergs, bet 
autores portretu zīmējis Vitālijs Vi-
nogradovs. Druka – SIA “Dardedze 
hologrāfija”.

Grāmatas izdevēji pateicas 
Viesturam Tīlem, Ventspils nova-
da pašvaldībai, Ligitai Indriksonei, 
Artim Kuģeniekam un Viesturam 
Strādniekam par atsaucību un fi-
nansējumu grāmatas izdošanai.

Marlena Zvaigzne

Zemā pasta pakalpojumu piepra-
sījuma dēļ no 30. janvāra tiek mainīts 
Popes pagasta pasta nodaļas darbības 
modelis un darbalaiks, pielāgojot 
to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. 
Turpmāk Popē visi pasta pakalpoju-
mi katru darbdienu no pulksten 11 
līdz 12 tiks nodrošināti līdzšinējā pas-
ta nodaļas adresē pagasta padomes 
telpās “Pagastmājā” vai arī iedzīvotāji 
varēs izvēlēties tos saņemt pie past-
nieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakal-
pojumu pieprasījumu Popes pasta 
nodaļā, kas “Latvijas Pastam” rada 

ikgadējos zaudējumus ap 4000 eiro, 
tiek mainīts pasta nodaļas darbības 
modelis un darbalaiks, bet iedzīvotā-
jiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi 
nepieciešamie pasta pakalpojumi. 

Tāpat kā līdz šim, Popes pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā ie-
dzīvotājiem būs pieejami visi pasta 
pakalpojumi un arī citi pasta pa-
kalpojumi, kurus nodrošina “Lat-
vijas Pasts”: vienkāršu un ierakstītu 
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu 
korespondences saņemšana un no-
sūtīšana, iekšzemes un pārrobežu 
pasta paku saņemšana un nosūtīša-

na, pastmarku un aplokšņu iegāde, 
preses izdevumu abonēšana, iemak-
sas “Pasta norēķinu sistēmas” (PNS) 
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, 
komunālo maksājumu un citu rēķi-
nu apmaksa un komercpreču iegā-
de mazumtirdzniecībā. Jebkuram 
reģiona iedzīvotājam jau patlaban 
ir plašas iespējas saņemt nepiecie-
šamos pasta pakalpojumus arī pie 
pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Past-
nieks klienta dzīvesvietā nodrošina 
pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, 
pastmarku un aplokšņu iegādi, sū-
tījumu piegādes pieteikšanu mājās, 

preses izdevumu abonēšanu, naudas 
pārvedumu un pensijas saņemšanu, 
komunālo un citu rēķinu apmaksu, 
iemaksas PNS kontā u.c. Ar pastnie-
ka starpniecību Popes iedzīvotājiem 
iespējams saņemt arī skaidras nau-
das izmaksu no PNS konta. Šo pa-
kalpojumu iespējams pieteikt, zva-
not pa tālruni 27892759, 67008001 
vai 27008001. Pārējos pastnieka pa-
kalpojumus savā dzīvesvietā Popes 
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa 
tālruni 23281173.

Saņemot aicinājumu par reģis-
trēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvo-

tājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma 
bezmaksas saņemšanu Popes pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā, ie-
priekš zvanot pa tālruni 63681266 
vai 25702018 un norādot datumu, 
kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. 
Savukārt, apmeklējot Ventspils 2. 
pasta nodaļu Lidotāju ielā 24, sūtīju-
mu saņemšana bez iepriekšēja pie-
teikuma iespējama katru darbdienu 
no pulksten 8 līdz 18 un sestdienās 
no pulksten 9 līdz 13.

Ārējo komunikāciju 
vadības daļas vadītāja 

Gundega Vārpa 

Mainīs Popes pasta nodaļas darbalaiku

Atvērta Lauras 
Vinogradovas grāmata

Aizskrien gadi, aiziet 
mūži, paliek atmiņas. Paliek 
teikas, paliek faktu atstāsti, 
bet kur ir patiesība? To gan 
vajadzētu pameklēt rakstos 
un to cilvēku atmiņās, kuri 
bija attiecīgo notikumu 
aculiecinieki. Jāņem vērā, ka 
kāda notikuma atstāsts no 
dažādu līdzdalībnieku skatu 
punkta var stipri atšķirties. 
Tātad fakti un teikas. Kur 
patiesība? Diemžēl pēdējā 
laikā fakti sāk pārvērsties 
viltus ziņās.

Pirmā viltus ziņa, kas jau labu 
laiku tiek tiražēta presē, ir tāda, 
ka Pilsberģu krogs iekārtots veca-
jā Pilsberģu muižas ēkā. Tā nav! 
Krogs atrodas trīsdesmitajos gados 
celtajā skolas ēkā. Jā, celtniecībā ir 
izmantoti nojauktās vecās muižas 

materiāli. Jā, šie vecie baļķi ir piere-
dzējuši gan klaušu laikus, gan Pils-
berģu zemnieku dēlu mācības pēc 
Krišjāņa Valdemāra ierosmes dibi-
nātā Pilsberģu jūrskolā, gan Pirmā 
pasaules kara laika zaldātu dzīvi, gan 
īrnieku dzīvi divdesmitajos gados 
līdz ēkas nojaukšanai. Tālāk daži 
aculiecinieku citāti.

“Kad jauno skolu cēla no nojauk-
tās muižas kokiem, katram vienu 
dienu bija jāiet strādāt pie celtniecī-
bas darbiem,” atceras Augusts Prie-
doliņš. “Jauno skolu cēla no muižas 
materiāliem. To jauca nost un pār-
veda uz jauno skolu. Katru dienu 
pagasts norīkoja pa septiņiem cil-
vēkiem celtniecības darbos. Štrauss 
Andrejs uzcēla stāvu, viņa brālis 
Ādams iztaisīja iekšpusi,” atminas 
Jānis Bērziņš. 

Savukārt Jānis Ērciņš saka šādi: 

“Pagastā esošo muižu izplēsa un 
cēla jauno skolu. [...] tās celtniecībai 
vajadzēja 500 latu, tādas naudas ne-
bija. Tad nolēma, ka it kā uz veciem 
pamatiem izremontēs veco muižu, 
bet patiesībā to nojauca un uzcēla 
jaunā vietā. [...] Kokmateriāls bijis 
labs. Mūrnieks Kronlaks, vēl Cērpu 
(Štrauss) Andrejs, piepalīdzot visam 
pagastam, uzcēla stāvu vienā vasarā. 
Cērpu Andrejs un Norkalnu Au-
gusts, kas vēlāk aizbrauca uz Ame-
riku, taisīja logus un durvis.” 

Emīlija Priedoliņa atceras, ka 
muižu jauca nost ap 1930. gadu. 
Kokus veda uz centru un cēla skolu. 
Ķieģeļus un akmeņus izsolē pārdeva 
pagasta cilvēkiem. Kurš vairāk solīja, 
tam pārdeva. Jaunajā skolā sāka mā-
cīties ap 1933. gadu. 

No šiem citātiem var secināt 
vēsturisko patiesību, kas ar presē 

tiražētajām ziņām ir stipri atšķirīga. 
Šajā vietā vecās muižas koki piere-
dzējuši gan brīvās Latvijas laikus, 
gan slavināts Ulmanis, gan dziedātas 
dziesmas Hitleram, Ļeņinam, Sta-
ļinam un komunistiskajai partijai. 
Daudz ko varētu pastāstīt šīs sienas, 
ja vien spētu runāt! Vēsture gadsim-
tu garumā.   

Otrā puspatiesība ir teikas par 
strandējošo burinieku. Pati teika 
nav vēsturiski pamatota, bet sagla-
bājusies mutvārdos, kam vietējie, 
protams, svēti tic. No Augusta Lāča 
stāstījuma, kas saglabājies paaudžu 
atmiņās: “Vidējās (baznīcas 18. gs.? 
– M.J.) laikā noticis dievkalpojums 
baznīcā vētras laikā. Mācītājs ar ka-
rogiem, kvēpināmo trauku, aicinā-
dams tos, kas vēlas piedalīties kuģa 
glābšanā, sekot uz jūrmalu. Airu 
laiva dodas cilvēkus glābt. Kuģi sa-

sniedz ar lielām grūtībām, izglābj 
daļu komandas. Kuģi ar kapteini 
un pārējiem komandas locekļiem 
pieskalo krastā. Kapteinis vietu par 
godu izglābšanai nosaucis par Fē-
liksbergu (Laimīgo kalnu), ko vēlāk 
nomaina Pilsberģes nosaukums – 
pēc tuvējās muižiņas vārda.”  

Nez no kurienes kādā tūrisma 
maršruta aprakstā ir radies kapteinis 
vācietis. Mutvārdos saglabājies stāsts 
par zviedru kapteini, kas lūdzis Die-
vu un solījies Laimīgajā krastā uzcelt 
baznīcu. Jaunā baznīca esot celta par 
zviedru naudu. Dokumentos tas nav 
apstiprināts, bet ticēt nevienam nav 
aizliegts, tomēr par vēsturisku patie-
sību to nevar uzskatīt. Cienīsim sa-
vas vietas vēsturi, meklēsim rakstos! 
Ticēsim mītiem, bet neuzdosim tos 
par vēsturisku patiesību!

Marija Janvāre

JŪRKALNE Vēsturisko patiesību meklējot
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Maijā būs divi gadi, 
kopš Piltenē dzīvo Meiļunu 
ģimene – māmiņa Aiga, tētis 
Artūrs un trīs viņu bērni. 
Daniēls mācās Piltenes 
vidusskolas 7. klasē, Markuss 
– 5., bet Estere – 3. klasē.

Uz sarunu aicināju Aigu, kura 
pastāstīja, ka astoņus gadus viņa 
ar savējiem pavadījusi Skotijā, bet 
pirms tam ģimene dzīvojusi Tuku-
ma pusē. Nolēmuši atgriezties Lat-
vijā, Meiļuni pētījuši sludinājumus, 
tā uzzinot par Pilteni, kura iepriekš 
bijusi sveša vieta. “Izvēloties māju, 
domājām par to, lai bērni ērti varētu 
nokļūt skolā. Pirms pārcelšanās uz 
Pilteni tikāmies ar skolas direkto-
ri Baibu Šulcu, lai izzinātu mācību 
iestādes pedagogu pieredzi, sadar-
bojoties ar audzēkņiem, kas ilgāku 
laiku pavadījuši ārzemēs. Tā kā šāda 
pieredze bija, turklāt pozitīva, nopir-
kām īpašumu tieši Piltenē,” atceras 
Aiga. Kad viņa ar vīru pieņēma lē-
mumu doties uz Skotiju, šajā valstī 
jau dzīvoja Aigas mamma, brālis 
un māsa. Viņa iedrošināja jauno ģi-
meni izmēģināt laimi svešumā, bet 
Meiļuni jau pirms astoņiem gadiem 
sapratuši – tas būs pagaidu variants 
un viņi noteikti atgriezīsies Latvijā. 
Tiesa, vienubrīd tomēr pazibējusi 
doma par palikšanu Skotijā, jo bēr-
niem ļoti patikušas mācības skolā, 
kurā organizētas daudzas radošas 
nodarbības un nav izmantota atzīm-
ju sistēma. “Es melotu, ja teiktu, ka 
dēli un meita negrib uz Skotiju. Viņi 
saka, lai aizbraucam vismaz ciemos, 
jo šajā valstī pagājusi viņu bērnība.”

Aiga Skotijā mācījās, apgūstot 
tūrisma biznesā un friziermākslā 
nepieciešamās zināšanas. Artūrs 
strādāja servisā, veicot automašī-
nu remontu un apskati. Vīrs angļu 
valodu sākumā pratis labāk nekā 
sieva, bet Aiga smaidot stāsta, ka 
skoti bieži izmantojuši slengu, tādēļ 
bijis grūti saprast viņu teikto. Mei-
ļuni īrējuši māju, bet Aiga ilgojusies 
pēc dārza. “Pirms diviem gadiem, 
kad pieņēmām lēmumu atgriezties 
Latvijā, daudz runājām ar bērniem 
un neslēpām, ka sākumā būs grūti. 
Estere latviski neprata ne rakstīt, ne 
lasīt, dēliem bija nelielas, bet tikai 
nelielas pamatzināšanas. Ja bērni 
būtu teikuši kategorisku “nē!”, mēs 
būtu palikuši Skotijā. Dzīvojot tur, 
mēs materiāli bijām nedrošinātā-

ki nekā tagad, tomēr nauda nekad 
nav bijusi mūsu galvenais dzinulis. 
Svarīgāk šķita tas, lai Estere, Mar-
kuss un Daniēls var izbaudīt Latvi-
jas lauku burvību. Šeit atšķirībā no 
Skotijas katru otro dienu nelīst un 
ir daudzveidīgi laikapstākļi. Te labi 
jūtas arī abi mūsu suņuki, saimnie-
cībā ir 20 vistiņas.”

Aiga visu savu laiku velta bēr-
niem un rūpējas par mājas soli. Šāds 
lēmums pieņemts, lai palīdzētu 
ģimenes jaunākajiem pārstāvjiem 
iejusties Latvijā un labāk apgūt mā-
cību vielu. Sākumā Aiga daudzus 
tekstus tulkojusi, viss vairākkārt 
pārrunāts. “Dzīvojot Skotijā, ar vīru 
ģimenē runājām latviski, savukārt 
bērni savā starpā sazinājās angliski, 
jo tā bija viņu bērnības valoda, kurā 
sarunājās arī draugi.”

Piltenes vidusskolas direktore 
Baiba Šulca uzteic Meiļunu ģimeni, 
jo vecāki vienmēr interesējas, kā klā-
jas viņu bērniem, kuru vidējā atzīme 
tagad pārsniedz “astoņi”. “Tas ir pa-
nākts ar ļoti lielu darbu. Skola mums 
piedāvāja logopēda palīdzību. Atce-
ros, ka pirmajā gadā vecākais dēls 
dažkārt nāca mājās nedaudz bēdīgs, 
jo ierobežotā vārdu krājuma dēļ ne 
vienmēr bija pareizi saprasts. Arī 
draugi parādījās ar laiku.” Markuss 
apmeklē treniņus sporta skolā, viņa 
disciplīnas ir tāllēkšana un augstlēk-
šana, savukārt Estere apmeklē Pilte-
nes Mūzikas skolu un mācas spēlēt 
vijoli, bet Daniēls – ģitāru. Aiga ir 
iesaistījusies vidusskolas skolēnu ve-
cā ku padomē, jo labprāt vēlas palī-
dzēt ne tikai saviem bērniem, bet arī 
pārējiem jaunajiem pilteniekiem.  

Meiļuni Latvijā ir atraduši savu 
vietu, tomēr Aiga neuzskata, ka vi-
siem latviešiem tagad būtu obligāti 
jāatgriežas. Tas jādara vien tad, ja 
ir skaidrs, ko šeit varēs iesākt, un ir 
drosme iztikt ar mazākiem finanšu 
līdzekļiem nekā iepriekš. Aiga uz-
skata, ka vīrietim Latvijā ir vieglāk 
atrast labi apmaksātu darbu nekā 
sievietei, kuras vienīgā iespēja bieži 
vien ir maiņu darbs veikalā. 

“Man ir svarīgi, lai bērniem ta-
gad ir iespēja dzīvot tīrā vidē, tomēr 
pieļauju, ka tad, kad viņi izaugs, 
mēs varbūt atkal mainīsim dzīves-
vietu. Scenāriji var būt dažādi. Es 
pati labprāt iegūtu augstāko izglītī-
bu,” rezumē Aiga. 

Marlena Zvaigzne 

5. decembrī uz Kandavu 
devās mūziķi no dažādām 
Kurzemes pusēm, jo 
Kandavas Mākslas un 
mūzikas skolā notika 
Kurzemes reģiona mūzikas 
skolu klavieru klašu 
audzēkņu festivāls. Tajā 
piedalījās 41 dalībnieks 
no 14 Kurzemes pilsētām. 
Dienas skaistumu akcentēja 
saulītes spīdēšana, radot 
labu atmosfēru muzicēšanai.

Piltenes Mūzikas skolu festi-
vālā pārstāvēja divi klavierspēles 
klases audzēkņi: Roberts Krilovs-
kis no 2. klases (pedagoģe I. Kuš-
nirenko) un Elīza Paula Bērziņa 
no 4. klases (pedagoģe L. Sivo-
deda). Robertam tā bija pirmā 
uzstāšanās ārpus skolas, savukārt 
Elīzai jau ir uzstāšanās pieredze. 
Festivālam izvēlētie skaņdarbi bija 
neparasti un piesaistoši (ar obli-
gātu latviešu autora kompozīciju), 
un audzēkņi muzicēja ar prieku.

Festivāla mērķis ir attīstīt au-
dzēkņu profesionālo izaugsmi un 
pilnveidot solo muzicēšanas pras-
mes, kā arī papildināt jauno pia-
nistu zināšanas par latviešu kom-
ponistu klaviermūziku. Vai šādam 
festivālam ir nozīme audzēkņu 
attīstībā? Noteikti, jo tas dod 
emocionālo impulsu muzicēt, ko 
nevar panākt tikai ar darbu kla-

4. janvārī Ventspils 
autoostā tika atklātas 
mākslinieces Santas 
Dalbes apgleznotās un 
muzicēšanai brīvi pieejamās 
klavieres. Tās svinīgi 
atklāja Ventspils domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Didzis Ošenieks, Ventspils 
Mūzikas vidusskolas 
direktors Andris Grigalis, 
SIA “Ventspils reiss” vadītājs 
Artūrs Lieģis un Ventspils 

bibliotēkas vadītāja Astra 
Pumpura. Instrumenta 
atklāšanas notikums īpašs 
bija arī Piltenes Mūzikas 
skolas audzēkņiem un 
pedagogiem. Šis mūsu skolai 
jau bija otrais sadarbības 
projekts, kurā iesaistījāmies 
kopdarbībā ar SIA “Ventspils 
reiss” sabiedrisko attiecību 
speciālisti Agiju Leimani.

Ar skanīgu dziesmu koncertu 
iesāka 5. kora klases audzēknes 

PILTENE

sē. Otrajā pusgadā arī ir ieplānots 
piedalīties dažādos konkursos un 
festivālos. Lai spēks un enerģija 

tiem sagatavoties!
Piltenes Mūzikas skolas 

skolotāja Irina Kušnirenko 

Agate Bileskalne un Justīne Ozo-
liņa, kuras ne tikai dziedāja, bet 
arī atskaņoja interesantu klavieru 
skaņdarbu “Vecais automobilis”. 
Protams, piedalījās arī mūzikas 
skolas klavieru klases audzēkņi. 
Lieliski savus skaņdarbus atskaņo-
ja Roberts Krilovskis (2. kl.), Elīza 
Paula Bērziņa (4. kl.), Daniēla Rja-
bova (7. kl.). Koncertu kuplināja 
arī mūsu labākie flautisti – Eni-
ja Jankovska (2. kl.) ar J.  S.  Baha 
“Menuetu” un Raimonds Ozols (4. 
kl.), atskaņojot skaņdarbus “Lazdu 
riekstu kūka” un “Pūķis”. Muzicēja 
ne tikai audzēkņi, bet arī pedagogi: 
Jānis Sproģis un Irina Kušnirenko, 
Antra Šķēle, kā arī Tatjana Musina. 
Kā uzsvēra pasākuma vadītāja Inga 
Aulmane, šie audzēkņi ir nākamie 
potenciālie Ventspils Mūzikas vi-
dusskolas audzēkņi, kuriem varbūt 
būs iespēja muzicēt pie unikālām 
koncerta klavierēm, kuras atradī-
sies jaunajā Ventspils koncertzālē.

Klavieru jaunā mājvieta izvēlēta 
ar sajūtu par autoostu kā improvi-
zētas koncertzāles attīstīšanu. Ins-
truments vienlaikus dos iespēju pa-
sažieriem ne vien lietderīgi piepildīt 
transporta gaidīšanas laiku, muzi-
cējot pie tā, bet arī citiem apmek-
lētājiem klausīties kvalitatīvu un 
nepieradinātāku skanējumu ierastā 
radio vai mūzikas ierakstu atskaņo-
šanas vietā. Vienlaikus šis projekts 
filozofiski turpina vasarā Latvijā 
iesākto projektu “Klavieres uz ielas” 
(Facebook.com/klavieresuzielas), 
ko Kuldīgā, Liepājā un Jūrmalā at-
tīsta brāļi Andris un Jānis Lankas.

Piltenes Mūzikas 
skolas skolotāja 
Antra Ziemele

Ļauj bērniem izbaudīt 
Latvijas burvību  

Pagaidām Aiga 
visu brīvo laiku 

velta ģimenei, bet 
drīz atkal gribētu 

pievērsties savam 
vaļaspriekam – 

rotu gatavošanai. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Visi ceļi ved uz Kandavu

Roberts un Elīza pēc uzstāšanās festivālā.  
IRINAS KUŠNIRENKO FOTO

Autoosta kā atvērta koncertzāle
Flautists Raimonds 

vēro improvizēto 
atklāšanas 

koncertu autoostā 
pirms sava 
uznāciena. 

INESES LIEPKALNES FOTO
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Viena no darbīgākajām 
Užavas pagasta seniorēm 
ir Ilga Gailiša. Vasarās, 
kad notiek pagasta svētki, 
viņa vāra visiem zupu, 
tautas namā apmeklē 
rokdarbnieču pulciņu,  
dzied sieviešu vokālajā 
ansamblī “Saiva”, ir 
iesaistījusies amatierteātrī 
“Maskas”.

Ilga nāk no astoņu bērnu ģi-
menes, tādēļ jau kopš meitenes 
gadiem ir radusi pie darba. Arī 
tagad viņa nesēž, rokas klēpī sali-
kusi, bet kustas, cik var. Tas tiek 
darīts piemājas dārzā, kurā aug 
ne tikai puķes, bet arī kartupeļi; ja 
vajag, užavniece saskalda malku 
vai notīra celiņus, kad sasnidzis 
sniegs. Ilga ar vīru Leonu, kurš nu 
jau aizsaukts mūžībā, izaudzināja 
trīs dēlus: Zigmundu, Raimondu 
un Arti. Māmiņai prieks, ka viņi 
visi dzīvo dzimtajā pagastā. Ilgai 
ir seši mazbērni un viena maz-
mazmeita. “Mana bērnība pagāja 
Vendzavu ciemā. Tolaik tas bija 
ļoti apdzīvots, apkārt bija daudz 
jauniešu. Ciemā visi kopā svi-

nēja Jāņus. Četri vīri, arī mans 
paps, brūvēja miežu alu, sievas 
cepa pīrāgus un plātsmaizes. Visi 
dziedāja un gāja rotaļās, neviens 
nepiedzērās, bet bija jautri. Zie-
massvētkus svinējām pa kluso, 
eglīte mājās bija.” Ilga teic, ka tā ir 
stipra sakņu izjūta, kas viņu vien-
mēr turējusi Užavas pusē. Kad 
viņa ar Leonu izveidoja ģimeni, 
dzīvesbiedri vairāk nekā 20 gadu 
dzīvoja Sārnatē, pēc tam pārceļo-
ties uz privātmāju pagasta centrā. 
Vaicāta par darbiem, kas veikti, 
Ilga teic, ka slaukusi fermā govis, 
kopusi jaunlopus, strādājusi lauk-
brigādē, viņai uzticēti lopkopības 
brigadieres pienākumi, bet pirms 
pensijas Ilga bija pavāre dārziņā. 
40 gadu vecumā užavniece, kura 
iepriekš bija beigusi 7 klases, mā-
cījās vakarskolā, iegūstot vidējo 
izglītību. “Man vienmēr ir gribē-
jies kaut ko darīt, nevaru nosēdēt 
mierā, tāpēc pagasta svētkos kopā 
ar Sarmīti Krūmiņu un Skaidrīti 
Gailišu labprāt vāru zupu un ķī-
seli. Gribas palīdzēt mūsu atsau-
cīgajai tautas nama vadītājai Gitai 
Vilgutei. Esam vārījušas skābeņu, 

zirņu un pupiņu zupu, arī soļanku 
– 50 litru katls ātri vien ir tukšs! 
Savukārt 25 litru katlā gatavojam 
saldo ēdienu, un arī tam ir liela 
piekrišana.” 

Kopš jaunības dienām Ilgai ir 
paticis dziedāt, tādēļ viņa labprāt 
tiekas ar pārējām ansambļa “Sai-
va” dziedātājām un kolektīva di-
riģenti Ilzi Gesti, lai izlocītu balsi 
gan mēģinājumos, gan koncertos. 
Ilga labi jūtas arī režisores Lindas 
Sāmītes vadītajā amatierteātrī 
“Maskas”. No skatuves viņa ne-
baidās, turklāt tā ir laba iespēja 
būt kopā ar gados jaunākiem cil-
vēkiem, tā gūstot papildu ener-
ģiju. “Pienāks laiks, kad es vairs 
nevarēšu tā kustēties un apmek-
lēt dažādus pasākumus, tāpēc 
tagad labprāt piedalos visur, kur 
varu. Jau desmit gadus apmeklē-
ju rokdarbnieču pulciņu. Pirms 
Ziemassvētkiem palīdzējām Gitai 
izdekorēt tautas namu, bet ikdie-
nā adām un tamborējam, esam 
mācījušās pērļot. Reizēm vakaros 
uzlec spiediens, tad nevaru pati 
strādāt rokdarbus, bet atnāku uz 
tautas namu, lai pabūtu kopā ar 

Daudzpusīgas intereses 
un liels dzīvesprieks

meitenēm, un paliek labāk.”
Ilga bija viena no tām rok-

darbniecēm, kas iesaistījās nova-
da šalles adīšanā. Viņas darinātais 
fragments bija septiņus metrus 
garš, tajā rotājās zilgani un brūn-
gani toņi un bija izšūts Latvijas 
vārds. “Es mūsu valstī jūtos labi. 
Protu pensiju sadalīt tā, lai pietiek 
visam. Visvairāk līdzekļu aiziet 
malkai, bet to gādāju laikus, lai 
nav liela stresa, dēli ar palīdz.”

Užavniece savus mīļos, kad 
viņi ierodas ciemos, labprāt uz-
cienā ar gardām maltītēm. Jaunībā 
Ilgu bieži aicināja par galda mei-
tu, un tad viņa nolūkoja, kā gata-
vo vienu vai otru ēdienu. Daudzi 
slavē saimnieces ceptās kūkas un 
sklandraušus. Tos ir nogaršojuši 
arī Užavas pagasta seniori, kuri, 
tāpat kā viņu vienaudži no citiem 

pagastiem, jūlijā parasti satiekas 
sporta spēlēs Zūrās. Tās apmeklē 
arī Ilga, jo viņai patīk izkustēties. 
To apliecina arī iesaistīšanās Gi-
tas rīkotajā pārgājienu ciklā “Soļo 
vesels pretim Latvijas simtgadei”. 
Ilga bija viena no aktīvākajām 
pārgājienu dalībniecēm, jo nogāja 
vairāk nekā 80 km (distances ko-
pējais garums bija 100 km). “Man 
patīk, ka novadā aktivizējusies 
senioru kustība. Visiem vīriem 
un sievām novēlu nečīkstēt, bet 
saskatīt labo! Prieks par Senioru 
padomes vadītāju Māru Krauli un 
viņas vietnieci Viktoriju Rebuku, 
kuras vienmēr izdomā interesan-
tus pasākumus, – lai viņām veik-
sme un izdošanās, lai tā jaunajā 
gadā ir kopā ar visiem Ventspils 
novada senioriem!”       

Marlena Zvaigzne

“Ja kaut kas ir apsolīts, tas jāizdara – kaut vai naktī,” 
saka užavniece Ilga.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO      

2018. gada decembrī 
Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti četri jaundzimušie, 
divi Popes pagastā,  

pa vienam Vārvē un Užavā. 
 
Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētas divas laulības.  

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā  
decembrī reģistrēti 
miršanas gadījumi: 

Zlēku pagastā   Vilmārs Bārzdainis (12.11.1935.–16.12.2018.)
  Vera Jūle Padrevica (19.02.1931.–20.12.2018.) 
Piltenē  Velta Strazdiņa (10.05.1948.–18.12.2018.)
Usmas pagastā   Valda Vesele (04.05.1925.–24.12.2018.) 

Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
Epasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
Tirāža:  5000 eks.
Tipogrāfija: “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. janvārī. 
Nākamais numurs iznāks 
12. februārī.

Bieži, uzklausot stāstus 
par svētkiem, dzirdam nevis 
par pašu svētku norisi, bet 
gan to, kā šie svētki tika 
gaidīti. Ziemassvētki tam 
ir vistiešākais pierādījums. 
Tos gaidot, tiek domāts par 
mīļiem cilvēkiem, eglīti, 
rotājumiem, dāvanām, 
mielastu... 

Svētku gaidīšanas prieku varē-
ja just arī 15. decembrī Ventavas 
sabiedriskajā centrā, kur pulcējās 
Vārves pagasta pensionāri. Sirsnī-
gas uzrunas teica un dāvanas 
pasniedza pagasta pārvaldniece 
Gunita Ansone un sociālā darbi-
niece Inta Silarāja. Īpašs paldies 

tika Dzidrai Ziemelei, Ilgai Ķirei 
un Mudītei Brūnai, kuras Inta Sil-
arāja uzrunāja kā labos gariņus. 
Viņu labestību un izpalīdzību iz-
baudījis ne viens vien pagasta ie-
dzīvotājs. 

Svētku noskaņu radīja Jūrkal-
nes folkloras ansambļa “Maģie 
suiti” dziedājums. Izskanēja gan 
svinīgas un jautras, gan reti dzir-
dētas dziesmas. Neiztika arī bez 
ņiprajām suitu dziesmām. 

Pēc svētku pusdienām, ku-
rās baudījām pelēkos zirņus, 
sklandraušus, speķa pīrāgus un 
piparkūkas, klausījāmies un arī 
dziedājām kopā ar Arti Arāju. 
Salatēva un viņa svītas ierašanās 

radīja īpašu prieku. Tika gan dzie-
dāts, gan  jokots, gan teātris iz-
spēlēts. Par šo īpašo pārsteigumu 
paldies Dacei Zīvertei-Dambei un 
viņas komandai – Zanei, Zintai, 
Līgai, Edgaram, Mārtiņam.

Paldies arī kultūras darba or-
ganizatorei Ingai Bergai un viņas 
palīgiem Ingai Puleksei un Janitai 
Birzniecei par pasākuma organi-
zēšanu un dāvaniņām, ko saņēma 
ikviens pasākuma dalībnieks. Pa-
teicamies Mudītei par latvisko cie-
nastu. Paldies par doto iespēju tik-
ties, pabūt kopā atmiņās un izjust 
Ziemassvētku gaidīšanas prieku.

Pasākuma dalībnieku vārdā 
Viktorija Rebuka

Gaidīšanas prieks

Pie senioriem ieradusies Salatēva svīta.   VIKTORIJAS REBUKAS ARHĪVA FOTO


