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Oskars Ķeizars šogad 
svinēs 40 gadu jubileju, bet 
viņš jau ilgāku laiku māca 
jaunos amatniekus, atzīstot, 
ka tikai retajam ir pacietība 
strādāt galdniecībā. 

Ugāles ērģeļbūves darbnīcā 
Oskars strādā kopš 2003. gada, 
bet dzīvo Puzes pagastā. Braukā-
šana nesagādā īpašas problēmas. 
Galvenais, ka ir interesants un aiz-
raujošs darbs. Galdnieka iemaņas 
pužiņš apguvis pašmācības ceļā: 
“Tolaik dzīvojām Ugālē, un es jau 
kopš puikas dienām gāju uz MRS 
galdniecību. Maiņas brigadieris 
bija labs ģimenes draugs, tādēļ viņš 
teica: “Rekur āmurs, rekur naglu 
kaste – un uz priekšu!” Padomju 
laikos jau neviens nedomāja par 
to, ka bērns varētu savainoties, 
tāpēc droši varēju darīt to, kas 
patīk. Mani vienmēr ir piesaistījis 
koks, tāpēc esmu strādājis ne tikai 
galdniecībā, bet arī mežizstrādē un 
mežu apsaimniekošanā.”

Četrus gadus Oskars pavadīja 
Lielbritānijā, izgatavojot virtuves 

iekārtas, logus un durvis, dārza 
mājiņas, žogus un veicot iekštelpu 
kosmētiskos remontus. Šajā valstī 
latvietis strādāja ne tikai ar koku, 
bet arī metālu. Vērtējot angļu 
prasības, Oskars atzīst, ka strādāt 
bija viegli, jo viņi gadu desmitiem 
nemaina stilu, kā tas notiek Lat-
vijā. Mājās amatnieks atgriezies 
tādēļ, ka viņam neesot patikusi 
Lielbritānijā valdošā antikultūra 
un cilvēku savstarpējās attiecības. 
Ārzemēs iegūtā peļņa palīdzē-
jusi atmaksāt kredītus, un tagad 
Oskars bankām vairs neuzticas – 
cik pats nopelna, tik ir. 

Ugāles ērģeļbūves darbnīcā 
amatnieks sākumā izgatavoja logu 
rāmjus, durvis, pēc tam apgūta 
klavieru restaurēšana un ērģeļbū-
ves pamati. Tas darīts, iedziļino-
ties grāmatās atrastajās gudrībās, 
turklāt Oskars nekad nav baidījies 
eksperimentēt. Šobrīd amatnieka 
ziņā ir instrumenta būve topošās 
Ventspils mūzikas koncertzāles 
vajadzībām. 

Tārgales pagastā reģistrē-
tais uzņēmums IK “Bella K” 
nodarbojas ar zivju pārstrā-
di un tirdzniecību. Iepirktās 
zivis tiek kūpinātas, izman-
tojot gan auksto, gan karsto 
apstrādes metodi. Tirgū tiek 
piedāvāti arī citi produkti, 
piemēram, marinēti siļķu 
gabaliņi.

Uzņēmums ir dibināts 1994. 
gadā. Sākumā tā īpašnieks Ainārs 
Krūmiņš pats brauca un tirgoja 
zivis, tostarp kūpinājumus, piedā-
vājot preci gadatirgos, bet ar laiku 
uzņēmējs par saviem līdzekļiem, 
iztiekot bez kredītiem, iekārtoja 
ražotni, kurā ir zivju pārstrādes un 
kūpināšanas cehs. Augot apgro-
zījumam, tika izveidotas vairākas 
pastāvīgas tirdzniecības vietas. Trīs 
no tām atrodas Ventspilī, pa vienai 
Saldū un Kuldīgā, notiek arī izbrau-
kuma tirdzniecība. IK “Bella K” 
busiņš piestāj arī Ventspils novada 
pagastos, piemēram, Popē, Piltenē, 
Ugālē un Zlēkās. Uzņēmumā ir 15 
strādājošo, turklāt Ainārs Krūmiņš 
nevairās piedāvāt darbu arī perso-
nām ar īpašām vajadzībām.

Mājražošanas procesā tiek ie-
vērotas kontrolējošo instanču iz-
virzītās prasības, lai produkti atbil-
stu visām kvalitātes normām.

Amatnieks, kurš katru gadu stāda kokus 

Oskars un viņa veikums – ērģeļu korpuss, ko izmantos instrumenta izgatavošanai 
topošās Ventspils mūzikas koncertzāles vajadzībām.                              DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Novada iedzīvotāji jau zina, ka reizi nedēļā viņu pagastā piestāj šis busiņš.  UZŅĒMUMA “BELLA K” ARHĪVA FOTO

Domā, kā uzrunāt jauno paaudzi



2  | 
2018. gada 13. februāris

NO DOMES SĒDES

Janvāra domes sēdēs
l Deputāti atbalstīja slēgt sadarbības līgumu ar Ziru pagasta zem-

nieku saimniecību “Gaiļkalni-II” par traktora “Belarus 1025” izmanto-
šanu Ventspils novada pašvaldības civilās aizsardzības mērķiem.

l Apstiprināja Ventspils novada pašvaldības 2018. gada budžetu.
l Saistībā ar patvaļīgas būvniecības seku novēršanu atļāva turpi-

nāt un pabeigt būvniecību nekustamajos īpašumos Zlēku, Tārgales, 
Piltenes, Užavas un Vārves pagastā.

l Deputāti akceptēja SIA “ADR Loģistika” paredzēto darbību – de-
rīgo izrakteņu atradnes “Dambkalni” ierīkošanu, izstrādi un rekultivā-
ciju smilts-grants un smilts ieguvei – derīgo izrakteņu atradnē “Damb-
kalni”, Popes pagastā.

l Nodeva dzīvokļa īpašumam “Jaunmuižā 2” un Ventas iela 7 Vār-
ves pagastā piekrītošā zemesgabala domājamo daļu īpašumā bez atlī-
dzības.

l No 1. februāra nodeva dzīvojamās mājas Skolas ielā 7 Ventavā 
pārvaldīšanas tiesības biedrībai “Skolas 7”.

l Deputāti atbalstīja dzīvokļu atsavināšanu Peldu ielā 9 Piltenē, 
“Celtnieki 2” Tārgalē, Ventas ielā 10 Ventavā.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē Tārgales pagasta nekustamo īpa-
šumu “Medņi” Muižniekos un dzīvokļa īpašumu “Pīlādži” – 14 (skatīt      
8. lpp.).

l Apstiprināja nolikumu par 2018. gada Kultūras projektu kon-
kursu (skatīt  4. lpp.).

l Ņemot vērā valsts autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus neapmie-
rinošo tehnisko stāvokli un nepieciešamību steidzami veikt tā atjauno-
šanas darbus, deputāti pieņēma lēmumu sagatavot vēstuli Satiksmes 
ministrijai un VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

l Vēl skatīja jautājumus par grozījumiem darba samaksas un so-
ciālo garantiju nolikumā, par novada sporta pasākumu organizatoru 
atalgojumu, par grozījumiem noteikumos par pašvaldības debitoru uz-
skaiti, par zemes vienības iegūšanu nepilsoņa īpašumā Ugāles pagastā, 
apstiprināja viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils 
novadā, izmaksas vispārizglītojošajās skolās, pirmsskolas grupās un 
pirmsskolas iestādēs. 

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

Zivis uzņēmums iepērk Vents-
pilī, Rīgā un Liepājā. Tā darbību ie-
tekmē ne tikai iedzīvotāju pirktspē-
ja, bet arī laikapstākļi – ja pūš vējš, 
jāiztiek bez svaigajām reņģēm un 
mencām, izvēloties kādu kūpinātu 
zivi, piemēram, skumbriju, lasi vai 
sviesta zivi. Pircēji biežāk pērk lē-
tākās karsti kūpinātās zivis, bet arī 
auksti kūpinātajai produkcijai ir labs 
noiets – tāpat kā svaigajām zivtiņām. 
Topa produkts aizvien ir reņģes. 
Uzņēmuma pārstāve Inese Skapste 
atzīst, ka tiek domāts, kā uzrunāt 
jauniešus, jo aptuveni 80% pircēju 
pārstāv vidējo un vecāko paaudzi: 
“Pieredze liecina, ka jaunie negrib 
mājās gatavot svaigās zivis, tādēļ 
mums jādomā, kā iedvesmot viņus 
lietot uzturā šo vērtīgo produktu. Ir 
mainījušās uztura tradīcijas, tāpēc 
jaunieši nelabprāt izvēlas zivis. Kā-
dam nepatīk smakas, kas rodas, tās 
gatavojot, kādam izmisumu rada 
asakas. Iespējams, mums ir jāpiedā-
vā filejas, un tad zivis tiks ēstas.”

Pircēji labprāt izvēlas ceptas 
reņģes marinādē, IK “Bella K” ir 
paredzējusi ražot arī reņģes želejā, 
iespējams, šādi tiks apstrādāta arī 
skumbrija. Iepriekš pasūtot, klients 

var saņemt zivju plates, kurās būs 
mazos gabaliņos sagrieztas dažādas 
kūpinātas zivis. Uzņēmums ir pare-
dzējis šādus kūpinājumus piedāvāt 
arī veikalos līdznešanai, jo cilvēki ne 
vienmēr iedomājas, ka varētu pasū-
tīt plati, bet, ja trauciņā būs dažādu 
kūpinātu zivju mikslis, ko var lieto 
kā uzkodas, tās varēs nopirkt jeb-
kurā brīdī. “Mums kā uzņēmējiem 
šajā steidzīgajā dzīves ritmā jāprot 
pielāgoties pircēju vēlmēm, tādēļ 
veikalos, ja vien nav garu rindu, pār-
devējas ir gatavas sagatavot zivs file-
ju un notīrīt zvīņas,” saka Inese. Viņa 
atklāj, ka IK “Bella K” labprāt pieda-
lītos projektu konkursos, bet ir jābūt 
pašu kapitālam, ko ieguldīt attīstībā. 
Ir doma par jaudīgākas kūpinātavas 
iekārtošanu, savukārt, orientējo-
ties uz gabalpreču piedāvāšanu, ir 
nepieciešamas vakuumiekārtas un 
iespēja pašiem izgatavot etiķetes, lai 
nebūtu jāiepērk ārpakalpojums. 

Nav noslēpums, ka zivis tirgū 
piedāvā vairāki uzņēmēji, bet Ainārs 
Krūmiņš uzskata, ka konkurenti ir 
jāciena, un izvēlas godīgas uzņēmēj-
darbības principus. “Mums ir liels 
sortimenta klāsts. Tas ir mūsu pluss. 
Reizēm pat varbūt nebūtu izdevīgi 
tirgot kādu konkrētu zivi, bet mēs 
no tās neatsakāmies, jo dažiem pir-

cējiem par to vienmēr būs interese.”
Pircēji novadā vislabprātāk iz-

vēlas svaigas reņģes, bet viņi atļau-
jas nopirkt arī kūpinātas zivtiņas, 
kas ir kā delikatese, ko var uzlikt uz 
maizītes. Ja kādreiz mašīna ir aizka-
vējusies, Inese feisbukā saņem ziņu: 
kur palicis zivju busiņš? IK “Bella K” 
izmanto mūsdienu saziņas līdzek-
ļus, drīz būšot pieejama uzņēmu-
ma mājaslapa. “Mēs kā mājražotāji 
pagaidām nevaram savu produkciju 
piedāvāt veikalu tīkliem, bet mēģi-
nāsim sakārtot lietas tā, lai tas būtu 
iespējams. Viens no produktiem, 
kurš, mūsuprāt, varētu būt ejošs, ir 
zivis vakuuma iepakojumā. Pro-
tams, mēs nemitīgi kalkulējam, kas 
mums ir izdevīgi, neaizmirstot arī 
pircēju vēlmes. Šā iemesla dēļ mūsu 
veikalos var iegādāties arī garšvielas 
zivju ēdienu pagatavošanai un eļļu, 
lai viss ir pa rokai, ja gribas gatavot.”  

                     Marlena Zvaigzne
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Domā, kā uzrunāt 
JAUNO PAAUDZI

Ventspils novada pašval-
dības domes sēdē 18. janvārī 
apstiprināts Ventspils nova-
da pašvaldības 2018. gada 
budžets, kurā konsolidētā 
pamatbudžeta plānotie ieņē-
mumi ir 13 998 973 eiro, bet 
izdevumi – 22 815 895 eiro. 

Izdevumu pārsniegšanu – 
8  816  922,00  eiro – un aizņē-
mumu pamatsummas atmaksu 
– 1  053  267  eiro – 2018. gadā ir 
paredzēts segt no pamatbudžeta  
līdzekļu atlikuma gada sākumā – 
2  439  902  eiro – un aizņēmuma 
no Valsts kases – 7 550 060 eiro, 
kas paredzēts pašvaldības infra-
struktūras projektu realizēšanai 
un Eiropas Savienības līdzfinan-
sēto projektu ieviešanai.

Sastādot budžetu, Finanšu 
komitejas locekļi šim jautājumam 
veltījuši 54 stundas, izskatot 200 
tāmes. Kā atzīst Ventspils nova-
da domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks, plānojot 2018. gada 
budžetu, izvirzīts uzdevums visu 
nozaru līmenī nodrošināt vien-
mērīgu attīstību. Budžets ir saim-
nieciski pārdomāts, un finanšu 
līdzekļi sabalansēti gan infra-
struktūrai, gan projektu un dažā-
du novada izaugsmes pasākumu 
īstenošanai, gan Eiropas Savie-
nības fondu ieguldījumu nodro-
šināšanai, neaizmirstot ieguldīt 
cilvēkresursos.

Pašvaldības galvenais ieņēmu-

mu avots ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, ko 2018. gada budžetā 
plānots saņemt 6 326 574 eiro jeb 
45,1% (t.sk. iepriekšējā gada ne-
sadalītais iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atlikums 48 546 eiro) no 
pamatbudžeta kopējiem ieņēmu-
miem. Nodokļu ieņēmumi no ne-
kustamā īpašuma nodokļa 2018. 
gadā prognozēti 1  229  000  eiro, 
kas ir 8,8% no pašvaldības pamat-
budžeta ieņēmumiem. 

Lielāko izdevumu daļu 
6 679 818 eiro jeb 29,3% budžetā 
veido ekonomiskās darbības funk-
cionālā kategorija. Šajā pozīcijā 
plānots izlietot līdzekļus Eiropas 
Savienības projektu īstenošanai – 
gan līdzfinansējot no pašvaldības 
budžeta, gan izmantojot aizņē-
mumu Valsts kasē, gan saņemot 
Eiropas Savienības finansējumu. 
Šajā pozīcijā šogad paredzēts 
turpināt  Eiropas Savienības līdz-
finansēto projektu ieviešanu – 
Lauku ceļu sakārtošanu deviņos 
novada pagastos, ieguldījumu 
energoefektivitātes paaugstināša-
nā izglītības iestādē, pagastu teri-
toriju labiekārtošanu, pašvaldības 
infrastruktūras sakārtošanu un 
uzņēmējdarbības attīstību.

Otra lielākā budžeta izdevu-
mu daļa ir izglītības nozare, tai at-
vēlēts 5 800 229 eiro, kas ir 25,4% 
no plānotajiem kopējiem pamat-
budžeta izdevumiem, tai skaitā 
2  083  924  eiro mērķdotācijas pe-

dagoģisko darbinieku atlīdzībai, 
brīvpusdienu nodrošināšanai iz-
glītojamajiem, mācību līdzekļu un 
literatūras iegādei. Skolēnu pārva-
dājumu organizēšanai visos pagas-
tos budžetā paredzēti 267 831 eiro. 
Skolēnu nodarbinātībai vasaras mē-
nešos pašvaldības budžetā atvēlēti 
26 210 eiro, tajā skaitā 7 000 eiro no 
Sociālā dienesta budžeta. Mācību 
līdzekļu un literatūras iegādei izglī-
tības iestādēs ierēķināti 65 136 eiro, 
tajā skaitā 25  301  eiro no valsts 
mērķdotācijām.

Nozīmīgu izdevumu apjomu 
pamatbudžetā atbilstoši funkcio-
nālajām kategorijām veido teri-
toriju un mājokļu apsaimniekoša-
na – 4 774 799 eiro jeb 20,9% no 
pamatbudžeta izdevumiem. Šajā 
pozīcijā paredzēts 526  568  eiro 
izmantot pašvaldības teritoriju 
uzturēšanai un labiekārtošanai. 
1  400  353  eiro plānots izmantot 
komunālo saimniecību uzturē-
šanai un komunālo pakalpojumu 
sniegšanai, 2  847  878 eiro gan 
no pašvaldības budžeta, gan aiz-
ņēmumu veidā no Valsts kases 
plānots izlietot pašvaldības infra-
struktūras sakārtošanai. Līdzekļi 
paredzēti arī graustu nojaukša-
nai, līdzfinansējumam ēku silti-
nāšanas projektiem, zaudējumu 
segšanai ūdens, kanalizācijas un 
siltuma tarifu neatbilstības dēļ 
Piltenes pilsētā, Vārves, Tārgales, 
Popes, Ances, Usmas, Užavas, 

Apstiprināts 2018. gada konsolidētais budžets
Jūrkalnes, Zlēku un Ziru pagastā, 
dotācijai SIA “VNK serviss” dele-
ģēto funkciju veikšanai un citiem 
pasākumiem.

Atpūtai, sportam un kultūrai 
2018. gadā plānoti 1 119 021 eiro. 
Tajā skaitā kultūras namu uzturē-
šanai un pasākumu organizēšanai 
651 160 eiro, bibliotēku uzturēša-
nai un bibliotēkas krājumu iegādei 
259 062 eiro. 14 024 eiro plānots 
izmantot, lai amatierkolektīvu da-
lībnieki varētu piedalīties valsts 
Dziesmu un deju svētkos.

Sociālām vajadzībām no 
Ventspils novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumiem plānoti 
1  228  914  eiro jeb 5,4% no izde-
vumu kopējā apjoma, tostarp bēr-
nunama “Stikli” darbības nodro-
šināšanai – 229 650 eiro. Sociālo 
funkciju izdevumos saglabātas vi-
sas līdz šim spēkā esošās sociālās 
palīdzības iespējas. Turpināsies 
sadarbība ar biedrību “Latvijas 
Samariešu apvienība”, deleģējot 
tai pakalpojuma “Aprūpe mājās” 
funkciju, savukārt, nodrošinot so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojuma 
sniegšanu, turpināsies sadarbība 
ar nodibinājumu “Atbalsta centrs 
ģimenēm un bērniem ar īpašām 
vajadzībām “Cimdiņš”. Sociālo pa-
balstu izdevumiem budžetā ieplā-
noti 572 538 eiro.

Autoceļa fondā paredzēts 
saņemt 501  270  eiro lielu valsts 
mērķdotāciju. Šī fonda izdevumi 

plānoti pašvaldības autoceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanai, teh-
nisko projektu izstrādei pašval-
dības autoceļu rekonstrukcijai, 
izmantojot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu, un apgaismo-
juma programmas realizēšanai. 
No dabas resursu nodokļa ieņē-
mumiem, kas 2018. gada budžetā 
plānoti 100 000 eiro apmērā, visos 
pagastos ir rezervēti līdzekļi kon-
teineru īrei lielgabarīta atkritumu 
savākšanas akcijām ciemu centros 
un līdzfinansējums iedzīvotājiem 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai. Dabas re-
sursu līdzekļi paredzēti arī vides 
piesārņojuma novēršanai pagas-
tos. Zivju fonda budžetā plānoti 
līdzekļi zivju mazuļu iegādei un 
laivu nolaišanas vietas sakārtoša-
nai pie Usmas ezera.

Budžetā paredzētas dotācijas 
SIA “VNK serviss”: ūdens un ka-
nalizācijas sistēmas sakārtošanai 
Ugālē, siltumapgādes sistēmas 
sakārtošanai Vārves pagastā, Ven-
tavas ciemā, zaudējumu segšanai 
ūdens, kanalizācijas un siltuma 
tarifu neatbilstības dēļ Ugāles un 
Puzes pagastā un tehnikas iegā-
dei pašvaldības deleģēto funkciju 
nodrošināšanai. Pašvaldības 2018. 
gada budžetā rezervēti līdzekļi 
SIA “VNK serviss” pamatkapitāla 
palielināšanai – 110 373 eiro. 

Marlena Zvaigzne 
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Jau vairākus gadus pašvaldības SIA “Ventspils labiekārto-
šanas kombināts” nodarbojas ar dažādu veidu atkritumu ap-
saimniekošanu Ventspils novadā un ikvienam iedzīvotājam 
vai komersantam nodrošina iespēju no radītajiem atkritu-
miem atbrīvoties videi un cilvēkiem drošā veidā. 

Tā kā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izmanto 
ikviens novada iedzīvotājs, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas 
kombināts” atgādina par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksā. Maksa par viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu no 2018. gada 1. februāra noteikta 14,06 eiro.  

Norēķini par individuālo māju īpašniekiem un juridiskām personām 
sniegto pakalpojumu tiek veikti atbilstoši līgumā norādītajam atkritumu 
apjomam m3:
Apjoms Summa eiro (ar PVN)

līdz 31.01.2018.
Summa EUR (ar PVN) 

no 01.02.2018.
240 l konteinera 
apkalpošana (0,24 m3)

3,06 3,38

1100 l konteinera 
apkalpošana (1,1m3)

14,06 15,46

Lai atvieglotu norēķinu veikšanu, kā arī klientiem būtu vieglāk iz-
sekot norēķinu stāvoklim, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas 
kombināts” atgādina par iespējām saņemt rēķinus un veikt to apmaksu:

l saņemt bezmaksas rēķinu katru mēnesi var savā e-pastā. Lai sa-
ņemtu rēķinu, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” 
jāiesniedz e-pasta adrese, uz kuru to nosūtīt, tādējādi būs iespējams 
izsekot izrakstīto rēķinu un veikto maksājumu bilancei. E-pasta adrese 
informācijas iesniegšanai: rekini.vlk@ventspils.lv,

l saņemt rēķinu savā internetbankā. Šāda iespēja tiek piedāvāta 
klientiem, kuriem AS “Swedbank” ir atvērts norēķinu konts. Internet-
bankā rēķinu ir ērti apmaksāt, papildus var pieslēgt bezmaksas automā-
tisko rēķinu apmaksu. Lai pieslēgtu šo pakalpojumu, ir jāieiet internet-
bankā un sadaļā “E-rēķini” jāuzsāk pakalpojuma pieteikšana vai jāvēršas 
“Swedbank” filiālē,

l veikt maksājumu bez rēķina saņemšanas. Tā kā maksājums par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja nemainās atkritumu izvešanas 
biežums, katru mēnesi ir vienāds, pašvaldības SIA “Ventspils labiekār-
tošanas kombināts” piedāvā veikt maksājumus par lielāku laika periodu 
– ceturksni, pusgadu, gadu, tādējādi par atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu apmaksa nebūs jāveic katru mēnesi.

Maksājumus iespējams veikt uzņēmuma kasē, pagasta kasēs, bankā, 
internetbankā vai jebkurā citā norēķinu vietā. Norēķinu rekvizīti pie-
ejami pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mājaslapā 
www.vlk.lv, sadaļā “Atkritumu apsaimniekošana”.

Aicinām iepazīties arī ar citiem pašvaldības SIA “Ventspils labiekār-
tošanas kombināts” sniegtajiem pakalpojumiem, apmeklējot mūsu mā-
jaslapu www.vlk.lv, zvanot pa tālr. 63626920 vai ierodoties personīgi Pils 
ielā 12, 1. stāvā. Abonentu daļas (kases) pieņemšanas laiks – pirmdienās 
no plkst. 8 līdz 18, no otrdienas līdz piektdienai – no plkst. 8 līdz 15.

SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”  

Par izmaiņām sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksāLai saņemtu palīdzību un atbalstu,  

Labklājības ministrija aicina vardarbībā  
cietušos pieteikties valsts apmaksātiem  
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.  
Tie ietver speciālistu konsultācijas  
un atbalstu, kā arī 30 dienu rehabilitācijas 
kursu ar izmitināšanu.

“Kā liecina statistika, vardarbība “dzīvo” tieši ģi-
menē un cietušajiem dara pāri viņu vistuvākie cilvēki. 
Lai palīdzētu tikt pāri šādām dzīves situācijām, valsts 
var nodrošināt ne tikai tiesisku aizsardzību un juridisku 
atbalstu, bet sniegt arī sociālu un psiholoģisku palīdzī-
bu,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Lai saņemtu pakalpojumu, cietusī persona aicināta 
vērsties pašvaldības sociālajā dienestā vai institūcijā, 
kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
(piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā), vai 
saņemt konsultāciju, zvanot pa cietušo atbalsta tālruni 
116006. Pakalpojumu var saņemt visi, kas cietuši no 
fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas var-
darbības, kā arī no fiziskas un seksuālas vardarbības 
draudiem un vardarbīgas kontroles.

Vēršoties savas pašvaldības sociālajā dienestā vai 
institūcijā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta 
centrā), vardarbībā cietušie var saņemt šādus valsts ap-
maksātus pakalpojumus:

l rehabilitāciju ar izmitināšanu – 30 dienu rehabi-

litāciju (papildu 30 dienu rehabilitācija, maksimāli 60 
dienas),

l individuālas konsultācijas – 10 speciālistu kon-
sultācijas, ko sniedz sociālais darbinieks, psihologs, 
jurists (10 papildu konsultācijas, maksimāli 20 konsul-
tācijas).

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu de-
partamenta pārstāve Ineta Pikše norāda, ka vardarbībā 
cietušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
mērķi ir ne tikai nodrošināt psihosociālu palīdzību, 
bet novērtēt apdraudējumu un ar speciālistu atbalstu 
plānot drošības pasākumus, lai cietusī persona spētu 
pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un atgriezties ikdie-
nas dzīvē. 

Lai mazinātu sabiedrības iecietību pret vardarbī-
bu, Labklājības ministrija ir uzsākusi sociālu kam-
paņu “Sitieni starp kaimiņiem un savējiem skar arī 
tevi”, aicinot līdzcilvēkus neignorēt vardarbību pret 
sievieti vai vardarbību ģimenē sev līdzās – kaimiņos 
vai paziņu lokā. Izskanējis aicinājums iesaistīties un 
ziņot par vardarbības gadījumiem, piedāvājot kon-
krētu rīcības plānu. Kaimiņiem, tuviniekiem, saska-
roties ar vardarbību līdzās, jāzvana pa tālruni 110, ja 
situācija ir kritiska, vai 116006, lai saņemtu konsul-
tatīvu atbalstu, kā rīkoties, lai pārtrauktu vardarbību 
līdzās. 

www.lm.gov.lv 

2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļkurzemes Reģionālā  
lauksaimniecības pārvalde pieņēma  
lēmumu par Ventspils novada pašvaldības 
projekta Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000012 
“Pulcēšanās vietas izveide  
Ugāles ciemā” apstiprināšanu  
ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai.

Lai īstenotu projektā paredzētās aktivitātes, 2018. 
gada 9. janvārī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Os-
tas celtnieks” par līguma summu 411  162,94 eiro. 
Būvdarbus veiks saskaņā ar SIA “Inženiertehniskie 
projekti” izstrādāto būvprojektu. Būvuzraudzības 
pakalpojumus objektā veiks SIA “Akorda” darbinie-

ki. Plānots, ka būvdarbus uzsāks, tiklīdz būs atbilstīgi 
laika apstākļi. 

Projekta gaitā Ugāles ciemā tiks izveidots apgais-
mots bruģēts laukums ar tirgus paviljonu, laukumā 
uzstādīs svētku egli, būs velosipēdu statīvi, karoga 
masts, atkritumu urnas, galdi ar soliem, ugunskura 
vieta. Tiks radīts multifunkcionāls objekts, kas pie-
mērots tirdzniecībai, dažādu gadskārtu tradīciju un 
svētku svinēšanai, kā arī citu pasākumu rīkošanai. Pēc 
esošā paviljona demontāžas veiks jauna tirgus paviljo-
na būvniecību, kurā būs ūdensapgāde un tualete. Tiks 
izveidota autostāvvieta apmeklētājiem, kā arī radītas 
vietas tirdzniecībai no automašīnām un treileriem.

Evita Roģe 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Amatnieks, kurš katru 
gadu stāda kokus 

Viņš izgatavo ērģeļu koka 
korpusu. “Jā, šis ir liels projekts, 
bet nerada īpašas izjūtas. Tas ir 
mans darbs, kas man patīk, un es 
to daru – neatkarīgi no tā, kāds 
ir pasūtījums.” Jaunā instrumen-
ta tapšanā amatniekam palīdz 
māceklis, kurš uzņēmumā sāka 
strādāt pagājušā gada vasarā. 
Mārtiņam, atzīst Oskars, kuram 
bijis ap 20 mācekļu, ir interese 
par galdnieka profesiju, savukārt 
citi jaunieši ātri vien sapratuši, 
ka galdniecība nav tas, kas viņus 
saista, un izvēlējušies citu arodu. 
Oskars stāsta, ka amatniecības 
skolu audzēkņiem esot maza iz-
pratne par profesijas praktisko 
dabu. Viņi var nosaukt līmes sa-
stāvu, bet neprot savienot tapas. 
“Es ātri vien atkožu – būs jaunais 

strādātājs vai ne, vai viņam ir no-
pietna vai pavirša interese par 
galdnieka profesiju. Pret saviem 
mācekļiem esmu principiāls un 
pedantisks.”

Oskars domā, ka radošumu 
mūsdienās grauj pārlieku lielā 
aizraušanās ar datoriem. Piemē-
ram, puiši saskatās pamācības, 
kā jāveic viena vai otra lieta, līdz 
galam neiedziļinoties jautājuma 
būtībā, un aizrāda Oskaram, ka 
viņš dara nepareizi. Kad amat-
nieks strādā, viņš iegrimst sevī 
un var nedzirdēt, ja kāds viņu 
sauc, tomēr, ja citā telpā nepa-
reizi tiek darbināta kāda ierīce, 
viņš to tūdaļ sapratīs un ies lūkot, 
kas notiek. “Tāpat kā bērnībā, arī 
tagad mani piesaista koks, tāpēc 
tik ilgi esmu šajā profesijā. Esmu 
ieviesis vairākas inovācijas, jo 
neviens aparāts nav tāds, ko ne-

varētu uzlabot vēl vairāk. Es ne 
tikai apstrādāju koku, bet arī kat-
ru gadu stādu tos – augļu kokus, 
egles, priedes, kastaņas, ozolus, 
kļavas. Mežam ir jābūt! Ja nebūs 
meža, man nebūs darba.”

Oskara gadījums nav piemērs 
par kurpnieku bez kurpēm, jo 
viņa mājās ir paša gatavoti galdi 
un krēsli, plaukti un rakstām-
galds, ieklāta jauna grīda, nomai-
nītas durvis un logi. Ērģeļbūves 
darbnīcā amatnieks ir galvenais 
zārku meistars, bet tas viņu ne-
mulsina. Katram cilvēkam reiz 
būs vajadzīga mūža māja, un kā-
dam tā ir jāizgatavo. Brīvajā laikā 
Oskaram patīk doties medībās, 
viņš labprāt makšķerē un atpūšas 
mežā – daba esot vislabākā relak-
sācijas vieta.

Marlena Zvaigzne        

PROJEKTS VESELĪGA 
DZĪVESVEIDA 

NODROŠINĀŠANAI 
Biedrība “Ventspils jāšanas sporta klubs” ir dibināta 2016. gadā 

Ventspils novada Vārves pagastā ar mērķi veicināt dažādu jāšanas 
sporta disciplīnu attīstību, rūpēties par jāšanas sporta prestižu, kā 
arī organizēt un nodrošināt sporta kluba komandas un pārstāvju 
piedalīšanos dažāda ranga sacensībās Latvijā, Eiropas Savienības un 
citās valstīs. Par vienu no galvenajiem darbības virzieniem ir kļu-
vušas jāšanas nodarbības dažāda vecuma un sagatavotības līmeņa 
cilvēkiem – biedrība rada iespēju bērniem, jauniešiem un pieaugu-
šajiem apgūt saskarsmi ar dzīvniekiem, kā arī motivē gūt iemaņas 
jāšanas sporta disciplīnās.

Pagājušā gada nogalē biedrībai “Ventspils jāšanas sporta klubs” 
piešķirti Eiropas Savienības fondu līdzekļi projekta “Fiziskās aktivi-
tātes un veselīgs dzīvesveids Ventspils novada iedzīvotājiem” īsteno-
šanai. Paredzēts iegādāties konkūra šķēršļu komplektu un laukuma 
aprīkojumu jātnieku apmācībai. Projekta izmaksas ir 8010,20 eiro, 
7209,18 no tiem ir Eiropas Savienības finansējums, 801,02 eiro – 
biedrības ieguldījums, tas iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” ietvaros. 

“Ventspils jāšanas sporta kluba” valdes priekšsēdētāja 
Maija Ispravnikova

Vardarbībā cietušo zināšanai

Gatavojas būvdarbiem Ugāles tirgū
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PIELIKUMS 
Ventspils novada domes 25.01.2018. 

sēdes lēmumam (protokols Nr.15,19.§)

VENTSPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS  

2018. GADA KULTŪRAS 

PROJEKTU FINANSĒŠANAS 
KONKURSA 

NOLIKUMS
 

Izdots saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Ventspils novada pašvaldības 2018. gada Kultūras 

projektu finansēšanas konkursa nolikums (turpmāk – 
Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un 
finansiāli atbalstīti Ventspils novadam nozīmīgi kultūras 
pasākumi.

2. Ventspils novada pašvaldības 2018. gada Kultūras 
projektu finansēšanas konkursu (turpmāk – Konkurss) 
izsludina un organizē Ventspils novada pašvaldības Kultūras 
nodaļa (turpmāk – Nodaļa). 

3. Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtē Ventspils 
novada domes Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja 
(turpmāk – Komiteja).

4. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma 
saņemšanu var Ventspils novada pašvaldības iestāde, kā 
arī to struktūrvienības, Ventspils novadā reģistrēta jebkura 
juridiska persona, juridisku personu apvienība, individuālais 
komersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā  
kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska 
persona.

5. Šā konkursa ietvaros netiek atbalstīti pašvaldības 
noteiktie ikgadējie pasākumi un pašvaldības finansētie 
kolektīvi. 

6. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 2018. gadam.

7. Konkurss tiek izsludināts un ar Nolikumu var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
“Ventspils Novadnieks” un Ventspils novada pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

II. Konkursa uzdevumi un mērķi
8. Konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils 

novadam nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu šādās 
kultūras nozarēs: mūzika, deja, teātris, kā arī novada 
kultūrvides projektus. 

9. Konkursa mērķi: 
9.1. sekmēt profesionālās mākslas un jaunrades procesu 

attīstību;
9.2. veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās 

kultūras saglabāšanu;
9.3. veicināt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides 

veidošanu Ventspils novadā;
9.4. veicināt saskaņu starp dažādām sabiedrības grupām 

un to konsolidēšanu.

III. Konkursa prioritātes un vērtēšanas kritēriji
10. Konkursa prioritātes: 
10.1.atbalsts inovatīviem un izglītojošiem projektiem 

visās kultūras nozarēs;
10.2. atbalsts projektiem, kas iezīmē gatavošanos 

Latvijas simtgadei, atspoguļo ar valsts dzimšanu saistītus 
vēsturiskus procesus, notikumus un godina ar tiem saistītas 
personības, akcentējot to nozīmību Latvijas un īpaši 
Ventspils novada kultūrvēsturiskajā aspektā;

10.3. atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada 
kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju identitāti, veicina 
lokālo kopienu aktivitāti kultūras dzīvē un ir nozīmīgi 
saliedētas sabiedrības veidošanā.

11. Projektu vērtēšanai tiek noteikti šādi kritēriji:
11.1. projekta atbilstība Konkursa mērķiem un 

noteiktajām prioritātēm;
11.2. projekts nozīmīgs Ventspils novada kultūras dzīvē;
11.3. projekta mākslinieciskā kvalitāte un aktualitāte;
11.4. projekta publicitāte un pieejamība plašai 

mērķauditorijai;
11.5. projekta aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķi, 

uzdevumi, mērķauditorija, pārskatāmi un korekti izklāstīta 
projekta īstenošanas gaita un paredzamais rezultāts;

11.6. projekta tāmes precizitāte un pamatotība;
11.7. projekta pieteicēja spēja piesaistīt līdzfinansējumu 

(par līdzfinansējumu netiek uzskatīti pašvaldības budžeta 
līdzekļi) un iespējamā piešķīruma un projekta īstenošanai 
nepieciešamā finansējuma sabalansētība (vai piešķirto 
līdzekļu apjoms varētu nodrošināt projekta sekmīgu 
īstenošanu);

11.8. projekta īstenošanai pieprasītā finansējuma 
apjoma atbilstība Konkursa finansiālajām iespējām; 

11.9. projekta pieteicēja līdzšinējo līgumsaistību ar 
pašvaldību savlaicīga izpilde.

IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
12. Paziņojums par projektu pieteikumu iesniegšanu 

Konkursam (turpmāk – Paziņojums) tiek publicēts Ventspils 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Ventspils 
Novadnieks” un Ventspils novada pašvaldības mājaslapā 
www.ventspilsnovads.lv.

13. Paziņojumā noteiktais pieteikumu iesniegšanas 
termiņš ir līdz 2018. gada 15. martam. 

14. Pieteikumi jāiesniedz Konkursam šādā kārtībā: 
14.1. papīra formātā, slēgtā aploksnē, uz kuras 

norādīts Konkursa nosaukums, projekta pieteicējs un 
pieteicēja adrese, jāiesniedz personīgi reģistrācijai 
pašvaldības lietvedības sistēmā One Crm, Paziņojumā 
noteiktajā termiņā Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 
4, Ventspilī, Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai pilsētas/
pagastu pārvaldēs darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 
16.00;

14.2. papīra formātā, slēgtā aploksnē, uz kuras 
norādīts Konkursa nosaukums, projekta pieteicējs un 
pieteicēja adrese, nosūta pa pastu Paziņojumā noteiktajā 
termiņā (pasta zīmogs 2018. gada 15. marts) uz adresi – 
Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī.

15. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā noteiktā 
termiņa, tiek atstāti bez izskatīšanas.

16. Viena pieteicēja projektu pieteikumu skaits nav 
ierobežots.

17. Projekta pieteicēja iesniegts pieteikums ir pierādījums 
tam, ka viņš ir iepazinies ar šo Nolikumu, ievēros to pilnībā un 
uzņemas atbildību par Nolikumā minēto prasību izpildi.

18. Projekta pieteicējs ir tiesīgs pirms pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām veikt izmaiņas iesniegtajā 
projektā, papildināt iesniegto projektu vai saņemt to atpakaļ.

 19. Konkursa organizētājs garantē, ka informācija, kura 
projekta pieteikumā tiks atzīmēta ar norādi “Konfidenciāli”, 
bez pieteicēja piekrišanas netiks izpausta trešajām 
personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

V. Projekta pieteikuma noformējums un saturs
20. Projekta pieteikuma dokumentiem jābūt 

sagatavotiem valsts valodā, uz A4 formāta lapām, 
datorsalikumā. Pieteikumam jābūt noformētam vienā 
nedalāmā dokumentu paketē, Nolikuma 22. punktā 
noteiktajā secībā.

21. Projekta pieteikuma lapām jābūt caurauklotām un 
sanumurētām atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. 
septembra noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība” prasībām – uz dokumentu paketes 
pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs 
aizsienams un nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts 
cauraukloto lapu skaits (cipariem un iekavās – vārdiem), kas 
apliecināts ar projekta pieteicēja vai tā pilnvarotā pārstāvja 
parakstu un paraksta atšifrējumu.

22. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
22.1. pieteikums (projekta pieteikuma veidlapas 

paraugs – 1. pielikums);
22.2. projekta tāme (tāmes veidlapas paraugs – 2. 

pielikums), kurā jānorāda projekta kopējās izmaksas, kas 
izteiktas euro, detalizēti atšifrējot visas izmaksu pozīcijas 
(tai skaitā nodokļus, nodevas u.c. maksājumus), kā arī 
konkrētu finansējuma avotu – projekta pieteicēja, sadarbības 
partneru, citu iestāžu līdzfinansējumu. Par tāmē uzrādīto 
līdzfinansējumu jānorāda, vai tas jau ir apstiprināts vai tiek 
plānots. Papildus jānorāda plānotie ieņēmumi, t.sk. par 
biļešu realizāciju, norādot biļešu cenas, plānoto apmeklētāju 
skaitu. Iesniedzot ar izdevējdarbību saistītus projektus, tāmei 
jāpievieno tipogrāfijas darbu priekškalkulācija;

22.3. projekta izvērsts apraksts – projekta stratēģijas 
īstenošanas izklāsts, pievienojot projektu raksturojošus 
materiālus – pasākumu ieceres aprakstu, programmu, daļu 
(ne vairāk kā 10 lapas) no scenārija vai manuskripta, skices, 
fotogrāfijas, videomateriālus un tml.;

22.4. ja projekta iesniedzējs iepriekš ir saņēmis Ventspils 
novada pašvaldības atbalstu projekta īstenošanai, projekta 
aprakstā jāiekļauj informācija par piešķirtā finansējuma 
apjomu un jau izlietotajiem līdzekļiem;

22.5. projekta pieteicēja – juridiskas personas 
amatpersonas parakstīts apliecinājums (3. pielikums – 
apliecinājums nav jāiesniedz novada pašvaldības iestādēm 
un struktūrvienībām).

23. Projekta pieteicējs ir atbildīgs par pieteikumā 
ietvertās informācijas patiesumu.

24. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības 
informācija.

VI. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
25. Konkursa kārtībā finansējums tiek piešķirts 

projektiem, kuri nav finansēti no citiem kārtējā gada 
Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

26. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums var tikt 
izmantots tikai kārtējā gada budžeta ietvaros.

27. Finansējums netiek piešķirts projektiem, kurus 
paredzēts īstenot Konkursa norises laikā un līdz lēmuma par 
Konkursa rezultātiem paziņošanai.

28. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs 
finansējums. Konkursa pasākumu finansēšanas fonds 
ir 8000,00 eiro (astoņi tūkstoši eiro 00 centi). Vienam 
projektam maksimāli piešķiramais apjoms 600,00 eiro  (seši 
simti eiro 00 centi).

29. Atbalstāmās izmaksas:
29.1. atlīdzība konkrētajā projektā iesaistītajam 

mākslinieciskajam, administratīvajam un tehniskajam 
personālam;

29.2. projekta norises vietas izmaksas;
projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un 

aprīkojuma noma;
29.3. ceļa un uzturēšanās izdevumi projektā 

iesaistītajiem māksliniekiem;
29.4. prezentāciju izdevumi;
29.5. projekta publicitātes izmaksas.
30. Neatbalstāmās izmaksas:
30.1. projekta pieteicēja organizācijas pamatdarbības 

nodrošināšana un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;
30.2. projekta pieteicēja organizācijas administrācijas un 

darbinieku atalgojums;
30.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, radošās 

stipendijas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi 
privātpersonām;

30.4. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un 
parādu dzēšana;

30.5. izmaksas, kuras projektā finansē no citiem finanšu 
avotiem.

31. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējam ir tiesības 
saņemt finansējumu vairāku projektu īstenošanai.

VII. Projektu izvērtēšanas kārtība
32. 2 (divu) nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām Ventspils novada domes Sociālā, izglītības, 
kultūras un sporta komitejas sēdē izvērtē iesniegtos 
pieteikumus. 

33. Projekta pieteikums tiek pieņemts Komitejas 
vērtēšanai, ja pieteikuma noformējums un saturs atbilst 
Nolikuma 20., 21. un 22.punktā noteiktajām prasībām.

34. Komitejas sēdes notiek bez projektu pieteicēju 
klātbūtnes.

35. Komitejai ir tiesības:
35.1. izvērtēt Konkursam iesniegtos projektus;
35.2. lūgt projekta pieteicējam precizēt projektā 

ietverto informāciju, ja tas nepieciešams iesniegto projektu 
pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, 
līdz kuram jāsniedz atbilde;

35.3. veikt projektos aritmētisko kļūdu labojumus;
35.4. uzaicināt citus speciālistus atzinumu sniegšanai;
35.5. sniegt atbildes uz ieinteresēto personu uzdotajiem 

jautājumiem;
35.6. lemt par iesniegto projektu pieteikumu neatbilstību 

Nolikuma prasībām;
35.7. veikt citas darbības atbilstoši šim Nolikumam.
36. Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja pēc 

pieteikto konkursa projektu izvērtēšanas pieņem lēmumu 
par atbalstāmajiem projektiem un apstiprina finansējuma 
apjomu šo projektu īstenošanai. 

37. Konkursā atbalstīto projektu saraksts tiek publicēts 
Ventspils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
“Ventspils Novadnieks” un Ventspils novada pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

38. Pēc Komitejas lēmuma pieņemšanas par 
atbalstāmajiem projektiem un to finansējuma apstiprināšanas  
projektu pieteicējus Kultūras nodaļa informē ne vēlāk kā 
10 darba dienu laikā pēc Konkursa rezultātu publicēšanas, 
nosūtot elektronisku vēstuli uz pieteikuma veidlapā norādīto 
projekta pieteicēja e-pasta adresi.

39. Konkursa dokumentācija glabājas Kultūras nodaļā.
40. Konkursā neatbalstīto projektu dokumentācija un  

pieteikumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā noteiktā termiņa un 
bez izskatīšanas, to pieteicēji var saņemt viena mēneša laikā 
pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa 
neizņemtie projektu pieteikumi tiek iznīcināti.   

VIII. Līguma noformēšana un kontrole
41. Pamatojoties uz Komitejas lēmumu par finansējuma 

piešķiršanu Konkursā atbalstāmajiem projektiem, Kultūras 
nodaļa noslēdz ar projekta īstenotāju finansēšanas 
līgumu (līguma paraugs – 4. pielikums), kas tiek reģistrēts 
pašvaldības Juridiskajā nodaļā. Līguma slēgšana nav 
attiecināma gadījumos, kad konkursā tiek atbalstīts novada 
pašvaldības iestādes vai struktūrvienības iesniegtais 
projekts.

42. Līgums tiek noslēgts trīs mēnešu laikā pēc Finanšu 
komitejas lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā 10 dienas 
pirms projekta norises sākuma. Ja noteiktajā laikā līgums 
netiek noslēgts, piešķirtais finansējums var tikt anulēts.

43. Saskaņā ar līgumā noteiktajiem termiņiem, bet ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas beigu 
termiņa, finansējuma saņēmējs iesniedz Kultūras nodaļai:

43.1. Finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu (veidlapas paraugs – 5. pielikums);

43.2. Atskaiti par kultūras projekta īstenošanas gaitu un 
rezultātiem (veidlapas paraugs – 6. pielikums).

44. Projekta īstenošanas termiņu izmaiņas, kā arī 
citi grozījumi un papildinājumi, kas radušies projekta 
īstenošanas gaitā, ir spēkā tikai pēc līgumslēdzēju pušu 
rakstiskas vienošanās.

45. Projekta īstenošanas atskaišu izvērtējumu veic 
Ventspils novada pašvaldības Sociālā, izglītības, kultūras un 
sporta komiteja, iesniedzot par to ziņojumu Ventspils novada 
domei. Izvērtējums tiek ņemts vērā, vērtējot iesniegtos 
projektus atkārtota projektu konkursa izsludināšanas gadījumā.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS
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Pielikums Nr. 3

APLIECINĀJUMS 
/nav attiecināms tikai uz novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām/

PROJEKTA VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2018. GADA 

KULTŪRAS PROJEKTU FINANSĒŠANAS 
KONKURSAM

Es, apakšā parakstījies (-usies), _______________________________________
    (projekta pieteicēja nosaukums)

likumiskais pārstāvis (-e) _____________________________________________,
    (amats, vārds, uzvārds) 

projekta pieteikuma _________________________________________________
    (projekta nosaukums)
pieteicēja vārdā apliecinu, ka uz projekta 
pieteikuma iesniegšanas dienu ________________________________________
    (dd/mm/gggg)

- nav spēkā stājušos tiesas spriedumu, kur pieteicējs būtu atzīts par 
vainīgu krāpšanas, korupcijas vai citās pretlikumīgās darbībās un pret to 
nav uzsākts tiesvedības process;

- nav pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav 
apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par projekta 
pieteicēja bankrotu;

- pieteicējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu; 

- pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas 
kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari 
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, 
konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti  
profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no projekta 
pieteikuma iesniegšanas dienas;

- pieteicējs ir iesniedzis visu nepieciešamo informāciju projekta 
pieteikuma izvērtēšanai un tā ir patiesa. 

Paraksts _________________________

Datums __________________________

Pielikums Nr. 2

PROJEKTA TĀME
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA KULTŪRAS PROJEKTU 

FINANSĒŠANAS KONKURSAM

Projekta ____________________________________________________________________________________________ 
  

    (projekta nosaukums, vieta, laiks)     
       

TĀME
Nr. 
p.k.

Izmaksu pozīcijas 
nosaukums

Kopējā 
summa                           

EUR

Līdzfinansējums Pieprasītais finansējums no Ventspils 
novada pašvaldības Kultūras 

projektu finansēšanas konkursa EUR                     
Pašfinan-
sējums                             

EUR

Sadarbības 
partneru 

finansējums                  
EUR

Citu iestāžu  
finansējums 

EUR

       
       
 KOPĀ EUR 

(t.sk. visi nodokļi)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Kopā % 100% % % % %
           
 

1. Plānotie ieņēmumi par biļešu realizāciju, norādot plānoto apmeklētāju skaitu un biļešu cenas:   
         

            
 

2. Projekta tāmes pozīciju skaidrojums, izmaksu pamatojums:       
      

            
 

3. Par tāmē uzrādīto līdzfinansējumu ir jānorāda, vai tas tiek plānots vai ir apstiprināts:   
         

             
           
 

Projekta pieteicēja paraksts ___________________________  ______________________________ 
                  (paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.1

PROJEKTA PIETEIKUMS
Ventspils novada pašvaldības 2018.gada Kultūras projektu finansēšanas konkursam

Projekta nosaukums 

Nozare (atzīmēt tikai vienu)
      

Mūzika Dejas
māksla

Teātra 
māksla

Novada 
kultūrvide

1. sadaļa – ZIŅAS PAR PROJEKTA PIETEICĒJU

Juridiskais statuss
nevalstiska organizācija

pašvaldības iestāde, struktūrvienība

juridiska persona

individuālais komersants, fiziska persona, kas 

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs
 

1.1. Projekta pieteicējs 
Pilns nosaukums
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese 
Reģistrācijas numurs
Bankas rekvizīti: banka, konta numurs
Tālrunis
E-pasta adrese
Mājaslapa
Projekta pieteicēja likumiskā pārstāvja 
vārds, uzvārds
Amata nosaukums
1.1.1. Projekta vadītājs
Vārds, uzvārds
Darba vieta
Amata nosaukums
Tālrunis
E-pasta adrese

 

1.2. Projekta pieteicējs (fiziska persona)
Vārds, uzvārds
Personas kods

IK vai VID reģistrācijas numurs
Deklarētā adrese
Faktiskā adrese
Tālrunis
E-pasta adrese

2. sadaļa – ZIŅAS PAR PROJEKTU
2.1. Īss projekta apraksts (kopsavilkums)*
ne vairāk par 2000 zīmēm

2.2. Projekta norises laiks (datums, plkst.)

2.3. Projekta norises vieta

2.4. Projekta finansējums
Projekta kopsumma EUR
Pieprasītais finansējums no Ventspils novada domes 
kultūras projektu finansēšanas konkursa

EUR %

     

2.5. Projekta nepieciešamības pamatojums un atbilstība attiecīgajā nozarē noteiktajai 
prioritātei
2.6. Projekta mērķi un uzdevumi
2.7. Projekta mērķauditorija 
2.8. Plānotais apmeklētāju skaits
2.9. Projekta dalībnieki un partneri
(norādiet piesaistītos māksliniekus, ekspertus un konsultantus, minot viņu vārdus, uzvārdus, 
iespējamos atbalstītājus)
2.10. Projekta publicitāte
(aprakstiet, kā plānots informēt sabiedrību par projektu un tā rezultātiem, norādot projekta 
pieteicēja iespējamos informatīvos sadarbības partnerus)
2.11. Projekta paredzamo rezultātu apraksts
2.12. Projekta aprakstam pievienoto materiālu saraksts

3. sadaļa – PARAKSTS
3.1. Projekta pieteicēja likumiskais pārstāvis
Vārds, uzvārds
Amats
Paraksts
Vieta
Datums

3.2. Projekta pieteicējs – fiziska persona
Vārds, uzvārds
Paraksts
Vieta
Datums

* Iesniegto informāciju var izmantot informatīvo materiālu sagatavošanai.
Pārējo pieteikuma sadaļu apjoms nav ierobežots.
Pēc pieteikuma pieteicēja ieskatiem, pielikumā var pievienot atsevišķās pieteikuma sadaļas 
raksturojošus materiālus.
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Pielikums Nr. 4

P a r a u g s
/nav attiecināms tikai uz novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām/

Finansējuma saņēmēja reģ.Nr.___________ Finansētāja reģ.Nr.SL/2018/_____

FINANSĒŠANAS LĪGUMS 
Ventspilī,           2018. gada ____.__________

Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļa, kuras vārdā saskaņā  
ar 2018.gada _____._________ Ventspils novada domes lēmumu rīkojas _____________,  
turpmāk tekstā – Finansētājs, no vienas puses, un ____________, kuras vārdā saskaņā ar 
___________ darbojas _______________________, turpmāk tekstā – Finansējuma saņēmējs, no 
otras puses, turpmāk tekstā kopā sauktas – Puses, pamatojoties uz Ventspils novada domes 
Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada _____._____________ lēmumu 
(protokols Nr.____, ______.§), noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1 Noslēdzot šo Līgumu, Finansējuma saņēmējs apņemas veikt visas nepieciešamās 

darbības, lai organizētu un realizētu kultūras projektu __________________________________
_____, turpmāk – Projekts, saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības 2018.gada Kultūras 
projektu finansēšanas konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) un Pušu savstarpēji 
apstiprināto Darba uzdevumu (1. pielikums), Projekta tāmi (2. pielikums) un citiem pielikumiem 
atkarībā no Projekta specifikas.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR ________ (summa vārdiem), turpmāk – Finansējums.
2.2. Finansētājs pārskaita Finansējuma saņēmējam Finansējumu 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Finansējuma saņēmēja 
uz tā norādīto kredītiestādes kontu Līgumā.

 
3. Finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi 
3.1. Organizēt un realizēt Projektu profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši šā Līguma un 

normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 
normām.

3.2. Nodrošināt, lai Projekta izpildes laikā netiktu pieļautas patvaļīgas atkāpes no Līguma 
noteikumiem, Darba uzdevumā un Projekta izdevumu tāmē noteiktās Projekta izpildes kārtības, 
termiņiem, finanšu izlietojuma, izņemot šajā Līgumā atrunātos gadījumus.

3.3. Saskaņot un informēt rakstveidā Finansētāju par jebkurām izmaiņām Projekta izpildes 
gaitā (mākslinieciskā koncepcija, programma, scenārijs, tāme, izpildītāji, īstenošanas termiņi, 
norises laiks, vieta u.tml.).

3.4. Ja Finansētājs konstatē neatbilstību Projekta un šā Līguma izpildē un pieprasa sniegt 
rakstveida paskaidrojumu, tad Finansējuma saņēmējam tas ir jāsniedz 3 (trīs) darba dienu 
laikā.

3.5. Uzņemties atbildību par Finansējuma saņēmēja rīcībā nodotajiem finanšu līdzekļiem 
un izlietot finansējumu tikai šā Līguma 1.1. punktā minētā Projekta īstenošanai, atbilstoši Pušu 
apstiprinātajai Projekta tāmei. Finansējuma izlietojuma izmaiņas ir pieļaujamas ne vairāk kā 
10% no apstiprinātās Projekta tāmes, nepalielinot piešķirtā finansējuma apjomu un saskaņojot 
izmaiņas ar Finansētāju. Finansējuma saņēmējs nedrīkst izlietot piešķirto finansējumu citiem 
mērķiem un pasākumiem.

3.6. Pēc Finansētāja pieprasījuma nekavējoties rakstveidā vai mutiski sniegt informāciju 
par Projekta sagatavošanas un realizācijas gaitu, kā arī informēt Finansētāju par visiem 
šķēršļiem un problēmām, kas varētu kavēt Projekta veiksmīgu izpildi vai mainīt tā kvalitāti.

3.7. Līdz 20___.gada ____.___________ iesniegt Finansētājam:
3.7.1. finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, atskaitei pievienojot 

apliecinātus izdevumus attaisnojošus dokumentus vai to kopijas (maksājumu uzdevumi, bankas 
izraksti, līgumi, rēķini, kases orderi u.c.), kuros norādīts darījuma priekšmets, apjoms, vieta, 
laiks (veidlapas paraugs – Nolikuma 5. pielikums);

3.7.2. atskaiti par Projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem (veidlapas paraugs – Nolikuma 
6. pielikums).

3.8. Ievietot norādi par Ventspils novada pašvaldības atbalstu Projektam visos ar šo 
Projektu saistītos paziņojumos, informācijās un reklāmās – publiskās runās un mediju 
pasākumos, plašsaziņas līdzekļos, pilsētvidē, kā arī visu veidu iespieddarbos, iepriekš to 
saskaņojot ar Finansētāju. 

3.9. Bez saskaņošanas ar Finansētāju nav tiesīgs šā Līguma ietvaros uzņemtās saistības 
par Projekta izpildi nodot izpildei trešajām personām.

4. Finansētāja tiesības un pienākumi
4.1. Sniegt Finansējuma saņēmējam informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, 

lai nodrošinātu Projekta veiksmīgu realizēšanu, iespēju robežās nodrošināt Finansējuma 
saņēmējam nepieciešamo atbalstu valsts un pašvaldības iestādēs.

4.2. Informēt rakstveidā Finansējuma saņēmēju par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām, kas 
varētu ietekmēt Projekta organizēšanu un tā kvalitatīvu norisi.

4.3. Veikt norēķinus ar Finansējuma saņēmēju Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
4.4. Iespēju robežās nodrošināt informācijas par Projektu ievietošanu Finansētāja 

pieejamos informācijas avotos. 
4.5. Nepieciešamības gadījumā pārbaudīt Projekta īstenošanas gaitu un, konstatējot 

neatbilstību šā Līguma noteikumiem, sastādīt aktu. Pēc akta sastādīšanas, Finansētājs 3 (trīs) 
darba dienu laikā ar aktu iepazīstina Finansējuma saņēmēju. Pēc Finansējuma saņēmēja 
rakstveida paskaidrojuma saņemšanas, Finansētājs lemj par Finansējuma samazināšanu.

5. Pušu atbildība
5.1. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Finansējuma izlietošanu un par Projekta norisi 

kopumā, tai skaitā par rīkotajām publisko iepirkumu procedūrām, atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses ir pilnā apmērā atbildīgas par savu līgumsaistību izpildi vai to neizpildi. Katra no 
Pusēm ir materiāli atbildīga par otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem 
tās vai pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības dēļ. 

5.3. Ja Finansētājs noteiktajos termiņos un apjomā nav veicis Līgumā noteiktā 
Finansējuma samaksu, Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 % apmērā no 
savlaicīgi nesamaksātā Finansējuma apjoma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 
no savlaicīgi nepamaksātā Finansējuma apjoma.

5.4. Ja Finansējuma saņēmējs neveic Līgumā pielīgtās saistības, tai skaitā laikus 
neiesniedz finanšu atskaiti un atskaiti par Projekta izpildes gaitu un rezultātiem, tad 
Finansētājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no pārskaitītā Finansējuma apjoma 
par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%  no pārskaitītā Finansējuma apjoma.

5.5. Ja Projekts netiek realizēts Finansējuma saņēmēja vainas dēļ, tas atmaksā piešķirto 

Finansējumu tādā apmērā, kādu ir saņēmis saskaņā ar šo Līgumu un papildus Finansētājs ir 
tiesīgs pieprasīt līgumsodu 10% apmērā no kopējā piešķirtā Finansējuma apjoma.

5.6. Visi no Finansētāja vai Finansējuma saņēmēja saņemtie maksājumi tiek dzēsti 
saskaņā ar Civillikuma 1843.panta noteikumiem. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā 
neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.7. Ja kāda no Pusēm Līguma izpildē iesaista trešo personu, tad šī Puse saglabā pilnu 
atbildību par Līguma saistību izpildi, kā arī ir pilnā apjomā materiāli atbildīga par trešo personu 
nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem. 

5.8. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Finansētājam iesniegtās informācijas satura 
atbilstību autortiesību, blakustiesību vai citu intelektuālo tiesību aizsardzības normu prasībām, 
kā arī atbildīgs par minēto tiesību pārkāpumiem un to radītajām sekām. Finansējuma 
saņēmējs ar informatīvo materiālu iesniegšanas vai nosūtīšanas faktu apliecina, ka 
Finansējuma saņēmēja rīcībā ir informatīvajos materiālos izmantoto darbu autoru vai citu 
intelektuālo tiesību īpašnieku atļaujas viņu darbu izmantošanai un izplatīšanai.

6. Līguma darbība
6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai 

izpildei.
6.2. Līguma izbeigšana pirms termiņa ir iespējama pēc Pušu savstarpējas  rakstveida 

vienošanās.
6.3. Finansētājs var vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes gadījumā, ja 

Finansējuma saņēmējs pēc Finansētāja iepriekšēja brīdinājuma nenovērš vai nevar novērst 
Projekta izpildes gaitā konstatētos trūkumus un citas neatbilstības šā Līguma nosacījumiem vai 
abpusēji apstiprinātajiem Projekta sagatavošanas un izpildes nosacījumiem. 

6.4. Līguma pārtraukšana neatbrīvo Puses no savu Līguma saistību izpildes, tai skaitā no 
līgumsoda samaksas un zaudējumu atlīdzības.

7. Strīdu risināšanas kārtība
7.1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās 
noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas 
tiesā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Konfidencialitāte
8.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām konfidenciālu informāciju 

par Līguma nosacījumiem un Projekta izpildes gaitu bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas 
ar otru Pusi. Puses nodrošina, ka to darbiniekiem un sadarbības partneriem ir saistoša 
attiecīga apņemšanās par konfidencialitāti.

8.2. Ar konfidenciālu informāciju Līguma ietvaros jāsaprot jebkāda ar Līguma izpildi saistīta 
mutiskā vai rakstiskā veidā iegūta tehniska, komerciāla vai cita veida informācija, atskaitot 
tādu informāciju, kas ir vai kļūs zināma sabiedrībai bez Pušu vai ar to saistītu/nolīgtu personu 
starpniecības.

9. Nepārvarama vara (Force Majeure)
9.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai 

izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kuru attiecīgā 
Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra 
u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību 
institūciju izdoti normatīvie akti, kas attiecas vai ietekmē Līguma saistību izpildi.

9.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 
(divu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstveidā jāinformē otra Puse, norādot 
šādu apstākļu iestāšanās cēloni, rašanās laiku un izbeigšanās laiku, ja tas ir iespējams, un 
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos. Paziņojumam 
jāpievieno nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos pierādoši dokumenti, ko izsniegusi 
attiecīga kompetenta valsts vai pašvaldības iestāde.

9.3. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par Līguma 9.1. punktā paredzētajiem 
apstākļiem Līguma 9.2. punktā norādītajā termiņā, tad tam ir jāatlīdzina otrai Pusei visi 
zaudējumi, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami 

Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām 
Līguma sastāvdaļām.

10.2. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un 
veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, 
tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.

10.3. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību 
pārņēmējiem.

10.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar šā Līguma izpildi, ir iesniedzamas 
rakstveidā otrai Pusei šajā Līguma norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

10.4.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc 
nosūtīšanas dienas;

10.4.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas 
saņēmēja adresē.

10.5. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu 
Projekta sagatavošanas un norises laikā:

10.5.1. Finansētāja kontaktpersona:  ________________, tālr. ____________,  
e-pasta adrese: ________________________; 

10.5.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: _______________ tālr. ___________, 
e-pasta adrese:____________________.

10.6.Līgums sastādīts uz ________(vārdiem) lapām un parakstīts ar visiem tā pielikumiem 
2 (divos) juridiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens nodots Finansētājam, bet otrs – 
Finansējuma saņēmējam. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti

Finansētājs Finansējuma saņēmējs
Nosaukums: Ventspils novada 
pašvaldības Kultūras nodaļa
PVN Reģistrācijas Nr.LV90000052035
Juridiskā adrese: 
Skolas iela 4, Ventspilī, LV–3601
Banka: 
Konta Nr.:
Tālrunis: 
E-pasts: 

Nosaukums: 
Reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese: 
Banka: 
Konta Nr.:
Tālrunis:
E-pasts: 

  
          ________________ _____________________
                  v. uzvārds  v. uzvārds 
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NOVADS 
13. februārī KN/TN vadītāju 
seminārs Ugāles tautas namā.
22. februārī bibliotekāru seminārs.
23. februārī plkst. 19 Ventspils 
novada vokālo ansambļu skate 
Piltenes kultūras namā.

PILTENE
13., 20., 27. februārī plkst. 19 
zolītes turnīrs. 
13., 20., 27. februārī plkst. 14 
Dienas centra nodarbība.
15. februārī plkst. 17 Popiela un 
Valentīna dienas ballīte skolēniem. 
17. februārī plkst. 22 atpūtas 
vakars balle “Ar mīlestību cauri 
gadiem...”.
23. februārī plkst. 19 Ventspils 
novada vokālo ansambļu skate.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un stends 
“Bibliotēkas kalendārs stāsta” – par 
ievērojamiem cilvēkiem – jubilāriem, 
atceres dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem februārī.
l Tematiska  grāmatu, rotaļlietu, 
suvenīru un dažādu lietu izstāde 
lasītavā “Asti augšā – klāt Suņa 
gads!”.
l Literatūras izstāde “Es esmu 
no mūžības rokām izkritis dzīvības 
grauds” – dzejniecei Ārijai Elksnei 90. 
l Literatūras izstāde abonementā 
“Latvijas 100 gadi: otrie 10 – 
Ulmaņlaiki”.
l Fotoizstāde lasītavā “Atskatāmies 
uz 2017. – bibliotēka bildēs”.
l Izstāde lasītavā “2017. gada 
lasītākās grāmatas un čaklākie 
lasītāji”.
l L. Vaļukas fotoizstāde bērnu 
nodaļā “Saules meitas”.
l Literatūras izstāde bērnu nodaļā 
“Grāmatas gudriniekiem: ceļojumi”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 48. kopa.
PASĀKUMI:
l 16. februārī plkst. 15 radoša 
darbnīca bērniem “Atradu ideju 
grāmatā”.
l 23. februārī plkst. 15  Bērnu 
žūrijas noslēguma pasākums.
 
PUZE
14. februārī plkst. 18 Puzes 
kultūras namā koncerts “Mīlestības 
lidojums”. Piedalās: vokālais 
ansamblis “Mežaroze”, vokālais trio 
“Pa īstam”, Sibilla Veģe ar dzeju. 
Ieeja 1 eiro.
Līdz 16. februārim būs iespēja 
apskatīt Ances rokdarbnieku kopas 
“Paukers” izstādi 100 cimdu pāri 
Latvijas simtgadei.
No 1. līdz 31. martam Puzes 
kultūras nama mazajā zālītē 
apskatāma Birutas Pūces pērlīšu un 
krustdūrienu gleznu izstāde.
4. martā plkst. 10 Puzes kultūras 
namā zolītes turnīrs. 
6. martā plkst. 12.45 Puzes 
kultūras namā viesosies Ventspils 
senioru teātris ar Zanes Pamšes 
izrādi “VĪRIETIS”. Smieklīgs, bet 
reizē bēdīgs notikums vienā cēlienā. 
Režisore Līga Poriete.
8. martā plkst. 16 Puzes kultūras 
nama mazajā zālītē Kaspara Bērziņa 
lekcija: attiecības ar māti, ceļi un 
strupceļi.
24. martā plkst. 13 Ventspils 
novada senioru pasākums 
“Sudrabotās melodijas”.
PIEDALIES Puzes kultūras nama 
rīkotajā AKCIJĀ “Mazs cinītis gāž lielu 
vezumu”! Vai Tu viens vai ar saviem 
draugiem esi veicis kādu nesavtīgu 
darbu? Varbūt vienkārši esi saskaldījis 
malku kādai sirmgalvei? Varbūt ar 
domubiedriem esat sakopuši kādu 
vietu Puzē? Vai kaut ko citu? Viss, 
kas Tev jādara: nofotografē, uzraksti 
aprakstu un atsūti uz e-pastu: puzes.
kn@ventspilsnd.lv. Uzdāvināsim 

Latvijai simtgades jubilejā 100 labus 
darbus mūsu pagastā! Parādīsim, ka 
pužiņi VAR!
Adām, sievas, ko adām, Latvijai 
šalli noadām! Aicinām visus adīt 
mācētājus piedalīties Ventspils 
novada lielās Latvijas šalles 
darināšanā! Uzadi gabalu no lielās 
šalles! Nosacījumi – jābūt 20 cm 
platam un, cik vien iespējams, 
garam! Atnes to uz Puzes kultūras 
namu, kur visi gabali tiks sašūti kopā 
un tiks izveidota garākā šalle Latvijai, 
tā tiks izmantota dažādos Ventspils 
novada pasākumos! Piedalās visi 
Ventspils novada pagasti! Termiņš 
līdz 2018. gada 1. maijam! Sasildīsim 
Latviju!
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Es neticu, ka 
var bez cilvēkiem” – dzejniecei Ārijai 
Elksnei 90.
l Literatūras izstāde “Fantāzija, 
tās izdomājumi sēj skaisto un labo 
pasaulē. Tikai fantāzija dara cilvēku 
diženu” – franču rakstniekam Žilam 
Vernam 190. 
l Literatūras izstāde “Viss par un ap 
sveci”.
l Bibliotēkā lasītāko grāmatu 
izstāde “Pužiņi lasa 2017”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

TĀRGALE
16. februārī plkst. 16 Meteņdiena 
Tārgalē. Pulcēšanās pie eglītes Eiras.   
3. martā plkst. 18 Tārgales 
pamatskolas aktu zālē sadziedāšanās 
svētki “Dziesmu putenis”. Pēc 
koncerta atpūtas vakars pie 
galdiņiem. Muzikants Edijs Rozentāls. 
Ieejas maksa 2 eiro.
10. martā plkst. 11 Tārgales 
pamatskolā, aktu zālē, bērnu 
dziedātāju konkurss “Tārgales Cālis 
2017”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Uzdāvini man 
stundiņu saules” – dzejniecei Ārijai 
Elksnei 90.
l Literatūras izstāde “Valentīna 
diena. Pār visu zemi mīlestība valda”.
l Literatūras izstāde “Franču 
rakstniekam Žilam Vernam 190”.
l Izstāžu cikla “Latvijai 100” pirmā 
literatūras izstāde “Latgale”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 54. kopa.
PASĀKUMI:
l 15. februārī plkst. 13.30 
grāmatu apskats 7. klases skolēniem 
“Mūsu vienaudži grāmatās”.
l 16. februārī plkst. 8.30 Bērnu 
žūrijas noslēguma pasākums 5. 
klases skolēniem.

JŪRKALNE 
17. februārī plkst. 15 Liepājas 
Metalurgu Tautas teātra viesizrāde 
“Karuselis”. Dramaturga Ērika Vilsona 
iedvesmoti, Liepājas Metalurgu 
Tautas teātra aktieri kopā ar režisori 
Leldi Kaupužu iestudējuši izrādi bez 
vārdiem – “Karuselis”. Ieeja 2 eiro.
26. februārī plkst. 13 ikmēneša 
senioru tikšanās.
Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzejniecei 
Mirdzai Ķempei 110”.
l Literatūras izstāde “Dzejniecei, 
dramaturģei, sabiedriskajai 
darbiniecei Mārai Zālītei 65”. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 52. kopa.
 
UŽAVA
14. februārī  plkst. 15 Užavas 
tautas namā dzejas pēcpusdiena 
“Paņem mani aiz rokas”.
17. februārī plkst. 10 pasākuma 
cikla “Soļo vesels pretim Latvijas 
simtgadei” pārgājiens “Lustes brīvā 

dabā”. Pārgājiens uz Užavas bāku, 
ugunskurs, desiņas, tēja.
22. februārī plkst. 15 Užavas 
tautas namā koncertu sniegs 
Ventspils mūzikas skolas audzēkņu 
džeza grupa.
8. martā plkst. 19 Užavas tautas 
namā starptautiskajai sieviešu dienai 
veltīts vakars. Uzstāsies Jūrkalnes 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
un Vārves pagasta amatierteātris 
“Vāruve”, kas izrādīs lugu pēc A. 
Lindgrēnas darba motīviem “Brālītis 
un Karlsons”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kas? Kur? 
Kad?” – Latvijas simtgadi gaidot.
l Fotoizstāde “Atskatāmies uz 2017. 
– bibliotēka bildēs”.
l Literatūras izstāde “Top-10. 
Lasītākās grāmatas 2017”.
l Literatūras izstāde “Sveču diena: 
svečošanās”.
l Literatūras izstāde “Par un ap 
drošību internetā”.
l Literatūras izstāde “Es gribu būt 
saprasta” – dzejniecei Ārijai Elksnei 
90.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 51. kopa.
PASĀKUMI:
l Februārī turpinās akcija “Izlasi 
simts grāmatas!” pasākumu ciklā 
“Užavnieku ceļš uz Latvijas simtgadi”.
l 16. un 23. februārī plkst. 9.30 
pasaku un multiplikācijas filmu rīti 
pirmsskolas bērniem.
l 28. februārī plkst. 10 
pirmsskolas bērniem,  
      plkst. 15 skolēniem – 
noslēguma pasākumi lasīšanas 
veicināšanas programmā “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija”.

ANCE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Grāmatā 
mazā guļ aizmidzis ugunsgrēks” – 
dzejniecei Ārijai Elksnei 90.
l Literatūras izstāde bērniem 
“Noslēpumainie piedzīvojumi” – 
franču rakstniekam Žilam Vernam 
190.
l Lietuvas un Igaunijas valstu 
proklamēšanas dienām veltīta 
literatūras izstāde “Lietuvai un 
Igaunijai – daudz laimes!” (no 13. 
februāra).
PASĀKUMI:
l 15. un 23. februārī plkst. 11.30 
bibliotekāro stundu cikls bērniem 
“Uzzināsi kaut ko jaunu!”.
l 15. februārī plkst. 13 jauno 
grāmatu diena.
l 16. un 23. februārī plkst. 14 
galda spēļu pēcpusdienas “Viens, 
divi, trīs...”.

UGĀLE
17. februārī plkst. 17 triāla kluba 
“Karters” sezonas noslēguma 
pasākums.
25. februārī plkst. 15 krievu 
folkloras kopas “Zdravica” koncerts. 
Ieeja 1 eiro.
4. martā plkst. 16 pūtēju orķestra 
“Ugāle” koncerts. Ieeja bez maksas.
9. martā plkst. 19 Ugāles senioru 
pasākums.
17. martā plkst. 22 balle ar grupu 
“Miera vējos”. Ieeja 4 eiro.
25. martā plkst. 13 Genocīda upuru 
piemiņas diena.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Grāmatās 
atrastā Ugāle” – Ugāles cilvēku un 
notikumu apraksti daiļliteratūrā. 
l Literatūras izstāde “Kad pasmelt 
dzīvo ūdeni?” – materiāli par ūdens 
dziednieciskajām īpašībām.
l Literatūras izstāde “Februāra 
jubilāri: dzejniece Ārija Elksne, 
rakstnieks Ēvalds Vilks, tulkotāja, 
literatūrzinātniece Tamāra Zālīte, 
rakstniece Ilze Šķipsna,  rakstniece 
Lūcija Zamaiča, rakstnieks, aktieris, 

dziedātājs Pāvils Gruzna”.
l Arīdas Mekšas gleznu izstāde 
“Mani mīļie”.
l Literatūras izstāde bērniem 
“Lasīsim kopā ar māmiņu” – 
grāmatas lasīšanai mazuļiem.
l Literatūras izstāde bērniem 
“Lielais fantazētājs Žils Verns” – 
franču rakstniekam Žilam Vernam 
190”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.
PASĀKUMI:
l 15. februārī jauno grāmatu diena.

POPE
13. februārī plkst. 9 amatu telpā 
radošās darbnīcas bērniem “Darinām 
dāvaniņu sev!”.
24. februārī plkst. 13 dienas 
pasākums ģimenēm kopā ar folkloras 
kopu “Pūnika” “Caur svecēm un 
Meteņiem...”.
3. martā plkst. 16 “Caur Latvijas 
simtgadi tiksimies vēlreiz...” – Daiņa 
Rozentāla fotoizstādes “Popes 
skices” atklāšana. Pasākumā muzicēs 
Ginta Rūse (vokāls) un Ludmila 
Kamiševa (taustiņi).
10. martā plkst. 15 Ventspils 
Kultūras centra deju kolektīvu 
“Liedags” koncerts.
Bibliotēka

l Literatūras izstāde “Noklusētās 
lappuses” – rakstniecei Anitai Liepai 
90 (līdz 20. februārim).
l Literatūras izstāde “1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena” (līdz 
20. februārim).
l Literatūras izstāde “Dzeja un 
proza” – rakstniecei Ilzei Kalnārei 
100.
l Literatūras izstāde “Es visu mūžu 
mīlējusi esmu” – dzejniecei Ārijai 
Elksnei 90.
l Literatūras izstāde “Cilvēks ar 
vienu patiesību” – rakstniekam 
Ēvaldam Vilkam 95.
l Literatūras izstāde “Zelta vulkāns” 
– franču rakstniekam Žilam Vernam 
190.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

ZIRAS
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Stari” – 
dzejniecei Ārijai Elksnei 90.
l Literatūras izstāde “Noderīgi 
padomi mājsaimniecībā”.
l Literatūras izstāde “Olimpiskais 
mēnesis – mūsu sportisti”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 49. kopa.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 56. kopa.

ZLĒKAS
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzejniecei 
Ārijai Elksnei 90”.
l Literatūras izstāde “Vaļasprieks”.
l Literatūras izstāde “Aplokšņu 
attēli”. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 55. kopa.
PASĀKUMI:
l 22. februārī plkst. 15 ar “Zlēku 
stāstiem Pārventā” Zlēku bibliotēkas 
lasītāji viesojas Pārventas bibliotēkā 
UNESCO LNK projektā “Stāstu 
bibliotēkas”.
l 23. februārī plkst. 14 Dāmu 
klubiņa pasākums.

USMA
Līdz 20. februārim mākslinieces E. 
Andreikas personālizstāde “Mirklis 
krāsās”.
17. februārī plkst. 20 
Valentīndienas pasākums. 
8. martā plkst. 19 Sieviešu dienas 
koncerts.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sveču mēnesī 

– par svecēm”.
l Literatūras izstāde “Zaļā aptieka”.
l Ugāles mākslas studijas 
dalībnieces Irēnas Lakšas gleznu 
izstāde “Divas muižas”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 59. kopa.
PASĀKUMI:
l 3. martā plkst. 13 Solvitas 
Mertenas lekcija “Viss par alveju”.

VĀRVE
“SPORTA UN KULTŪRAS  
CENTRS ZŪRAS”
16. februārī plkst. 18 radošā 
darbnīca – sirsniņu gatavošana,  
plkst. 19 bērniem disenīte karaoke, 
spēles. Ieteicamā apģērbu krāsa – 
sarkana. Ieeja 1 eiro.
5. martā plkst. 12 Vārves senioru 
klubiņa “Vīgriezes” jubileja.  
Z. Pamšes lugu “Vīrietis” izrāda 
Ventspils pensionāru biedrības 
“Ventspils Liedags” amatierteātris, 
režisore L. Poriete. 
JIC “LIGZDA”
14. februārī plkst. 13 dāmu 
klubiņa “Kalizija” nodarbība “Kā mīl 
sievietes”.
14. februārī plkst. 17 jauniešu 
vakars, veltīts Valentīndienai. 
Noslēgums konkursam “Mana 
sirsniņa”.
16. februārī plkst. 16 pēcpusdiena 
bērniem, cepam “Krāsainās 
sirsniņas”.
23. februārī plkst. 17 diskusija 
ar Guntu Blumfeldi “Kā lietderīgi 
izmantot savu brīvo laiku?”.
BC “TĪNE”
14. februārī plkst. 17 
Valentīndienas pasākums “Pasakas 
par ziediem”.
27. februārī plkst. 17 uzvedības 
stunda “Kāpēc jāizvēlas visdrošākais 
ceļš no mājām līdz skolai?”.
ZŪRU NOVADPĒTNIECĪBAS 
EKSPOZĪCIJA
15. februārī plkst. 16 Ventspils  
H. Dorbes memoriālā muzeja “Senču 
putekļi” apmeklējums. Herberta 
Dorbes piemiņas pēcpusdiena. 
Interesentiem pieteikties pie Zūru 
novadpētniecības ekspozīcijas 
vadītājas V. Rebukas pa tālr. 
22018760. 
No 15. februāra līdz 15. martam 
izstāde “Sporta un kultūras centra 
Zūras” telpās “Mans pagasts”. 
Maigas Grinbergas vāktie  
materiāli.
Vārves  bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “40.–60. gadi” Latvijas 
simtgadei veltītajā ciklā “Vārve cauri 
gadu desmitiem”.
l Literatūras izstāde “Ceļojums 
laikā” – franču rakstniekam Žilam 
Vernam 190 (līdz 20. februārim).
l Literatūras izstāde “Divas 
realitātes” – gleznotājam un 
rakstniekam Uldim Zemzarim 90 (no 
21. februāra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 50. kopa.
PASĀKUMI:
l 13. un 27. februārī plkst. 15.40 
radošas nodarbības bērnudārza 
“Zīļuks” sešgadniekiem. 
Zūru bibliotēka
Izstādes: 
l Literatūras izstāde “Zinātniskās 
fantastikas literatūras aizsācējam 
Žilam Vernam 190”  
(līdz 19. februārim).
l Kartiņu izstāde “Ar mīlestību sirdī 
Valentīndiena nāk!”  
(līdz 19. februārim).
l Fotogrāfiju izstāde “Uzvaras uguns 
Igaunijas simtgadei! – 24. februāris 
Igaunijas Republikas Neatkarības 
diena” (no 20. februāra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 53. kopa.
PASĀKUMI:
l 14. februārī plkst. 17 tematiska 
pēcpusdiena “Kā radās Valentīndiena 
un Valentīndienas ticējumi”.

Ventspils novada pasākumu afiša
13. februāris – 15. marts
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Izzināt talantīgākos jaunos 
fiziķus un ķīmiķus, padziļināt in-
teresi par šiem mācību priekšme-
tiem – tāds mērķis un uzdevums 
ir tradicionālajam konkursam 
“Erudīts fizikā un ķīmijā” nova-
da 8. un 9. klašu skolēniem. Šāds 
konkurss notiek jau sesto reizi, 
sadarbībā ar attiecīgo mācību 
priekšmetu skolotājiem to orga-
nizē un vada metodisko apvienī-
bu vadītāji Uldis Ķemers un Aija 
Žogla. Šogad par tā norises vietu 
tika izvēlēta Ventspils Augstsko-
la, laiks – 31. janvāris, kad telpas 
ir patukšas un klusas, jo studen-
ti atpūšas pēc nokārtotiem zie-
mas sesijas eksāmeniem, tāpēc 
skolēniem – potenciālajiem stu-
dentiem – bija plašākas iespējas 
iepazīties ar augstskolas piedāvā-
jumiem un iespējām.

Pirms konkursa mūsu skolu 
sešas komandas no Ances, Popes, 
Užavas pamatskolas, Piltenes un 
Ugāles vidusskolas sagaidīja VeA 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Agnese Jēkabsone. Viņas uzskats 
ir tāds, ka jau pamatskolā jaunie-
šiem ir svarīgi domāt, ko darīs 
tālāk, kā veidos savu turpmāko 
karjeru. Lai izglītību varētu iegūt 
augstskolā, ir jāveic trīs gadu vi-
dusskolas posms, kur pilnībā būtu 
jāapzinās, kas interesē, kam jāpie-
vērš lielāka uzmanība, lai intere-
ses un vēlmes varētu piepildīties. 
Nav mazsvarīgi arī centralizēto 
eksāmenu rezultāti – no tiem ir 
atkarīgas studijas par valsts bu-

IZGLĪTĪBA

džeta līdzekļiem. Agnese atzina, 
ka pati savulaik ir bijusi skolotā-
jas Gintas Žeimundes audzēkne 
Popes pamatskolā, kur arī guvusi 
nepieciešamās pamatzināšanas, 
kas ļāvušas viņai sekmīgi īstenot 
turpmākās karjeras veidošanu. 
Lai skolēniem būtu priekšstats, 
kas ir Ventspils Augstskola, Ag-
nese iepazīstināja ar studiju ie-
spējām trīs fakultātēs, ar darba 
devēju pieprasījumu un interesi 
par speciālistiem; īpaši pieprasīti 

ir informācijas tehnoloģiju jomas 
un elektronikas speciālisti, arī 
tulki, tulkotāji un biznesa vadītā-
ji. Praktisku ieskatu, kā aprīkotas 
signālapstrādes, optikas un robo-
tikas laboratorijas, sniedza stu-
denti – laboranti Pēteris un Dāvis.

Pēc ekskursijas sekoja no-
pietns darbs – erudīcijas un ār-
pus stundām gūto zināšanu un 
prasmju pārbaude. Katras skolas 
fizikas un ķīmijas skolotāju uzde-
vums bija izveidot asprātīgus uz-

devumus ar praktisku ievirzi, pēc 
satura atbilstoši dabaszinātņu un 
matemātikas paraugprogrammai, 
piemēram,  aprēķināt, cik jāmak-
sā par elektrību, ja elektriskais 
svečturis deg nepārtraukti veselu 
mēnesi – 30 dienas – un ja zināms 
spuldzīšu skaits, jauda un elek-
trības cena, vai arī uzrakstīt trīs 
piemērus, kā var ietaupīt ūdeni ģi-
menes mājsaimniecībā, vienlaikus 
izveidojot ūdens vizītkarti, kur 
bez visiem zināmajiem tā rakstu-

rojumiem un īpašībām jāzina arī 
kušanas un viršanas temperatūra, 
molmasa un blīvums, jāzina, vai 
svaru mēra ar svariem, dinamo-
metru vai spidometru, jāizprot, 
kuru spēku var izmainīt – Zemes 
pievilkšanas, smaguma spēku vai 
svaru. Atbildes bija visdažādākās 
– arī jautrību izraisošas.

Konkursa noslēgumā – mā-
jās sagatavota eksperimenta de-
monstrējums, kur otrai komandai 
bija uzdevums  atrast pareizo eks-
perimenta būtības skaidrojumu. 
Užavas eksperimentu – sausā le-
dus ieguvi no CO2 ugunsdzēšamā 
aparāta ogļskābās gāzes – drošī-
bas tehnikas ievērošanas nolūkā 
demonstrēja skolotājs U. Ķemers.

Noslēgumā tika apbalvoti pir-
mo trīs vietu ieguvēji. Tie šoreiz 
bija: I vieta – Popes pamatsko-
las komandai (skolotājas Ginta 
Žeimunde, Lidija Vašuka), II vieta 
– Ugāles vidusskolas B komandai, 
III vieta – Ugāles vidusskolas A 
komandai (skolotāji Aija Žogla, 
Aivars Žogla).

Pateicība par dalību konkursā 
– Piltenes vidusskolas komandai 
un skolotājam Raivo Ēcim, Ances 
pamatskolas komandai un sko-
lotājai Sandrai Liepiņai, Užavas 
pamatskolas komandai un skolo-
tājam Uldim Ķemeram. Bet pats 
galvenais apbalvojums – gūtā at-
ziņa, ka fizika un ķīmija var būt 
aizraujošas.

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Tamāra Kuciņa

Interese par fiziku un ķīmiju

Zēni iedziļinājušies uzdevumā, kas prasa atjautību.                                TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Medņi”, 
kadastra Nr. 98660090073, nosaukums: “Medņi”, Tārgales 
pagasts, Ventspils novads.

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 
20. martam, iepriekš saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 63620509, 26491057.

Izsoles sākumcena – 22 200 eiro, nodrošinājums 2220 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 20. martam 
plkst. 17, izsoles sākums 2018. gada 21. martā plkst. 13.30 
Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 
vienistabas dzīvokli “Pīlādži” – 14, kadastra Nr. 98669000217, 
adrese: “Pīlādži” – 14, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā:  
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
20. martam, iepriekš saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 63620509, 26491057.

Izsoles sākumcena – 600 eiro, nodrošinājums – 60 eiro, izsoles 
solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 20. marta 
plkst. 17, izsoles sākums 2018. gada 21. martā plkst. 13 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

INFORMĀCIJA

Izsola nekustamo īpašumu
18. janvārī PIKC Ventspils 

Mūzikas vidusskolā notika 
Latvijas profesionālās ievirzes 
izglītības programmas kopas stī-
gu instrumentu spēles audzēkņu 
valsts konkursa II kārta.

Piltenes Mūzikas skolu šajā atbildī-
gajā konkursā pārstāvēja divas vijoles 
spēles klases audzēknes – Dionisija 
Rjabova, kura mācās 2. klasē, un Anda 
Roģe, kura šogad absolvēs Piltenes 
Mūzikas skolu. Kopumā konkursā pie-
dalījās 36 audzēkņi no astoņām Kurze-
mes reģiona mūzikas skolām.

Valsts konkurss notiek reizi čet-
ros gados, arī šogad konkurence bija 
spēcīga, sevišķi jaunākajās grupās. 
Arī žūrija bija ļoti profesionāla: Vine-
ta Krūmiņa (PIKC Ventspils Mūzikas 
vidusskolas vijoles spēles pedagoģe), 
Rihards Štrauss (PIKC Ventspils Mūzi-
kas vidusskolas čella spēles pedagogs) 
un Arigo Štrāls (JVLMA profesors un 
LNSO altu grupas koncertmeistars).

Dionisijai šī bija pirmā pieredze 
šāda mēroga konkursā, bet Anda 
piedalījās jau otro reizi. Dionisija spē-
lēja divus dažāda rakstura skaņdarbus, 
bet Anda atskaņoja koncerta 1. daļu un 
skaņdarbu. Abas meitenes šajā kon-
kursa kārtā ieguva lielu skatuves pie-
redzi, kas noteikti atspoguļosies viņu 
nākamajās uzstāšanās reizēs.

Piltenes MS skolotāja 
Zane Apsīte

PILTENE

Stīdzinieki satikās konkursā Ventspilī

Konkursa dalībnieces ar skolotāju pēc konkursa.
ZANES APSĪTES ARHĪVA FOTO
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Latvijā ir tikai pāris 
cilvēku, kuri veic bišu māšu 
instrumentālo sēklošanu, 
un mēs varam lepoties, 
ka šo prasmi apguvuši arī 
usmenieki Gunārs un Vera 
Pūliņi-Ciņi.

Viens no svarīgākiem darba 
rīkiem bišu māšu mākslīgās ap-
sēklošanas darbā ir patiesi labs 
mikroskops. Šādu mikroskopu, 
kas maksāja 1000 eiro, usme-
niekiem bija iespēja iegādāties, 
piedaloties Ventspils novada paš-
valdības izsludinātajā konkursā 
“Solis 2017”. Gunārs, kuram rit 
77. mūža gads, nebaidījās no vār-
da “projekts” un kopā ar Veru sa-
gatavoja dokumentus, lai iegūtu 

nepieciešamo finansējumu. Pa-
saulē mākslīgā bišu māšu apsēk-
lošana kļūst arvien populārāka, 
tā palīdz biškopjiem iegūt labu 
cilts materiālu, tādējādi paaug-
stinot saimju ražību, veicinot la-
bāku bišu ziemošanu, agrāku at-
tīstību pavasarī un izturību pret 
slimībām. Latvijā mākslīgo bišu 
māšu apsēklošanu var uzskatīt 
par inovatīvu nodarbi. 

Gunārs Usmas “Valkarājos”, 
sava vectēva Valta mājā, dzīvo 
47 gadus, bet ar biškopību viņš 
nodarbojas jau pusgadsimtu. “Tā 
man vienmēr ir patikusi! Pirmo 
stropu uztaisīju, kad man bija 
14 gadi. Rīgā trīs gadus esmu 
apmeklējis Tautas universitāti, 

tur uzzināju daudz vērtīga, lai 
nodarbotos ar biškopību,” stāsta 
Gunārs. Pūliņiem-Ciņiem ir pa-
prāva biškopības saimniecība. 

Lai izzinātu mākslīgās apsēk-
lošanas noslēpumus, neprotot 
poļu valodu, dzīvesbiedri devušies 
uz Poliju, iegādājušies sēklošanas 
aparātu un apmeklējuši kursus, 
kuros ieguvuši vērtīgas praktiskās  
zināšanas un bišu māšu instru-
mentālās apsēklošanas sertifikātu. 

“Gunārs jau mums ir tas liet-
pratējs, visu mūžu nodarbojas ar 
biškopību, bet, kad mēs iepazinā-
mies, arī mani šī nozare aizrāva. 
Esmu ļoti azartiska, tāpēc cenšos 
apgūt visu jauno. Bija laiks, kad 
“Valkarājos” audzējām arī zeme-

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Biškopība prasa 
daudz laika un darba

Šī mikroskopa iegādei 
izmantots Ventspils 
novada pašvaldības 
finansējums. 

Gunārs darba ietērpā. Pēc viņa teiktā, dravas bites gandrīz nespieto.  
MARLENAS ZVAIGZNES UN VERAS PŪLIŅAS-CINES FOTO 

nes un vedām tās uz Ventspils 
tirgu un apkārtējiem Usmas ezera 
vasarniekiem, bet tad tomēr sa-
pratām, ka jāturas pie vienas lietas, 
jo dzīvē visu nevar uzspēt, vien-
mēr jādomā par kvalitāti,” atceras 
Vera, piebilstot, ka biškopība pra-
sa ļoti daudz laika un darba. Pie 
medus nesējām nevar pieskriet uz 
mirklīti un tad ilgstoši atstāt savā 
vaļā. Lai gan biškopībai Pūliņi-Ci-
ņi velta praktiski visu brīvo laiku, 
viņi to sauc par hobiju. Papildu 
ienākumus seniori gūst, pārdodot 
bišu mātes un medu, bet reklāma 
usmenieku produktiem nav vaja-
dzīga. Cilvēki, kuriem garšo viņu 
dravā iegūtais medus, paši atrod 
ceļu pie biškopjiem. 

“Ir lietas, ko zina katrs bite-
nieks: ja zied meža avenes, bet 
katru dienu līst, tad uz aveņu 
ziedu medu var necerēt, pat ja ir 
jauks laiks un pļava plaukst, bet 
pūš ziemeļu vējš, medus ienesums 
nebūs dižs un sausā laikā virši 
medos slikti. Esam ļoti atkarīgi no 
laika apstākļiem, bet mūsu varā ir 
izveidot stipru saimi,” skaidro Gu-
nārs. Viņš kopā ar sievu ir iesaistī-
jušies Latvijas Biškopības biedrībā 
un regulāri apmeklē biškopju sa-
ietus un seminārus, kā arī dodas 

izbraucienos uz ārvalstīm. Aktīvie 
seniori savās mājās ir uzņēmuši ne 
tikai Biškopības biedrības pārstāv-
jus, bet arī paši devušies uz Ances 
pamatskolu, stāstot skolēniem par 
bišu dzīvi un to, kas notiek stropā, 
protams, ļaujot izgaršot dažādas 
medus šķirnes. Dzīvojot laukos, 
uzsver Vera, bez darba nevar, un 
ar gandarījumu atzīst, ka arī viņu 
kaimiņi ir darbīgi ļaudis – ne-
viens bez darba nesēž. Gunārs ar 
lepnumu atzīst, ka viņam savos 
gados vēl ir ļoti laba atmiņa, par 
to jāsaka paldies spēcinošajam un 
veselīgajam medum, ko dzīves-
biedri paši regulāri lieto, tā izvai-
roties no saaukstēšanās un citām 
saslimšanām. Pūliņiem-Ciņiem ir 
medus kolekcija, kurā atrodami 
paraugi no dažādām valstīm. Visi 
nogaršoti, un secināts, ka pašu 
mājās iegūtais medus ir gardāks. 
Usmenieku medu ir degustējuši 
arī Biškopības biedrības Ventspils 
nodaļas pārstāvji. Nodaļas vadītā-
ja Dagnija Grieze uzteic Pūliņus-
Ciņus par atsaucību un atbildību: 
“Viņi savā darbā ir precīzi. Gunārs 
un Vera ir cilvēki, uz kuriem var 
paļauties. Viņi daudz nerunās, bet 
izdarīs visu, ko būs iecerējuši.”    

Marlena Zvaigzne 

ANCE

Grāmatnīcu plaukti ir pilni ar 
dažādu pasaules tautu kulinārijas 
grāmatām. Pa vidu tām, protams, 
atrodam pa kādai latvisko ēdienu 
pavārgrāmatai. Arī katrai kārtīgai 
saimniecei mājas grāmatplauktos 
gozējas ne viena vien recepšu grā-
mata vai ar roku rakstīta labāko 
recepšu kladīte. Reižu reizēm tās 
tiek pāršķirstītas, meklējot kādu 
īpašu recepti. Un kur tad vēl dau-
dzie TV šovi par ēst gatavošanu. 
Skaties un brīnies, cik meistarīgi 
vai arī – gluži pretēji – cik ne-
mākulīgi kāds rīkojas, mēģinot 
likt kopā nesaderīgus produktus, 
un paši pēc tam izrāda neviltotu 
sašutumu, kā var negaršot viņu 
gatavotais ēdiens. Ne velti ir tei-
ciens “Par garšu un gaumi ne-
strīdas”. Manuprāt, katra reģiona 
cilvēkiem ir savas garšas īpatnī-

bas. Garšas, kas nāk no bērnības, 
ir tuvas un saprotamas, pārējās 
dzīves laikā vai nu pieņem, vai 
ne. Pat Baltijas jūras reģiona val-
stu iedzīvotājiem garšas īpatnības 
atšķiras. Pati esmu piedzīvojusi, 
ka pavisam tuvu kaimiņvalstu ie-
dzīvotāji ir nesaprašanā, kā var ēst 
biezpienu. Par sklandrausi nemaz 
neizteikšos. Bet ar to, ka esam at-
šķirīgi no citiem, mēs varam būt 
interesanti gan paši sev, gan mūsu 
viesiem.

Bet kā ir ar mums pašiem? Kā 
ir ar latvisko ēdienu garšām? Cik 
bieži ģimenēs galdā tiek celti lat-
viskie ēdieni? Vai neesam tos ne-
pelnīti piemirsuši? Vieglāk ir liel-
veikalā nopirkt kādu pusfabrikātu, 
iesviest cepeškrāsnī vai mikrenē, 
un gatavs. Bet kā ir ar ēdieniem, 
kuru gatavošanai jāvelta vairākas 

stundas? Protams, tie steidzīgajā 
dzīves ritmā vairs neatrod savu 
vietu, jo tam nav laika. Tāda ir vis-
ierastākā atbilde, bet nostalģiskās 
atmiņas par bērnības laika ēdie-
niem, ko un kā gatavoja mamma 
vai vecmāmiņa, un arī atmiņas 
par “Regīnas laika” kulinārijas 
kursiem dažādās satikšanās rei-
zēs esmu dzirdējusi bieži. Vietējie 
zinās, kas ir “Regīnas laiki”, pārē-
jiem zināšanai – Regīna Grīnpū-
kala ilgus gadus strādāja par An-
ces kultūras nama vadītāju. Maz 
Ancē būs sieviešu, kuras īsāku vai 
garāku laiku nebūtu apmeklēju-
šas viņas organizētos kulinārijas 
kursus. Lielākoties kursu apmek-
lētājas bija jaunās sievas ar vienu 
vai diviem bērniem, kuras gribēja 
apgūt ēst gatavošanas prasmes. 
Toreizējo kursu apmeklētājām ta-
gad jau ir pa vienam vai vairākiem 
mazbērniem.  

To, ka tieši tādi nostalģisko 
atmiņu apvītie kursi nekad neat-
griezīsies, esam sapratušas, bet 
esam sapratušas arī to, ka šajos 
kursos apgūtās zināšanas un pras-
mes katrā no mums vēl arvien ir, 
tikai jāatsvaidzina atmiņa. Un kā-
pēc ne? 

Tā, Ances sievu iedrošināta, 
uz pirmo kulinārijas nodarbību, 
kad galdā tika celti ķirbju ēdieni, 
aicināju Ances muižas rokdarb-
nieku kopu “Paukers”.  Kopīgu ēst 
gatavošanu paukerieši  atzina par 
gana aizraujošu nodarbi un mu-
dināja mani to turpināt. Un turpi-
nājums būs. Nodarbību cikls, ko 
nosaucām par “Virtuves studiju”, 
Ances muižā turpināsies gada 
garumā. Tiksimies reizi mēnesī. 
Visticamāk, tas būs sestdienās, jo 
lielu interesi izrādīja arī tie cilvēki, 
kas darba dienā uz nodarbībām 
nevarētu tikt.

“Virtuves studijā” kopīgi mā-
cīsimies gatavot ēdienus pēc sen 
piemirstām receptēm, dalīsimies 
ēst gatavošanas pieredzē, uzklau-
sīsim Ances godu saimnieču at-
miņu stāstus, kā senāk tika klāti 
viesību galdi, kas ir meža rausis 
un bačiņa, kā pagatavot irbītes 
un medus plāceņus. Vai visām 
izdodas garšīgs buberts? Un, lū-
dzu, neceliet galdā ķīseli “ļaunā” 
krāsā! Ēdiens mums palīdzēs izzi-
nāt senču tradīcijas un svinamās 
dienas. Februārī nodarbības tēma 
būs meteņu ēdieni. Nāciet, pieda-
lieties, ierosiniet! Ances muiža jūs 
gaida. 

“Ir virtuve mājā jaukākā vie-
ta, ko zinu...” – katrs var izdomāt 
turpinājumu šai rindiņai, kas viņa 
virtuvē ir tik labs, ka tā ir jaukākā 
vieta mājā.     

Līga Grīnberga

Ancē atvērta “Virtuves studija” 



10  | 
2018. gada 13. februāris

Janvāris – ir iesākts jauns 
laika aplis. Šis ir laiks, kad 
visi atvelkam elpu pēc aktī-
vās gada nogales,  
kad pasākumi sekoja cits 
citam. Pie mums Užavā jan-

vāris izskanēja kā skanīga 
dziesma.

15. janvārī pie mums viesojās 
vairākkārtējie Latvijas laureā-
ti bērnu un jauniešu vokāli 
instrumentālās grupas “Windy 

Tember” un “Jautri draugi”,  
viņu skolotāja Sandra Spro-
ģe, koncertu apskaņoja ska-
ņas un gaismas kompānija 
“VentSystem”. Koncerts bija 
skanīgs un bagāts ar dažādu stilu 

dziesmām un izpildījumiem. 
20. janvārī Užavas tautas 

namā uz sadziedāšanās pasāku-
mu – dziesmu dueli  
“Ziemas spelgonī” – tika aici-
nāti kolektīvi no Ventspils un 

Ventspils novada. Lai arī daudzus 
dziedātājus bija skāris vīruss, 
dziesmas skanēja aizrautīgi un 
vakars iepriecināja visus klāteso-
šos.

Gita Vilgute

Jaunais Latvijas simtga-
des gads Užavas pamatskolā 
iesācies pozitīvā gaisotnē. 
15. janvārī Užavas tautas 
namā visi skolēni noklau-
sījās vokāli instrumentālās 
grupas “Windy Temper” un 
Ventspils Centra sākumsko-
las vokāli instrumentālā an-
sambļa “Jautrie draugi” kon-
certu. Abu grupu vadītāja 
ir pedagoģe Sandra Sproģe. 
Muzicējošie bērni ir dažādu 
Latvijas konkursu laureāti. 
Paldies jauniešiem, ska-
ņu operatoram Kasparam 
(“VentSystem”) un skolotājai 
Sandrai par brīnišķīgo un 
sirsnīgo koncertu!

4. klases meitenes Sanija, 
Krista, Alise, Ieva un Milana 
mācījās tautasdziesmas, gatavo-
ja priekšnesumu un piedalījās 
latviešu tautasdziesmu dziedāša-
nas konkursā “Lakstīgala” Zūru 
pamatskolā.

Janvārī skolā pulcējāmies pie 
ugunskura, lai pieminētu 1991. 
gada notikumus. Skolēni ieklau-
sījās dzejas rindās, skolotājas 
Aivas Celas stāstījumā, nodzie-
dāja dziesmu, dzēra tēju. Jaunāko 
klašu bērni no sniega veidoja 
cietoksni. Vecāko klašu skolē-
niem notika erudītu konkurss 
par barikāžu laika notikumiem. 
Skolas pašpārvalde organizēja 
basketbola turnīru 6.–9. klašu 
skolēniem. Pārliecinājāmies, ka 
jaunieši ir sportiski un labprāt 
trenējas. Piektdienās mūsu skolē-
ni apmeklē peldēšanas nodarbī-
bas Ventspils baseinā.

30. janvārī pirmā, otrā un 
trešā klase noskatījās leļļu teātra 
izrādi “Bruņinieks, kuram sāpēja 
zobi”. Janvāra beigās Airita Šuis-
kovska, Jānis Varkalis un Ričards 
Hofmanis piedalījās konkursā 
“Erudīts fizikā un ķīmijā”.

Ilze Geste

UŽAVA

Visi, kuriem patīk adīt, aicināti iesais-
tīties Ventspils novada šalles adīšanā, kas 
būs viena no iedzīvotāju veltēm Latvijas 
simtgadē. Jau zināms, ka šalles fragmentus 
ada, piemēram, Zlēkās, Užavā un Puzē, tas 
jau ir gatavs Vārves pagastā, bet čaklās  
rokdarbnieces vēl var papildināt adījumu.

Uzadītos fragmentus, kuriem jābūt 20 cm pla-
tiem, bet garums nav ierobežots, nav būtiska arī 
krāsa, var uzticēt sava pagasta kultūras vai tautas 
nama vadītājai. Ventspils novada Kultūras noda-
ļas vadītāja Zane Pamše aicina adīt šalli arī saietos, 

kuros pulcējas pagastu ļaudis, lai šis izstrādājums 
glabātu pēc iespējas vairāk novada iedzīvotāju sirds 
siltumu.

Lielās šalles fragmentu kopā saliks Piejūras brīv-
dabas muzejā, kad tur septembrī notiks Pagasta die-
na. Tad arī būs zināms, cik gara šalle uzadīta un cik 
pagastu piedalījušies akcijā. 

Ventspils novada šalli apskatei paredzēts izlikt 
dažādos godos, piemēram, 4. maija un 18. novem-
bra svinībās, lai interesenti var novērtēt, cik gara un 
krāsaina tā ir.    

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA

Dziesmas spēks

Užavā uzstājas viesi no Ventspils.   GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

 

Dzied un spēlē basketbolu

Jaunāko klašu skolēni 
uzbūvēja cietoksni. 

ILZES GESTES UN MARINAS 
JAUNZEMES-APŠAS FOTO

4. klases audzēknes piedalījās tautasdziesmu dziedāšanas konkursā. 

ADA NOVADA ŠALLI
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20. janvārī tautas namā 
“Usma” bija iespēja izbaudīt 
un uzzināt, kā top māksla. 
Otrajā stāvā cita par citu 
skaistākas pie sienām ka-
rājās ventspilnieces Evitas 
Andreikas gleznas.

Evita dzimusi Kuldīgā, savu 
bērnību pavadījusi Stendē, tur arī 
mācījusies un papildus apguvu-
si akordeona spēli Talsu mūzikas 
skolā, tālāk turpinājusi mācības 
Ventspils Mūzikas koledžā, iegūs-
tot kordiriģentes diplomu. Pēc tam 
Evitai radās iespēja strādāt bēr-
nudārzā par audzinātāju, un viņa 
saprata, ka tieši šī profesija ir viņas 
aicinājums, bērnos ieaudzinot mī-
lestību gan pret mūziku, gan māks-
lu. Ar gleznošanu Evita nodarbojas 
nepilnus trīs gadus, tās prasme ap-
gūta pie mākslinieka Zigismunda 
Viļņa mākslas studijā “VINcenta” 
un mākslinieces Elīnas Ēces. Sevi 
Evita par mākslinieci gan nesauc, 
otas un krāsas esot viņas relaksā-
cija. To, ko gleznot, Evita izvēlas, 
ieklausoties sirds balsī.

Šajā kopā būšanas brīdī kat-
ram atnācējam bija iespēja uzzi-
nāt, kā top zieds gleznā, ka melns 
nemaz nav melns, ka sniegs ne-
maz nav tikai balts, kāds ir viss 
gleznas tapšanas process un kā 

USMA

27. janvārī Kuldīgā bija ska-
tāms deju lieluzvedums “Māras 
zeme”. Šajā pasākumā piedalījās 
41 deju kolektīvs, tajā skaitā arī 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Usma”. Pirmo reizi mēs piedalī-
jāmies tik liela mēroga pasākumā 
un šajā pasākumā pirmo reizi lau-
kumā izgājām savos tautas tērpos. 
Diena bija gara, mēģinājumi sākās 
jau divpadsmitos, bet pašu uzve-

dumu varēja skatīt sešos vakarā. 
Vienlaicīgi deju laukumā bijām 
piecpadsmit kolektīvi plecu pie 
pleca gan ar novadniekiem, gan ar 
Kuldīgas novada kolektīviem.

Neziņa mūsos par to, kā tas 
notiek, mijās ar satraukumu, lai 
gan jau pēc kopmēģinājuma katra 
sirdi pārņēma saviļņojums un kri-
patiņa lepnuma par iespēju pieda-
līties šajā lieluzvedumā. Vēl nesen 

mūsu kolektīvam kaut kas tāds li-
kās kā neiespējamā misija, bet nu 
jau sperti pirmie lielie soļi tuvāk 
lielajiem simtgades deju svētkiem. 
Ar cerību sirdī ir jāstrādā tālāk, lai 
jūlija sākumā jau zem mūsu deju 
zābakiem un kurpēm būtu Dau-
gavas stadions.

Bet jāsaka, ka nekas no tā 
nebūtu sanācis, ja mums nebūtu 
liels atbalstītāju pulks mājās – gan 

tuvinieki, gan pagasta iedzīvotā-
ji. Īkšķu turētāju pulks bija stipri 
liels. Liels paldies, pirmkārt, jāsa-
ka Ventspils novada domes Kul-
tūras nodaļai, ar kuras atbalstu 
esam tērpti skaistos tautas tērpos, 
paldies arī Anetei Šteinertei par 
mūsu kolektīva logo izveidi, pal-
dies katram usmeniekam, kurš 
mūs ir atbalstījis apakšsvārku tap-
šanā, paldies tiem cilvēkiem, kas 

līdzēja iegādāties vīriem zābakus, 
paldies tām šuvējām, kuras nāca 
talkā, lai visu sašūtu! Un paldies, 
ka ticējāt mums!

Tagad tikai jāturpina strādāt, 
ar veco, labo devīzi sirdī – viens 
par visiem, visi par vienu – ejot uz 
priekšu!

VPDK “Usma” vadītāja 
Agnese Sarma-Šķestere

Uzsāks projekta otro kārtu
Decembra sākumā noslēgti projekta “Lībiešu zvejnieku sētas (Līvōd 

kalamīe kōrand) labiekārtošana Tārgales pagastā” 1. kārtas būvdarbi. 
Projektā bija paredzēts ieguldīt 417 tūkstošus eiro, taču, veicot nelielas 
izmaiņas, radās neliela ekonomija, kas ļāva ietaupīt nepilnus 17 tūksto-
šus eiro. Tārgales ciema centrā būvdarbu pirmās kārtas gaitā par pašval-
dības līdzekļiem veikta jauna sadzīves kanalizācijas cauruļvada izbūve, 
esošo cauruļvadu pārbūve, izveidots inženiertīklu pieslēgums, ierīkotas 
drenāžu sistēmas, izbūvēts esošā atkritumu šķirošanas un savākšanas 
laukuma nožogojums. Šogad tiks uzsākti projekta 2. kārtas būvdarbi, 
kas paredz izbūvēt pievedceļus, auto stāvvietas, gājēju celiņus, ierīkot un 
atjaunot apgaismojumu, uzstādīt videonovērošanu, kā arī veikt lībiešu 
zvejnieku sētas izbūvi viensētā “Bitnieki”. 2. kārtas projektam piesaistīts 
arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums. Šos darbus 
veiks SIA “Ostas celtnieks”, īstenojot projektu “Lībiešu zvejnieku sētas 
labiekārtošana Tārgales pagastā “ Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000002. 

Evita Roģe 

Labiekārtos Vārves ciemu
5. janvārī Ziemeļkurzemes Reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstip-

rināja projektu “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagas-
tā”. Tādējādi Vārves pagasta Vārves ciemā ierīkos laivu piestātni jeb pontonu 
laipu, notiks Ventas krasta joslas sakārtošana – niedru izpļaušana, grunts 
uzlabošana, smilšu piebēršana –, piebraucamā ceļa atjaunošana, celiņa uz 
laivu piestātni un automašīnu stāvlaukuma ierīkošana, kā arī pludmales 
labiekārtošana – volejbola laukuma, bērnu rotaļu laukuma, skatu laukuma 
ierīkošana, mobilo tualešu un pārģērbšanās kabīņu uzstādīšana. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 105 224,81 eiro, EJZF finansē-
jums paredzēts 72 918,91 eiro apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums 
– 32 305,90 eiro.

INFORMĀCIJA

Otas un krāsas 
ir Evitas 

relaksācija. 
EVITAS ANDREIKAS 

ARHĪVA FOTO

Mirklis krāsās Usmā

Deju kolektīvs “Usma” dejošanas svētkos Kuldīgā

Usmas dejotāji svētkos Kuldīgā.  BAIBAS BĒRZIŅAS FOTO

maza doma apaug, līdz kļūst par 
gleznu.

Paldies tiem, kuri atnāca iz-
baudīt šo mirkli krāsās. Paldies 
Elanai Jurgenai par to, ka mums 

radās iespēja šo mirkli redzēt pa-
šiem savām acīm. Paldies Evitai 
par jauko pēcpusdienu!

Tautas nama “Usma” vadītāja 
Evika Liepājniece
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19. janvārī Popes sporta cen-
trā sākās nakts turnīrs strītbolā, 
sacensībām bija pieteikušās 16 
komandas: “Bambuku Radiators”, 
“123”, “Hentai 420”, “Ķipa Sports-
men”, “Mangalis”, “Zemnieki”, 
“Zaudētāji”, “Štuceri”, “Vienalga”, 
“Mikus”, “Piltene”, “Ingars spēlē 
basketbolu”, “Bet galīgi ne no Po-
pes”, “Ātrums, spēks, precizitā-
te, biezpiens”, “Agris VNCO” un 
“Iebraucēji”. Dalībnieki bija iera-
dušies no tuvām un tālām pilsē-
tām – Rīgas, Liepājas, Ventspils 
un Ventspils  novada. Komandas 
tika sadalītas četrās apakšgrupās, 
noritot grupu spēlēm, vēlāk jau 
sākās playoff ar izslēgšanu. Pir-
majā astoņniekā ierindojās šādas 
komandas: “Piltene” (Roberts 
Beršteins, Raitis Šmits, Toms Za-
riņš, Aivis Švirksts), “123” (Ervins 
Patriks Melngalvis, Alens Vimba, 
Daniels Kašs, Niklāvs Liģeiķis), 
“Ātrums, spēks, precizitāte, biez-
piens” (Toms Ozols, Toms Siņav-
skis, Mariss Gredzens, Mārtiņš 
Puhovs), “Ingars spēlē basketbo-
lu” (Jurģis Ozols, Edijs Veinbergs, 
Andris Žeimunds, Ingars Šakalis), 
“Iebraucēji” (Jānis Roga, Reinis 
Vilnītis, Kaspars Prāvs, Kristaps 

Kivilands). Par dalību turnīrā 
komandas saņēma piemiņas bal-
vas. Spēlē par 3. vietu “Štuceri” 
izrādījās mazliet meistarīgāki par 
saviem pretiniekiem – komandu 
“Iebraucēji” –, izcīnot augsto 3. 
vietu. “Štuceros” spēlēja Lauris 
Zaķītis, Kristaps Remerts, Nor-
munds Gindra un Dāvis Puliņš. 
Spraigā cīņā lielajā finālā koman-
dai “Agris VNCO” nācās atzīt ko-
mandas “Bet galīgi ne no Popes” 
pārākumu, svinot uzvaru turnī-
rā. 2. vieta “Agris VNCO” (Agris 
Biles kalns, Jānis Zemels, Matīss 
Gredzens). 1. vietā “Bet galīgi ne 
no Popes” (Kārlis Plūksna, Ro-
berts Prūsis, Edgars Jakovļevs, 
Krists Rutkovskis).

Turnīra starplaikā norisinājās 
soda metienu un trīspunktu me-
tienu konkursi. Par soda metienu 
uzvarētāju kļuva Daniels Kašs, 
otrā vieta Jurģim Ozolam, bet 
trešā – Matīsam Gredzenam. Par 
trīspunktu metienu konkursa uz-
varētāju kļuva Jānis Zemels, otrā 
vieta Robertam Prūsim, bet trešā 
– Tomam Ozolam. Konkursu uz-
varētāji ieguva Popes sporta kluba 
T-kreklus un pašvaldības suvenī-
ru krūzes. T-krekli tapa, pateico-

19. janvārī Talsu sporta 
hallē notika Talsu nova-
da Sporta skolas atklātās 
sacensības vieglatlētikā U16 
vecuma grupai – 2003./ 2004. 
gadā dzimušiem zēniem un 
meitenēm. Jaunie vieglatlēti 
sacentās sešās vieglatlētikas 
disciplīnās – 60 m, 60 m/b, 
600 m, tāllēkšanā, augst-
lēkšanā un lodes grūšanā. 
Sacensībās ar ļoti labiem 
rezultātiem piedalījās arī 
Ventspils novada BJSS viegl-
atlēti, kuri ieguva astoņas 
medaļas, kā arī, uzlabojot 
savus rezultātus, izcīnīja 
tiesības piedalīties Latvijas 
čempionātā U16 grupā.

Niks Lagzdiņš ieguva trīs me-
daļas, divas 2. vietas – 60 m (rez. 
8,13 sek.) un 60 m/b (rez. 9,81 
sek.) – un 3. vietu ar bronzas me-
daļu augstlēkšanā (rez. 1,50 m). 
Pārslai Bogdanovai divas god-
algotas vietas – 2. vieta 60 m/b 
(rez. 9,56 sek.) un 3. vieta tāl-
lēkšanā (rez. 4,82 m). Otro vietu 
izcīnīja arī Māris Ansbergs – 600 
m (rez. 1:56,2), Jēkabs Priekulis 
– lodes grūšanā (rez. 13,09 m), 
Rūta Zāle – augstlēkšanā (rez. 
1,35 m). 

Labāko sešniekā vietas ieguva 
Ralfs Reinis Kvecko – 4. vieta lo-
des grūšanā (rez. 10,02 m) un 60 
m sprintā (rez. 8,25 sek.), Mar-
tins Niks Punka – 4. vieta augst-

lēkšanā (rez. 1,45 m), Nikola 
Mūrniece – 4. vieta augstlēkšanā 
(rez. 1,30 m), Linards Līgonis 
Skuja – 5. vieta augstlēkšanā (rez. 
1,35 m) un 600 m (rez. 2:09,4), 
Jana Sula – 5. vieta augstlēkšanā 
(rez. 1,20 m), Alise Elza Skricka 
– 6. vieta 60 m/b (rez. 11,45 m), 
Marta Matisova – 6. vieta 60 m 
(rez. 8,42 sek.).

Sacensībās piedalījās arī Va-
nesa Deina Zafarova, Luīze Da-
ņiļeviča, Rēzija Blumfelde un 
Rūta Zāle. Vieglatlētus startiem 
sagatavoja Ventspils novada BJSS 
treneri Dainis Lodiņš, Kaspars 
Gulbis, Aivars Žeimunds un Arno 
Kiršteins.

Jolanta Ziemele 

Kultūras namā “Berģi” 
notika Latvijas Jātnieku 
federācijas (LJF) pasākums 
ar gada balvas ieguvēju un 
jāšanas disciplīnu nominan-
tu sveikšanu. Balvas pa-
sniedza LJF prezidents Agris 
Blaus un ģenerālsekretāre 
Kristīne Lisovska, bet pasā-
kumu vadīja starptautiskās 
kategorijas tiesnesis Dainis 
Līvmanis.

Gada balvas tika pasniegtas 
šķēršļu pārvarēšanā, iejādē, poni-
ju jāšanā, paralimpiskajā iejādē, 
pajūgu braukšanā un amatieru 
konkurencē, kā arī labākajiem 
Latvijas šķirnes jaunzirgu audzē-
tājiem un jātniekiem. Konkursā 

“Latvijas Republikas labākais jāt-
nieks” 2017. gada kopvērtējumā 
šķēršļu pārvarēšanā pieaugušajiem 
pirmās trīs godalgotās vietas ieguva 
Kristaps Neretnieks (Jauno jātnieku 
skola), Andis Vārna (SK “Quattro”) 
un Dainis Ozols (Latvijas Profesio-
nālo jātnieku sporta klubs). Iejādē 
Airisa Penele (z/s “Lielceri”), Elza 
Zaķe (SK “Drostalas”), Terēze Ro-
zenberga (JSK “Mežstrazdiņi”).

Undai Egendorfai (JSK “De-
mora”) 1. vieta amatieru kon-
kurencē “Latvijas Republikas 
labākais jātnieks” 2017. gada kop-
vērtējumā, iepriekšējos gados di-
vas reizes izdevies iegūt 2. vietu. 
Savukārt Annai Čakstiņai (JSK 
“Demora”) 2. vieta II grupas po-

niju jāšanas disciplīnā uzreiz aiz 
Heidijas Krastiņas (Saldus JSS). 

Protams, ir patīkami saņemt 
šādu balvu, bet tās izcīnīšana ir at-
karīga ne tikai no ieguldītā darba, 
bet no vēl daudziem apstākļiem 
– galvenokārt zirga veselības un 
finansiālā stāvokļa. Sezonas vidū 
traumas dēļ diemžēl nācās mainīt 
zirgu pret citu, kurš tikko atvese-
ļojies no iepriekšējā sezonā gūtās 
traumas. 2017. gadā JSK “Demora” 
sportisti devās uz 22 dažāda līme-
ņa turnīriem, neizlaižot nevienu 
LJF posmu, tā arī kopvērtējumam 
punkti sakrājās,” saka JSK “Demora” 
sportiste Unda Egendorfa.

JSK “Demora” valdes 
priekšsēdētāja Gelinta Apse

Sandris (pa kreisi) kopā ar strītbola spēlētājiem.                               KEITAS SKOLMEISTERES FOTO

Strītbola sacensībās 
piedalījās 16 komandas

ties SIA “ARB Pope” atbalstam.
Sacensību uzvarētāji tika pie 

vērtīgām balvām, jo sadarbojā-

mies ar mūsu atbalstītājiem: SIA 
“ARB Pope”, Ventspils novada paš-
valdību, “Ghetto Games”, biedrību 

“Popes muiža” un Popes pagasta 
pārvaldi. 

Sandris Jankevičus

Talsos iegūst astoņas medaļas

Demorieši saņem gada balvas jātnieku sportā

“Demoras” pārstāves Unda (pa kreisi), Anna un Gelinta.  
GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO



  | 13
2018. gada 13. februāris

SPORTS

Zolītes turnīrā 
27 dalībnieki

30. decembrī Popes sporta centrā norisinājās Vecgada zolī-
tes turnīrs “No A–Z”, kas pulcēja milzum lielu skaitu spēlēt  
gribētāju. Pavisam uz turnīru bija ieradušies 27 dalībnieki, 
tajā skaitā arī divas dāmas. Turnīrā tika izspēlētas piecas 
kārtas. Par turnīra uzvarētāju kļuva Jānis Zemels, otrajā vietā 
– Edgars Martinsons, bet trešajā vietā – Lauris Bērziņš! Paldies 
sacensību dalībniekiem par lielo interesi, rosinot sacensību 
organizatorus rīkot šāda veida sacensības biežāk. Iepriekš 
sekmīgi esam aizvadījuši divus erudītkonkursus “No A–Z”, kas 
arī pulcēja lielu cilvēku skaitu. Tas pierāda, ka cilvēkiem ir 
interese un griba apmeklēt šāda veida sporta sacensības!

Sandris Jankevičus

Zolītes turnīra uzvarētāji Edgars Martinsons (pa kreisi), 
Jānis Zemels un Lauris Bērziņš.

SANDRA JANKEVIČUS FOTO  

26. janvārī Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā noti-
ka Kurzemes zonas atlases 
sacensības Latvijas čempio-
nātam U14 grupai, spē-
kiem mērojās 2005./2006.g. 

dzimušie vieglatlēti. Konku-
rence un cīņa bija spraiga, 
jo visiem mērķis bija viens 
– iekļūt labākajā piecniekā, 
lai kvalificētos Latvijas čem-
pionātam U14 grupā 11. feb-

UGĀLE

Jaukā un ziemīgā 21. jan-
vāra rītā Ugāles pirmsskolas 
izglītības iestādes “Lācītis” 
darbinieces devās uz tikša-
nos ar iestādes bijušo au-
dzēkni, dabas vides estētikas 
studijas sertificēto krāsaino 
smilšu speciālisti Agnesi Vis-
poļsku. Šajā svētdienas rītā 
mūs vienoja kopīga interese 
par smilšu krāsošanu un to 
radošu izmantošanu. 

Sākumā noskatījāmies prezen-
tāciju par visiem darba etapiem 
– smilšu savākšanu, krāsošanu, žā-
vēšanu un sijāšanu. Stāstot Agnese 
uzsvēra saudzīgas attieksmes no-

zīmi pret vidi visos darba posmos. 
Kad teorija bija apgūta, varējām 
sākt darboties praktiski – krāsot 
smiltis. Izrādījās, ka krāsošanas 
process ir fiziski nogurdinošs un 
smilšu masas konsistences maiņa 
ir pārsteidzoša. Darba rezultātā 
ieguvām krāsainu smilšu kolekciju 
un ierosmes to radošam pielietoju-
mam. Secinājām, ka tā ir interesan-
ta, mums vēl neatklāta nodarbe, 
kuru labprāt izmantosim savā dar-
bā. Visu dalībnieku vārdā  pateica-
mies Agnesei  par jaunajām pras-
mēm un lietderīgi pavadīto laiku!    

Skolotājas Baiba Kečko un 
Sandra Leigute

ruārī Rīgā. Ventspils novada 
BJSS audzēkņiem izdevās 
izcīnīt piecas medaļas. 

Teicami startēja Armands Ba-
kanauskis 1000 m (rez. 3:27,42) 
un 60 m/b (rez. 10,27 sek.), izcī-
not divas 1. vietas. Gabriels Toms 
Kvecko 1000 m (rez. 3:30,30) iz-
cīnīja 2. vietu. Bronzas medaļas 
un 3. vietu ieguva Jorens Lāže 60 
m/b (rez. 10,70 sek.) un Kristaps 
Lauris Radelis augstlēkšanā (rez. 
1,40 m).

Medaļas nesaņēma, bet tiesī-
bas startēt Latvijas čempionātā, 
izcīnot vietu labāko piecniekā 
Kurzemes zonas atlasē, ir Viestu-
ram Gerkem 1000 m 4. v. (rez. 
3:36,98), Danielai Rjabovai lodes 
grūšanā 5. v. (rez. 10,23 m), Mar-
kusam Meiļunam augstlēkšanā 4. 
v. (rez. 1,35 m). Jorens Lāže finālā 
startēs divās disciplīnās, jo izcī-
nīja arī 4. vietu tāllēkšanā (rez. 
4,45 m).

Pēc nolikuma Latvijas čem-
pionātam vieglatlētikā U14 gru-
pā vēl var kvalificēties ar četriem 
labākajiem rezultātiem no visām 
Latvijas zonām, tāpēc iespējams, 
ka Ventspils novadu pārstāvēs vēl 
kāds jaunais vieglatlēts, kurš ne-
izcīnīja vietas labāko piecniekā, 
– Karīna Bernāne, Karolīna Karla 
Matisone, Mārcis Grauds, Jurģis 
Bakanauskis, Roberts Ļubeļskis, 
Singa Rozentāle, Dārta Cērpa, 
Aksels Prols, Daniella Zviedre, 
Betija Žarska, Nauris Alens Jaš-
kovičs, Ričards Austers, Laima 
Prūse, Sana Rūmniece, Samanta 
Osiņa, Nikola Kate Punka, Te-
rēza Anna Žagare, Laima Būda, 
Sarika Doniņa. 

Teicamiem rezultātiem viegl-
atlētus sagatavoja Ventspils no-
vada BJSS treneri – A. Kiršteins, 
A. Čaklis, A. Žeimunds, K. Gul-
bis, A. Paipals.

Jolanta Ziemele

Skolotājas mācās krāsot smiltis.             SANDRAS LEIGUTES FOTO

Pirmsskolas skolotājas 
apgūst jaunas prasmes

Kvalificējas Latvijas 
čempionātam U14 grupā

Jaunie sportisti gandarīti par labajiem startiem.  
JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO
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Gadi nāk tikai klāt, un 
šķiet dīvaini, ka notikumi 
pirms daudziem gadiem  
tagad jau ir vēsture.  
1991. gada janvāris bija  
vistraģiskākais mēnesis  
Latvijas valsts vēsturē. 

Kā katru gadu, arī šogad 20. 
janvārī ugālnieki pulcējās uz pie-
miņas pasākumu Ugāles tautas 

nama pagalmā, lai pie ugunskura 
atcerētos smagos barikāžu laikus. 
Savas atmiņas stāstīja Aivars Vā-
vere, dziesmas dziedāja kora “Eg-
laine” dalībnieki. Pēc tam visi pa-
sākuma dalībnieki pulcējās tautas 
nama zālē, kur muzikālu sveicie-
nu sniedza Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi un tautas nama 
koristi. Barikāžu dalībnieki un 

pašdarbnieki pēc koncerta kopā 
mielojās ar grūbu biezputru un 
dalījās atmiņās par skarbajām 
1991. gada barikāžu dienām. Visi 
pasākuma dalībnieki nonāca pie 
kopēja viedokļa, ka mūsu skolē-
ni maz zina par šo traģisko laiku, 
maz tiek stāstīts arī vēstures grā-
matās. Diemžēl nav nekur pieeja-
mi arī oficiāli barikāžu dalībnieku 

saraksti. Tāpēc lūdzam viņus pie-
teikties tautas namā, lai mēs va-
rētu apkopot ziņas par barikāžu 
dalībniekiem. Paldies visiem, kas 
ieradās tautas namā, lai kopā at-
cerētos smagās un traģiskās jan-
vāra dienas, paldies Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņiem un 
pedagogiem – Rasmai Petmanei 
un Aritai Grīnbergai, kā arī mūsu 

koristiem un koncertmeistarei 
Silvijai Kalniņai. Paldies Zanei 
Venžegai, Aivaram Vāverem par 
palīdzību pasākuma veidošanā 
un z/s “Alkšņi” par sagādāto cie-
nastu. Ceram uz atsaucību visus, 
kam zināmi barikāžu dalībnieku 
vārdi. Uz tikšanos nākamgad.

Iveta Pete

Gunāra un Ligitas Zaļkal-
nu mājās ir daudz albumu, 
kuros glīti izkārtotas fo-
togrāfijas, kas liecina par 
abu dzīvesbiedru dzimtām. 
Redzami gan viņu senči, gan 
bērni un mazbērni.

Dzīvesbiedri ir senioru ve-
cumā, bet joprojām ir aktīvi un 
darbojas arī sabiedrības labā. Tā 
bijušais šoferis Gunārs jau des-
mit gadus organizē Meždangu 
kapsētas uzkopšanu, bet Ligita, 
kura kādreiz bija grāmatvede, ie-
saistījusies vietējā senioru kopā 
“Bārbeles”. Ģimenes galva par 
savu darbošanos valsts svētkos 
saņēma Ugāles pagasta pārvaldes 
vadītājas Helēnas Mendrišoras 
pateicību. Par to, protams, prieks, 
tomēr ugālnieks talkas kapos rīko 
ne jau tādēļ, lai viņu godinātu, 
bet gan tāpēc, lai aizgājēji varē-
tu atdusēties sakoptā vidē. Pirms 
Gunāra Meždangu kapsētas ve-
cākā pienākumus veica viņa attāls 
radinieks Edvards, kad viņš kļuva 
vecāks, bija jādomā, kas turpmāk 
atbildēs par kārtību kapsētā. Tā 
kā tajā ir apglabāti Gunāra vecā-
ki, vecvecāki un citi tuvinieki, viņš 
nolēma būt tas, kas divas reizes 
gadā organizēs kapsētā talkas. 
“Uz kapiem kopā ar vecākiem gāju 
jau bērnībā. Tā man nebija sveša 
vieta. Vecākie apbedījumi tajā 
ir veikti 19. gadsimtā, arī tagad 
palaikam Meždangu kapsētā vēl 
kādu glabā,” stāsta Gunārs. Divas 
reizes gadā – pavasarī un rudenī 
– viņš ķeras pie telefona un zva-

na piederīgajiem, kuru tuvinieki 
atdusas Meždangu kapsētā, un 
aicina viņus piedalīties talkā. At-
saucība esot laba. Ligita atceras, 
ka bijušas reizes, kad uzkopšanā 
piedalījušies pat 30 cilvēki, bet ta-
gad kopā sanāk ap 20 talcinieku, 
dažkārt mazāk. Viņi strādā divas 
trīs stundas – grābj lapas, zāģē za-
rus, neaizmirstot arī tās kapu ko-
piņas, kuras neviens vairs nekopj 
vai arī nespēj to izdarīt cienījamā 
vecuma dēļ. Gunārs uzteic pagas-
ta pārvaldes darbiniekus, jo pirms 
kapusvētkiem viņi nopļauj un sa-
grābj zāli, atved smiltis. Ugālnieks 
uzskata, ka mirušos piederīgos 
aizmirst nevar, pie viņiem jādodas 
regulāri, tādēļ kopā ar sievu divas 
reizes mēnesī ir sastopami kādā no 
kapsētām, kurā atdusas viņu tuvi-
nieki. Ligitai ļoti patīk puķes, vi-
ņas dārzā ir daudz augu, tādēļ se-
zonas laikā vienmēr ir kāds zieds, 
ko aizvest uz kapiem. Meždangu 
kapu talkās piedalās arī Zaļkal-
nu meita Sanita un dēls Sandis 
ar ģimeni, tādējādi arī mazbērni 
zina, kas ir kapu kultūra, un prot 
uzvesties kapos. Gunārs, būdams 
tehnisks cilvēks, joprojām labprāt 
reizēm sēžas traktorā, saimniecī-
bā ir cūkas, truši, vistas, lai saimei 
olas un gaļa nebūtu jāpērk veikalā. 
Ligitai patīk fotografēt, īpaši zie-
dus, dažkārt viņa ada, bet nesen 
sākusi apmeklēt senioru klubiņa 
“Bārbeles” pasākumus. “Gribas iz-
kustēties un iziet no mājām. Kopā 
ar senioriem esmu braukusi eks-
kursijās, ar prāmi aizceļojām pat 
uz Stokholmu. Tā kā man patīk 
cept tortes, kad “Bārbelēs” svinam 
dzimšanas dienu, cienāju citus ar 
pašas ceptām kūkām,” saka Ligita.  

Marlena Zvaigzne

Barikāžu atcerei rīkotā pasākuma dalībnieki.   ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Barikāžu atceres ugunskurs

Godā senču piemiņu

Gunārs jau desmit gadus brīvprātīgi veic Meždangu kapsētas vecākā pienākumus. 
Viņam palīdz dzīvesbiedre Ligita.                         DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO UN NO LIGITAS ZAĻKALNES ARHĪVA 

Pavasarī un rudenī kapos 
ierodas Gunāra aicināti 
talcinieki.  
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TĀRGALE

Janvārī Tārgales pamat-
skolā jūtama īpaša rosība. 
Pie stilizētiem atmiņu 
ugunskuriem, kurus  
veidojusi katra klase,  
pulcējās skolēni, skolotāji, 
vecāki. Savukārt klases  
stundās ielūkojāmies  
dokumentālo filmu  
kadros, kuri ļāva  
skolēniem iejusties tik tā-

lajos 1988. gada notikumos, 
kad tika dibināta Tautas 
fronte. 

19. janvārī visa skolas saime 
pulcējās skolas pagalmā, lai ko-
pīgi pieminētu 1991. gada janvā-
ra notikumus –  laiku, kas mūsu 
tautas vēsturē pazīstams kā ba-
rikāžu laiks. Skolēni ieklausījās 
barikāžu aizstāvja, mūsu skolas 
autobusa šoferīša Haralda Dāvida 

stāstījumā par šiem tautas vēstu-
rē tik nozīmīgajiem brīžiem, par 
cilvēku domām, izjūtām un vie-
notību toreiz – pirms 27 gadiem.  
Klausoties notikumu aculieci-
nieka stāstus, pārņēma savādas 
izjūtas, it kā šie baisie notikumi 
ir bijuši nesen un tepat līdzās… 
Iespējams, arī skolēni šajā brīdī 
aizdomājās par to, cik mūsu brī-
vība ir trausla un sargājama. 

Baudījām siltu tēju, sildījā-
mies pie ugunskura, kura liesmās 
skatoties, skolēnu kopīgi dziedā-
tās dziesmas izskanēja kā aplieci-
nājums mūsu vienotībai un piede-
rībai Latvijai. 

Tajā brīdī radās ticība un pār-
liecība, ka arī šodien, tāpat kā 
pirms 27 gadiem, mēs būtu gatavi 
doties uz barikādēm, lai aizstāvē-
tu savas valsts brīvību.

Šādi pasākumi, kuri skolē-
niem atgādina, ka brīvība mūsu 
tautai nav iedota kā dāvana, ir ļoti 
nepieciešami, lai jaunieši izaugtu 
par personībām, kuri ciena savas 
valsts vēstures veidotājus un va-
roņus.

Tārgales pamatskolas 
direktores vietniece 

Gunita Lindenberga 

Kas ir divi gadi? Savā 
dzejolī saulei, vējam, kokam 
jautā viena no aktrisēm Ta-
bita Saulīte un turpina: “Kas 
teātrim ir divi gadi? Tas pats, 
tas nav nekas. Ir tikai vēlme 
radīt, drosme rādīt, patika 
kopā būt.”

27. janvārī Tārgales amatier-
teātris savus skatītājus aicināja uz 
divu gadu pastāvēšanas svinībām. 

Kas ir tas dzenulis, kas cilvēkus 
pēc darba un seniorus sāpošām 
kājām dzen uz mēģinājumiem un 
liek piepūlēt savas pelēkās šūni-
ņas, lai iemācītos lomu tekstus? 
Tā ir vēlme būt vajadzīgiem, tā 
ir vēlme likt smieties, pārdomāt, 
ciest un mīlēt kopā ar skatītāju, 
jo teātris bez skatītāja nav nekas. 
Tādēļ šajā dienā aicinājām savus 
skatītājus uz A. Brigaderes jautrās 

ludziņas “Čaukstenes” pirmizrā-
di. Prieks par lielo atsaucību no 
pagasta pārvaldes un skolas ko-
lektīva puses (izrādes un mēģinā-
jumi notiek skolas zālē), pagasta 
iedzīvotājiem, kas bija ieradušies 
necerēti lielā pulkā, kā arī Zlēku 
amatierteātra kolēģiem. Kaut arī 
ārā valda ziema, aktieru rokās gū-
lās ziedu pušķi. Patīkams pārstei-
gums bija ansambļa “Ziedu laiks” 

muzikālais apsveikums.
Svinību otrajā daļā skanē-

ja aizkustinoša epifānija Indras 
Grauzdiņas izpildījumā, jautras 
anekdotes un anekdotiskie pie-
dzīvojumi no pašu repertuāra, īsi 
skeči. Uzstājās arī dziedošie ak-
tieri ar joku dziesmiņu. Improvi-
zējām uz skatuves, parādot etīdes, 
kurās tika iesaistīti arī skatītāji. 
Etīdēs sevišķi izcēlās “Ziedu laika” 

atraktīvās meitenes, kas papildi-
nāja vakaru arī ar savām skanīga-
jām dziesmām.

Teātris ir kā bērns, tas vēl tikai 
mācās staigāt, priekšā ir vēl daudz 
darba, prieka par izdošanos, sāpju 
par neveiksmēm, taču mūsu dze-
nulis ir radīšanas prieks.

Amatierteātra režisore 
Rita Grieze

JANVĀRIS – 

Tārgales pamatskolas audzēkņi sildās pie barikāžu atmiņu ugunskura.  ILZES JUDZIKAS FOTO

Amatierteātris “Tango” nosvin divus gadus

barikāžu laiks

Aktieri, saņēmuši ziedus pēc pirmizrādes “Čaukstenes”.  AIVARA AUSTERA FOTO
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Maijā būs četri gadi,  
kopš dibināta novada  
Senioru padome. Tās  
pārstāves tikās domē, lai  
vienotos par darāmo šogad.

Vispirms padomes vadītāja 
Māra Kraule izteica pateicību vi-
siem senioriem, kuri aktīvi darbo-
jas savos pagastos un arī iesaistās 
novada mēroga pasākumos. Viss 
ir darīts pēc labākās sirdsapziņas, 
katrā vietā notiek kaut kas labs 
un interesants. Tam piekrita arī 

jūrkalniece Marija Janvāre, sakot: 
“Mēs pagastā skatījāmies fotogrā-
fijas, secinot, ka esam piedalīju-
šies daudzos pasākumos”. 

Kas tad gaidāms šogad? 24. 
martā Puzes senioru klubiņš “Va-
karblāzma” visus gaidīs uz dzies-
moto pasākumu “Sudrabotās me-
lodijas”. Šī būs jau desmitā reize, 
kad Puzē satiksies seniori, kuriem 
patīk dziedāt. Māra mudināja pa-
gastu pārstāvjus līdz 1. martam 
pateikt, kādu dziesmu viņi vēlas 

dzirdēt pasākumā, kurā spēlēs 
grupas “Kā ir, tā ir” dalībnieki no 
Snēpeles. Tā kā vietu skaits zālē ir 
ierobežots un gaidāmi viesi arī no 
citiem novadiem, no katra pagas-
ta “Sudrabotajās melodijās” var 
piedalīties ap desmit interesentu.

30. jūnijā Ventspils novada se-
niori ir aicināti piedalīties Piejūras 
novadu senioru festivālā “Pie jūras 
dzīve mana”, kas šoreiz notiks Pāvil-
ostā, kur uzmanība būs pievērsta 
sportiskām aktivitātēm. Sportoša-

na notiks arī Vārves pagasta Zūrās, 
kur jau piekto vasaru notiks novada 
senioru sporta spēles. Tie, kas tajās 
piedalās, jau zina, ka šajā pasākumā 
var labi pavadīt laiku, neuztrauco-
ties par to, vai piedāvātās nodarbes 
būs pa spēkam. 15. jūlijā Zūrās uz-
manība tiks pievērsta jaunības tē-
mai, tādēļ komandas, piesakot sevi, 
aicinātas ģērbties sešdesmito un 
septiņdesmito gadu tērpos un kāpt 
uz mēles, lai demonstrētu ģērbus. 
Savukārt oktobrī Ugālē notiks tra-

dicionālais novada senioru saiets. 
Māra mudināja padomāt par to, 
lai šajā pasākumā notiktu arī kāda 
izglītojoša nodarbība un uzstātos 
lektors, kurš sniegtu senioriem no-
derīgas zināšanas.

Ventspils novada domes priekš-
sēdētāja pirmais vietnieks Guntis 
Mačtams apliecināja senioriem, ka 
arī šogad pašvaldība finansēs mi-
nētos pasākumus un viņi varēs gan 
saturīgi atpūsties, gan izglītoties. 

Marlena Zvaigzne  

Ancenieces Vizmas  
Ģērmanes veikumu pēdējā 
laikā ievērojusi gan garīgā, 
gan laicīgā vara. Latvijas 
Evaņģēliski luteriskā  
baznīca par uzcītīgu  
kalpošanu piešķīrusi  
apbalvojumu “Uzticības  
vairogs”, bet pašvaldība  
novērtējusi ieguldījumu  
Ances sabiedriskajā dzīvē  
un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanā pagastā, 
valsts svētkos apbalvojot ar 
pateicības rakstu. 

Pensionētā skolotāja darba 
gaitas beidza 2009. gadā, bet sāka 
1963. gadā, kad viņai bija 18. Ancē 
Vizma ieradās no Talsu puses un 
sāka mācīt 2. klases audzēkņus. 
“Klasē bija 24 bērni, viņi kādu brī-
di bija palaisti savvaļā, strādājot ar 
viņiem, nereti valdīja liela jautrī-
ba, jo es biju jauna meitene – tikko 
pēc vidusskolas. Toreiz skolas di-
rektore bija Dzidra Seržante, kura 
mani pamazām ievirzīja sliedēs. 
Toreiz skolotāju darbu pārbaudīja 
inspektori, un labā atmiņā paliku-
si viena no viņām, kura hospitēja 
stundas, pēc tam parādot manus 
trūkumus un pasakot, kā būtu jā-
dara pareizi.”

Vizma iestājās augstskolā Lie-
pājā, lai profesionāli varētu skolot 
mazāko klašu audzēkņus. Pēc kāda 
laika mācību iestādē mainījās di-
rektores, par skolas vadītāju kļuva 
Vija Izašare, un Vizmai piedāvāja 
kļūt par direktores vietnieci. To-
reiz viņa sāka mācīt latviešu valo-
du, bet īpašā atmiņā palikusi tieši 
pirmā klase, viņas otrklasnieki, 
ar kuriem kopā apgūtas pirmās 
pedagoģiskās gudrības. “Milzīgi 
patīkami, ja kapusvētkos kāds no 
atnākušajiem skaļi sauc: “Skolotāj!” 
Nu jau mani pirmie audzēkņi paši 
ir sirmām galvām, satiekoties ar 
viņiem, tie ir svētīgi un dziļi brīži. 
Skolotājas profesijā mani gandarīja 
arī tas, ka vecāko klašu audzēkņi 
uzcītīgi gatavojās olimpiādēm un 
sasniedza labu rezultātu. Vienmēr 
ir bijuši skolēni, piemēram, Reinis 
Pižiks un viņa klases puiši, kuriem 
patika sarunāties un pamatoti pie-
rādīt savu viedokli. Ar viņiem bija 
interesanti!”

Ances pagasta pārvaldes va-
dītāja Aira Kajaka ir gandarīta, ka 
pagastā ir Vizma, uz kuru vienmēr 
var paļauties. Ja viņa ko sola, tas 
tiks izdarīts. Seniore esot atsau-
cīga un labprāt fotografē pagastā 
rīkotos pasākumus, viņa prot rī-
koties ar videokameru. “Fotogra-
fēšana nāk līdzi no vidusskolas 
laikiem. Toreiz izmantoju “Sme-
nu” un sēdēju laboratorijā, attīstot 
filmiņas un tiekot līdz bildēm. Sa-
vulaik Ances skolā vadīju fotopul-
ciņu. Nu ir iegājies tā, ka daudzas 
lietas gribas iemūžināt, lai gan es 
ne vienmēr zinu, kur izmanto-
šu attēlus. Tagad man ir uzticēts 
fotografēt senioru deju kolektīva 
pasākumus, jo es pati esmu dejo-
tāja. Varu fotografēt visu, ko va-
jag, bet tuvāka ir daba. Šodien pat, 
braucot uz Ventspili, vīram bija 
jāapstājas ceļa malā, jo bērzs uz 
egļu fona izskatījās tik skaists! Par 
mūsu Pēteri Krūmiņu esmu izga-
tavojusi fotogrāmatu, tāda tapa 
arī Elitai Kuģiniecei un mana dēla 
ģimenei. Kad sāku kalpot baznīcā, 
nācās meklēt, kā aizvadīts viens 
vai otrs notikums, bet atklājas, ka 
nav foto liecību. Tas mani vēl vai-
rāk pamudināja piefiksēt mirkļus, 
lai tie paliek vēsturē. Gribas atstāt 
aiz sevis kaut ko paliekošu.”

Senioru deju kolektīvā Vizma 
iesaistījās 2003. gadā. Ir bijis ne-
liels pārtraukums, bet kopš tā lai-
ka ir dejots, turklāt to dara arī vīrs 
Vilnis. Dzīvesbiedriem tā ir iespē-
ja iziet cilvēkos, viņi ir izvēlējušies 
aktīvu dzīvesveidu. “Tie ir ne tikai 
mēģinājumi, bet arī koncerti un 
ekskursijas, kuras mūsu vadītāja 
Elita vienmēr ir labi izplānojusi, 
un tās ir ļoti saistošas.”

Ancē ir izveidots senioru klu-
biņš “Pelašķis”, ko vada Grinbergu 
Anniņa. “Viņa mums ir super va-
dītāja, jo Anniņai ir īpaša pieeja 
cilvēkiem. Mūsu pagastā tā īsti 
nevar nošķirt, ko dara seniori, ko 
– citi, jo darbojamies kopā. Aktīvi 
ir rokdarbu kopas “Paukers” da-
lībnieki, kuru vidū ir daudz senio-
ru, aktīvi ir dejotāji un citi pagasta 
ļaudis. Ko vajag, to darām. Mēs ar 
Viju Izašari darbojamies novada 
Senioru padomē un atbildam par 
to, lai pagasta seniori varētu do-

ties ekskursijās.”
Kopš 2005. gada Vizma reizi 

nedēļā vada vingrošanas nodarbī-
bas. Prasmes, kā to darīt, apgūtas 
Dundagā, tās tiek pilnveidotas, la-
sot grāmatas un izmantojot inter-
neta resursus. Vingrošana notiek 
skolā, nodarbību apmeklētāji var 
izmantot plašu inventāra klās-
tu, daļa no tā iegūta, piedaloties 
zviedru izsludinātajā projektā un 
saņemot līdzekļus dažādu priekš-
metu iegādei. Vingrotāju skaits 
mainās, šogad nodarbības apmek-
lē astoņi dažāda vecuma cilvēki. 
“Kopš pirmās dienas vingro Mārī-
te, bet apbrīnoju arī Dzintru, kura 
no Virpes ar velosipēdu brauc uz 
nodarbībām pagasta centrā. Būtī-
bā vingrošanas nodarbības varētu 
vadīt jebkurš cits cilvēks, bet ir sa-
gadījies, ka tā esmu es. Esam arī 
kolektīvi nūjojušas, tagad tas tiek 
darīts individuāli. Man kustības ir 
dzīvesveids, nevaru iesākt dienu, 
ja neesmu vismaz astoņas minū-
tes izkustējusies.”

Būtiska Vizmas dzīves daļa 
veltīta kalpošanai Dievam. Viņa ir 
bijusī Rindas draudzes priekšnie-
ce. “Es no mazām dienām esmu 
vesta uz baznīcu. Tā no mājām at-
radās lielā attālumā. Tēvs un māte 
bija pārliecināti ticīgie, braucām 
uz Nurmes baznīcu. Man tika 
dota diezgan liela brīvība, bet no 
manis prasīja arī atbildību. Tāpat 
stingri tika mācīts nesolīt to, ko 
nevarēšu izpildīt. Kopš bērnības 
līdz pat šai dienai man patīk ēģeļ-

mūzika, tādēļ, kad Rindas baznīcā 
parādījās iespēja atjaunot instru-
menta skanējumu, bija milzīgs 
gandarījums.”

Pionieru laikos un pēc tam 
Vizma dievnamu neapmeklēja, 
bet sirdī bija iesēta ticības sēkli-
ņa, kura uzplauka atmodas laikos. 
1997. gadā anceniece iesvētījās 
un sāka kalpot draudzē. “Nav 
vienkārši pateikt, ko manā dzīvē 
darījis Dievs, bet es zinu, kā tas 
ir – dzīvot ar Viņu un bez Viņa, 
kad nav, pie kā tverties. Es taču 
nevarēju savu smagumu uzkraut 
ģimenei, jo cilvēku spēkam ir ro-
bežas, savukārt Dievam ir iespē-
jams viss. Bet ceļš līdz izpratnei 
par Dieva klātnību bija garš. Ne-
bija tā, ka iesvētījos un uzreiz visu 
sapratu. Tikai ar gadiem esmu gā-
jusi dziļumā un sapratusi daudz 
vairāk par Dieva varenību. Viņš 
palīdz gan ikdienišķos sīkumos, 
gan ļoti smagos brīžos. Bērnībā 
biju ļoti, ļoti kautrīgs bērns, savu-
kārt, kalpojot draudzē, mainījos. 
Būdama draudzes priekšniece, 
kārtoju saimnieciskās lietas, un 
no kautrības vairs nebija ne vēsts. 
Turoties pie Dieva, kļuvu drošāka, 
radās stabilitāte. Man ir bijis gana 
daudz veselības problēmu, un šā-
dos brīžos vienmēr esmu varējusi 
paļauties uz Dievu. Lūgšanām ir 
neiedomājams spēks!”

Kristiete ir aizdomājusies arī 
par to, kā sabiedrībā atturēties no 
citu aprunāšanas, jo pat tad, ja tu 
pats never muti vaļā, bet nedari 

neko, lai izbeigtu mēļošanu, Dievs 
par to nepriecāsies. Vizma min 
vairākus piemērus, kad Tēvs pa-
vēris ceļu saimniecisku jautājumu 
risināšanai dievnamā. Piemēram, 
izdevās veikt remontu baznīcas 
tornī, nesen draudzes māsa Ru-
dīte izbalsināja sakrālo ēku. “Es 
lūdzu, mēs lūdzam, tādējādi at-
zīstot, ka paši savā spēkā nevaram 
neko, bet, ja Dievs nāk palīgā, ir 
iespējams pilnīgi viss! Tas ir dzi-
ļu attiecību līmenis, kas paveras, 
pieaugot ticībā.” Vizma atceras 
kādu sievieti, kura savulaik smē-
ķēja un gulēja grāvī, bet viņa sāka 
lūgt, pamazām pārmainoties un 
iegūstot līdzcilvēku cieņu. Kad šī 
sieviete aizgāja mūžībā un viņu 
izvadīja no baznīcas, ēkā bija ļoti 
daudz cilvēku, kuri atnāca atvadī-
ties no māsas Kristū. 

Vizma ar vīru Vilni izaudzi-
nājuši dēlu Nauri un sagaidījuši 
mazdēlu Kārli. Vecākiem ir liels 
gandarījums, ka dēls zina, ko nozī-
mē ticības ceļš. Viņš pat iesvētījās 
ātrāk nekā tēvs un māte, kuri no-
dzīvojuši kopā jau 51 gadu. “Dievs 
mums palaikam dod pārbaudī-
jumus, bet jāmācās ar tiem tikt 
galā Dieva spēkā, rūdoties aizvien 
vairāk un vairāk. Ja kādam no mū-
sējiem draudzē ir problēmas, aiz-
lūdzam visi kopā, un Dievs palīdz. 
Liels prieks, ka mūsu svētdienas 
skolā nodarbībās vēlas piedalīties 
vairāk nekā 20 bērnu. Sēkliņa būs 
iesēta, un tas ir galvenais.”

Marlena Zvaigzne

Pietiekams finansējums senioru aktivitātēm

Kalpo cilvēkiem 
un Dievam 

Vizma Ģērmane (vidū) ar ticības māsām Baibu Manteju (pa kreisi) un Inesi Auziņu. 
VIZMAS ĢĒRMANES ARHĪVA FOTO
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Vārves pagasta senioru 
kopa “Vīgriezes” 2018. gadu 
uzsāka ar Zūru  
pamatskolas apmeklējumu. 
Ir taču interesanti uzzināt, 
ar ko mūsu skolas laiks  
atšķiras no šodienas skolas.

Skolas mazajā zālē mūs ar 
koncertu iepriecināja kora un 
dramatisko kolektīvu dalībnieki. 
Skolas direktore Santa Broša savā 
uzrunā izteica vēlmi arī turpmāk 
sadarboties ar senioriem. Mēs 
tam labprāt piekritām un jau plā-
nojam nākošās tikšanās.

Uzsākot ceļojumu pa estētiski 
noformēto skolu, itin bieži izska-
nēja: “Klausies, te kolhoza laikā 
bija...” 

Bibliotēkā skolotāja Laila Ru-
tule mūs iepazīstināja gan ar jau-
nākajām grāmatām, gan ar darba 
laiku, kas būtu piemērots senioru 
apmeklējumiem.

Īpaši gaidīti bijām mājturības 
kabinetā, kur skolotāja Iveta Tin-
denovska rādīja un stāstīja par 
darbu ar meitenēm. Priecājāmies 
par daudzveidīgajiem un mūsdie-
nīgajiem rokdarbiem, kabineta 
iekārtojumu, skolotājas attieksmi 
pret savu darbu.

No saviem mazbērniem bijām 
dzirdējuši vārdu interaktīvā tāfele. 

Tad nu gājām un skatījām to arī 
darbībā. Bērniem ar to darboties 
noteikti ir interesanti, bet mūsu 
sirdis tomēr vairāk sildīja vecā, 

labā tāfele.
Launagojot skolas ēdnīcā, 

pārrunājām gūtos iespaidus un 
secinājām, ka skolā bērniem ir 

dota brīnišķīga iespēja izkopt sa-
vus talantus gan mācību stundās, 
gan interešu izglītības pulciņos. 

Paldies skolas direktorei un 

viņas komandai par brīnišķīgo 
pēcpusdienu, kurā mēs jutāmies 
patiesi gaidīti.

Viktorija Rebuka

Apmeklēja Zūru pamatskolu

Seniores iedziļinās bibliotēkā notiekošajā. VIKTORIJAS REBUKAS ARHĪVA FOTO
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Janvāra sākumā no  
808. Puzes mazpulka mēs ar 
Signi Līdaku piedalījāmies 
Latvijas mazpulku ziemas 
konferencē “Elementi  
ilgtspējīgai attīstībai”  
Latvijas Universitātes  
konferenču un atpūtas  
kompleksā “Ratnieki”  
Līgatnes novadā. 

Mazpulcēni spēlēja dažādas 
spēles kopā ar Rīgas klubiņa jau-
niešiem, veica izzinošus koman-
du piedzīvojumus svaigā gaisā, 
izbaudīja draudzīgu iepazīšanos 
ar mazpulcēniem no citiem maz-
pulkiem Latvijā, klausījās iedves-
mojošos stāstos par baiļu pārva-
rēšanu, darbojās grupās, veidojot 
prezentācijas par ilgtspējīgu at-
tīstību. Signes grupa prezentēja 
savu viedokli par tēmu “Atstāsim 
Latvijā mežus”. Tēmas katra grupa 
izvēlējās pati un pamatoja, kāpēc 
tieši šī problēma viņus uztrauc. 
Lai jaunais gads nāktu ar dažādām 
iedvesmojošām idejām, mazpulku 
vadītājiem bija izvēlētas dažā-
das nodarbības. Lektorus, kas ar 
mums darbojās, labprāt iesaku 
izmantot semināros vai kādās 
nodarbībās, ja jūs šīs tēmas spēj 
ieinteresēt kaut vai pēc virsraks-
ta. Neformālās izglītības eksperte, 
astoņu kompetenču spēļu veido-
tāja Natalja Gudakovska informē-
ja par komunikāciju ar dažādiem 
vecumposmiem. “Kas mūs attur 
no savu mērķu īstenošanas (paš-
sabotāža, nevēlami ieradumi...)” 
– to mums skaidroja Karīna Vīti-
ņa, topošā personīgās izaugsmes 
trenere. Aina Poiša aicināja pado-

māt par izdegšanu un kā līdz tai 
nenonākt. Man ļoti patika Klāva 
Balamovska, biznesa trenera, pre-
zentācija “Ieguvumu valoda, kas 
tas ir, kā to pielietot, lai sasniegtu 
vēlamo”. Mazpulku labais gariņš, 
Dr. Gunta Kalvāne runāja par 
tēmu “ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķi, aprites ekonomika – kā to 
izmantot Latvijas attīstībai”.

Visas lekcijas bija ļoti labi sa-
gatavotas un interesantas, bet 
fonda “1836” pārstāvju Enriko 
Podnieka un Ineses Krūzes stās-
tījums par fonda īstenoto vēlmi 

radīt tūrisma ceļu “Aplido, apce-
ļo, apmīļo Latviju” visas Latvijas 
robežas garumā var skart ikvie-
nu mūsu novada iedzīvotāju, jo 
mēs taču arī dzīvojam pie valsts 
robežas. Fonda dalībnieki jau ir 
apsoļojuši lielāko daļu no Latvijas 
robežas, šogad vēl atlikuši deviņi 
gājieni, un tad visi 1836 Latvijas 
robežas kilometri būs pieveikti, 
mums tuvākie gājieni šogad pare-
dzēti Grobiņas un Rojas novadā. 
Ikviens interesents var atsaukties 
aicinājumam “Izgaismo Latviju!” 
Visi iedzīvotāji ir aicināti 21. jūnijā 

no plkst. 21 pie robežas vai citviet 
Latvijā iedegt saulgriežu uguns-
kurus, tādējādi nostiprinot valsts 
robežu. Fonda dalībnieki aicina 
pieteikt ugunskurus Inesei Krū-
zei (t. 29289859 vai fonds1836@
gmail.com). 

Vēlā vakara stundā tikāmies ar 
z/s “Lejiņas” saimnieci Ivetu Jo-
guri no Annas pagasta sarunā par 
ārstniecības tēju iepazīšanu un 
degustēšanu. Patiesībā uzzinājām 
ļoti daudz par viņas saimniecību, 
un pieminēšu vienu skaitli, lai ik-
viens saprastu, ka saimniecībā viss 

notiek ļoti nopietni, – Iveta audzē 
400 tomātu šķirņu un ne tikai... 
Man radās doma, ka viņas dien-
naktij ir vairāk nekā 24 stundu, lai 
visu to pagūtu.

Emocionāli visspilgtākais mir-
klis konferences laikā bija tikšanās 
ar kamaniņu braucēju brāļu Šicu 
vecmāmiņu Liliju Šici. Sirmā kun-
dze septembrī jau sasniegusi 97 
gadu vecumu un skaisti izstāstīja 
mums par savu darbību mazpulkā 
1936. gadā. Skandēja mums dze-
joļus un ar humora pieskaņu at-
cerējās skaistus bērnības mirkļus. 
Lilijas kundze dzīvo Krimuldā, ik 
dienas sēžas pie stellēm, lai kaut 
ko jaunu noaustu, jo nevarot taču 
atstāt neizmantotus iegādātos 
diegus, pašreiz top galdauts. 

Lilijas kundzei ir lieliska atmi-
ņa, par to var pārliecināties, lasot 
viņas autobiogrāfisko grāmatu 
“Turi savu kanti, Lileit! Meitene 
no Rites ienāk dzīvē.” Grāmatu 
Lilijas kundze uzrakstīja 90 gadu 
vecumā, un tā stāsta, kādām 
grūtībām ir bijis pakļauts autores 
dzīves ceļš.

Projektā “60 elementi tavā ka-
batā” mazpulcēni piedalās nolie-
toto mobilo telefonu savākšanas 
kampaņā, pužiņi uz konferenci 
aizveda 51 telefonu, to vākšana 
turpinās līdz 17. februārim. Ja 
jums vai jūsu draugiem mājās gla-
bājas kāds vecs, nelietojams mo-
bilais telefons, Puzes mazpulcēni 
labprāt to saņemtu (t. 26352802), 
lai gūtu labus rezultātus šajā Lat-
vijas mēroga akcijā.

Māra Kraule

Mazpulcēni radoši uzsāk jauno gadu

Mazpulku ziemas konferencē “Elementi ilgtspējīgai attīstībai”.              MĀRAS KRAULES FOTO



PUZE

18  | 
2018. gada 13. februāris

Iepriekšējā “Ventspils 
Novadnieka” numurā jau 
rakstīju, ka 808. Puzes  
mazpulka mazpulcēni kopā 
ar kultūras nama vadītāju 
Līgu Galdiņu aicināja puži-
ņus uz piemiņas pasākumu 
1991. gada barikāžu dienu 
atcerei.

Puzes kultūras namā pie 
simboliskā piemiņas ugunskura 
pulcējās 16 barikāžu dalībnieki, 
mazpulcēnu vecāki un citi Pu-
zes pagasta iedzīvotāji. Šogad ar 
mums kopā bija arī Alfrēds Mač-
tams, kurš tajā laikā kā Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes 
deputāts satrauktās barikāžu die-
nas aizvadīja aiz Jēkaba ielas bari-
kādēm.

Mazpulcēni norunāja dzejoļus 
par mūsu dzimto zemi Latviju, 
tās skaistumu, Puzes pamatskolas 
dziedātāji, kas tikko kā bija pie-
dalījušies latviešu tautas dziesmu 
konkursā “Lakstīgala”, skolotājas 
Lienītes Čačes vadībā priecēja 
klātesošos ar skanīgām dzies-
mām. Noskatījāmies Andreja Ķir-
ša uzņemto videofilmu. 

Vēlāk risinājās vīru sarunas 
par tajās dienās piedzīvoto, par 
izjūtām un gūto pieredzi. Katru 
reizi viņiem atgādinu, ka cienu 
visus par izrādīto drošsirdību un 
pašaizliedzību šajās mūsu valsts 
nozīmīgajās dienās, un īpaši at-
zīmēju Andreja veikumu. Ar ļoti 
lielo videokameru viņš filmēja 
Rīgas ielās, to varēja pamanīt jau 
pa lielu gabalu, un katrs varam 
iedomāties, kā riskēja Andrejs, to 
darot. Taču mums nu ir paliku-
si reāla liecība par cilvēkiem, kas 
bija Rīgā.

Ja kaut kur izskan pārmetumi 
par to, ka barikāžu dalībnieki nav 
saņēmuši pelnīto Latvijas Repub-
likas valsts apbalvojumu, 1991.
gada barikāžu dalībnieka piemi-
ņas zīmi, tad pužiņi gan nevar 
sūdzēties. Visi barikāžu dalībnie-

Amatierkolektīviem Puzē mē-
ģinājumu grafiks nedod iespēju 
to dalībniekiem ikdienā satikties, 
katram izvēlēta sava diena un 
mēģinājumu laiks. Kultūras nama 
vadītāja Līga Galdiņa parasti pa-
rūpējas, lai visi varētu satikties 
un labāk iepazītu cits citu kopī-
gos pasākumos. Tā arī aizvadītā 
gada nogalē pašdarbnieki saņē-
ma dāvanu – Ievas Akurateres 
koncertu – un pēc tā kopā vadīja 
interesantus mirkļus. Tapa tradi-
cionālā glezna, lielākā daļa dalīb-
nieku pielika otu, lai papildinātu 
kolēģu veikumu. Gleznojam katru 
reizi, drīz jau varēs veidot izstādi. 
Piedalījāmies dažādās aktivitātēs, 
kā palīgmateriālus izmantojām 
plastmasas glāzes un balonus, tas 
prasīja gan veiklību, gan pietie-
kamu uzmanību. Priekšnesumu 
sniedza ansamblis “Pa īstam”, vē-
lāk ikvienam bija iespēja dalīties 
dāvināšanas priekā. Paldies, Līga! 
Lai tev veiksmīgs šis gads un ro-
das daudz labu ideju kopā ar ta-
viem palīgiem un atbalstītājiem!

Māra Kraule

Pie atmiņu ugunskura

ki, kas paši to vēlējās, šo apbalvo-
jumu ir saņēmuši, jo pirmoreiz 
– 2003. gadā – un vēl otrreiz – 
2007. gadā – apkopoju barikāžu 
dalībnieku anketas un iesniedzu 
tās 1991. gada barikāžu dalībnie-
ku atbalsta fondam apbalvojuma 
saņemšanai. 

Pēc šī apbalvojuma piešķir-
šanas termiņa beigām ir izvei-
dots pateicības raksts. Pateicī-
bas rakstu barikāžu dalībniekam 
piešķir par 1991.gada janvārī un 
augustā parādīto drošsirdību, 
pašaizliedzību un iniciatīvu, par 

ieguldījumu organizatoriskajā un 
apgādes darbā, kā arī par barikā-
žu dalībnieku morālo un materi-
ālo atbalstīšanu. To piešķir tādai 
personai, kura nav apbalvota ar 
1991.gada barikāžu dalībnieka 
piemiņas zīmi. Ierosinājumu par 
pateicības raksta piešķiršanu 
var iesniegt jebkurš iedzīvotājs, 
tomēr netiek izskatīts ierosinā-
jums, kura autors ieteic apbalvot 
sevi. Papildus informāciju va-
rat saņemt 1991. gada barikāžu 
biedrības mājaslapā un, ja jums 
ir zināmi barikāžu dalībnieki, kas 

apbalvojumu nav saņēmuši, varat 
iesniegt par viņiem iesniegumus 
pateicības raksta saņemšanai.

2017. gada 22. jūnijā Saei-
ma pieņēma likumu “Par 1991. 
gada barikāžu dalībnieka statu-
su”, kas stājās spēkā 2018. gada 
1. janvārī. Personas, kas atzītas 
par barikāžu dalībniekiem, varēs 
saņemt noteikta parauga aplie-
cību, tās izsniegs 1991. gada ba-
rikāžu dalībnieku biedrība. Lai 
saņemtu apliecību, ar iesniegu-
mu jāvēršas biedrībā, bet zinu, 
ka pašlaik vēl tiek sagatavoti Mi-

nistru kabineta noteikumi par šo 
apliecību izsniegšanas kārtību, 
tā ka barikāžu dalībniekiem vēl 
jāapbruņojas ar pacietību, kuras 
jau viņiem, kā tas sen pierādījies, 
netrūkst. Likumā arī noteikts, 
ka pašvaldībām ir tiesības savos 
saistošajos noteikumos barikāžu 
dalībniekiem paredzēt sociālās 
garantijas, piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaides, kā arī 
atvieglojumus pašvaldības node-
vu maksāšanā vai pakalpojumu 
saņemšanā.

Māra Kraule

MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Brīdis kopā

 Līgas Galdiņas aicinātie atpūtas pasākuma dalībnieki. 

ANDAS LEJNIECES FOTO
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Rosīgie jūrkalnieki, 
kuri vakaros negrib sēdēt 
mājās, atkal sākuši dejot. 
Tas notiek ceturtdienās un 
svētdienās, un arī tu vari 
viņiem pievienoties! Īpaši 
tiek gaidīti vīri, jo viņu Ievas 
Goldmanes vadītajā vidējās 
paaudzes deju kolektīvā ir 
mazāk nekā sievu. 

Šī iemesla dēļ Ievai jāpiedāvā 
tāds repertuārs, lai pie dejošanas 
tiktu visi un katrs varētu parādīt 
savus talantus. Kolektīva dalībnieku 
vidū ir cilvēki ar pieredzi, kuri jau 
dejojuši iepriekš, un ir tādi, kuri 
tikai šosezon izmēģinājuši, kas tas 
ir – dejot tautiskās dejas. Pēc Ievas 
teiktā, abi gadījumi ir cerīgi, gal-
venais, lai cilvēks gribētu dejot un 
viņam būtu ritma izjūta.

Pirmais mēģinājums notika 
14. septembrī. Pirms tam Ieva, 
risinot darba jautājumus, iegrie-
zusies Jūrkalnes tautas namā un 
sarunā ar kultūras iestādes vadī-
tāju Kristīni Skrulli uzzinājusi, ka 
šī gadsimta sākumā jūrkalnieki 
dejojuši, bet nu jau vairākus gadus 
šajā jomā bija klusums. Ieva iemi-
nējusies, ka varētu vadīt deju ko-
lektīvu, un gribētāju netrūka. Tā 

jau kopš septembra ventspilniece 
divas reizes nedēļā kāpj savā auto-
mašīnā un brauc uz Jūrkalni. “Jā, 
tas ir mans brīvprātīgais ieguldī-
jums, kurš sniedz gandarījumu 
un prieku. Ko tik mēs nedarām 
savu vaļasprieku dēļ, un es esmu 
izvēlējusies sadarbību ar jūrkal-
niekiem, kas ir atsaucīgi cilvēki,” 
atzīst Ieva. Viņas vadītā kolektīva 
dalībnieku vecuma amplitūda ir 
plaša, jaunākajai dejotājai ir 15, 
vecākajiem – ap 50. Vīru ir mazāk 
nekā sievu, viņi ir četri. Dejotāju 
kopējais skaits esot 16. Nu jau ir 
skaidrs, ka deju skatē jūrkalnieki 
nepiedalīsies, bet tas nemazina 
viņu degsmi tikties mēģinājumos 
un uzstāties. Ziemassvētku laikā 
notika pirmais koncerts, kurā de-
jotāji greznojās suitu tērpos, kas 
bija saglabājušies no iepriekšējā 
deju kolektīva. Iepriekšējais ko-
lektīva vadītājs Ingus Antonovičs 
ir ļoti gandarīts par to, ka Ieva 
māca dejot un arī viņš divas rei-
zes nedēļā var izkustēties. Tādē-
jādi jūrkalnieks var atbrīvoties no 
darba dienas laikā uzkrātā stresa, 
deja ļauj aizmirsties, dod brīvības 
izjūtu un uzlabo veselību. Arī Ilo-
na Niedoliņa uzskata, ka dejošana 

JŪRKALNE Deju kolektīvā gaida vīrus

palīdz justies labi, ķermenim tā 
nāk par labu. Viņa ir dejojusi In-
gus laikā, tādēļ nav iesācēja. “Kad 
iepriekšējais deju kolektīvs beidza 
pastāvēt, vēlme dejot nepazuda. 
Cits ar citu runājot, palaikam pie-
minējām, ka gribētos atkal dejot, 
un nu šī iespēja radās. Tas nekas, 
ka šogad nepiedalīsimies skatē un 
netiksim uz Deju svētkiem. Tas, 
protams, ir mērķis, pēc kura tie-
cas katrs dejotājs, tomēr tas, ka 
nebrauksim uz svētkiem, nema-
zina mūsu vēlmi dejot ikdienā.” 

Ilona ne tikai dejo, bet arī dzied 
etnogrāfiskajā ansamblī “Maģie 
suiti” un vairākas reizes nedēļā 
dodas uz bibliotēkas otro stāvu 
aust. “Ja jau es visu nevarētu pagūt 
izdarīt, no kaut kā atteiktos, bet 
negribas visu laiku pavadīt tikai 
mājās, vajag arī iziet sabiedrībā, 
un dejošana ir viens no veidiem, 
kas palīdz to izdarīt.”

Mēģinājumus apmeklē arī dzī-
vesbiedri Mairita un Dainis Anso-
ni. Viņi, tāpat kā Ilona, ir dejojuši 
Ingus vadībā un divas reizes pie-

dalījušies Deju svētkos Rīgā. Tas 
bijis liels notikums, kuru gribētos 
piedzīvot vēlreiz. Dainis piekrīt 
Ilonas teiktajam, sakot, ka dejoša-
na ir labs iemesls, lai izkustētos no 
mājām un piedalītos nelielā fiziskā 
treniņā. Jūrkalnieku pirmais kon-
certs radījis saviļņojumu, jo katra 
uzstāšanās ir īpaša, bet arī mēģi-
nājumi sniedz pozitīvas emocijas. 
Tādēļ ir vērts pievienoties dejotā-
jiem un izbaudīt to prieku, ko viņi 
saņem pārpārēm.     

Marlena Zvaigzne

Ieva Goldmane (vidū) ir gandarīta par jūrkalnieku atsaucību.   BAIBAS BĒRZIŅAS FOTO

19. februārī plkst. 17 Ventspils novada pašval-
dības Tārgales pagasta pārvaldē, “Dzintarkalnos”, 
Ventspils novadā, rīko rūpnieciskās (pašpatēriņa) 
zvejas tiesību nomas atklāto izsoli uz reņģu tīkliem 
Ventspils novada Baltijas jūras piekrastes ūdeņos 
Tārgales pagastā. Izsoles noteikumi atrodami mā-
jaslapā www.ventspilsnovads.lv.    

20. februārī plkst. 16 Ventspils novada pašval-

dības Užavas pagasta pārvaldē, “Avotos”, Užavā, 
Ventspils novadā, rīko rūpnieciskās (pašpatēriņa) 
zvejas tiesību nomas atklāto izsoli uz reņģu tīkliem 
Ventspils novada Baltijas jūras piekrastes ūdeņos 
Užavas pagastā. Izsoles noteikumi atrodami mājas-
lapā www.ventspilsnovads.lv.   

Ivita Meinarde 

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka Ventspils no-
vada teritorija iekļauta sarakstā, kurā, pēc centra epidemioloģiskās 
uzraudzības datiem, ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu. Tas 
nozīmē, ka bērni no viena līdz 18 gadiem par valsts budžeta līdzek-
ļiem bez maksas tiek vakcinēti pret ērču encefalītu. Vakcināciju plāno 
un veic ģimenes ārsts. 

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA

BEZ MAKSAS VAKCINĒ 
PRET ĒRČU ENCEFALĪTU

Rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas atklātā izsole



Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
E-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
Tirāža:  5000  eks.
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, 28. februārī.
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ZLĒKAS

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ JANVĀRĪ REĢISTRĒTI  
MIRŠANAS GADĪJUMI: 

Ugāles pagastā Lidija Vanškeviča (03.01.2018.)
 Hilda Kiršteine (16.01.2018.)
 Ina Jansone (21.01.2018.)
 Dailonis Strazdiņš (19.01.2018.)
Tārgales pagastā   Laima Rumberga (06.01.2018.)
Vārves pagastā Viktors Vikštrems (17.01.2018.)
 Melānija Valdmane (28.01.2018.) 
Popes pagastā Ella Reinfelde (23.01.2018.)
Jūrkalnes pagastā Ilga Freimane (28.01.2018.)

Marlena Zvaigzne 

Tiek aizsargāti 
personu dati

“Ventspils Novadnieka” lasītāji bija pieraduši lasīt jubilāru un 
jaundzimušo vārdus, uzzinot arī to, kurš novadnieks devies mūžībā. 
Nu kārtība ir mainījusies, jo esam saņēmuši Datu valsts inspekcijas 
norādes ievērot “Fizisko personu datu aizsardzības likuma” 1. pantu 
aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās 
dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi. 
Tādējādi turpmāk varam ziņot tikai to, kurā pagastā pasaulē nākuši 
jaundzimušie, cik laulību noslēgts, minot aizgājēju vārdus un uzvār-
dus, miršanas datumu, bet ne dzimšanas datus.      

2018. gada janvārī Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēts pa vienam jaundzimušajam Zirās, Ancē, Jūrkalnē un Piltenē, 
Tārgales pagastā reģistrēti divi jaundzimušie. Janvārī reģistrēta viena 
laulība, kas noslēgta Usmas pagastā, jaunie laulājušies baznīcā.  

Zlēceniece Elga Anna 
Dūdiņa 28. janvārī Zlēku 
baznīcā saņēma Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznī-
cas apbalvojumu “Uzticības 
vairogs”.  

Dievkalpojumu vadīja Liepā-
jas bīskaps Hanss Martins Jen-
sons, Piltenes iecirkņa prāvests 
Kārlis Irbe un draudzes mācītājs 
Jānis Kalniņš. Todien amatā ieve-
da jauno Zlēku draudzes padomi.

Ar “Uzticības vairogu” ap-
balvo par sevišķiem nopelniem 
draudzes un baznīcas darbā. Par 
nopelniem uzskatāma ilgstoša uz-
ticīga un uzcītīga kalpošana baz-
nīcas vai draudzes darbā, priekš-
zīmīga un godīga pienākumu 
izpilde, ikviena kalpošana baznī-
cas, savas draudzes un sabiedrības 
garīgās izaugsmes labā.

Pēc draudzes mācītāja Jāņa 
Kalniņa teiktā, Elga baznīcā kalpo 
kopš astoņdesmito gadu beigām, 
viņa vienmēr bijusi dievnama at-
slēgu sargātāja un atdarījusi sak-
rālo ēku ne tikai tad, kad tur no-
tikuši dievkalpojumi un laulības, 
bet arī ieradušies tūristi. Kristiete 
ir bijusi draudzes priekšniece un 
pratusi sadarboties ar pagasta pa-

domi un Zlēku attīstības fondu, 
iesaistoties vairākos projektu kon-
kursos. Tādējādi izdevies atjaunot 
baznīcas torni un jumtu, izklāt 
dievnama priekšā jaunu flīžu celi-
ņu. Mācītājs Jānis teic, ka Elga ir 
īsta kurzemniece, kura, neraugo-
ties uz dažādām dzīves grūtībām, 
pratusi saglabāt enerģiju un aktī-
vu dzīves pozīciju: “Viņa nav čīk-
stētāja, bet ir darītāja, cilvēks ar 
milzīgu atbildības izjūtu, kurš no 
tā, kas viņam ir, iedos arī citiem.”

Pati Elga 2014. gadā “Vents-

pils Novadniekam” stāstīja, ka 
visu mūžu ir daudz strādāts, un 
tas tiek darīts arī tagad – pašas 
saimniecībā. Dievs, kā atzīst zlē-
ceniece, palīdz ikdienas gaitās; 
ja vispirms bijusi lūgšana un pēc 
tam – darbs, tas vedas labāk: “Ti-
cības ceļā nevar gaidīt acumirklī-
gus brīnumus. Jābūt pacietīgiem 
un jāsaprot, ka visas lūgšanas ne-
tiks piepildītas nākamajā dienā. 
Tik vienkārši tas nenotiks! Ticība 
ir ceļš, kas jāiet mūža garumā.” 

Marlena Zvaigzne 

Pagājušajā gadā  Dienas un so-
ciālo pakalpojumu centrā Zlēkas 
ar Novusa federācijas biedru Jāni 
Čakli tika organizētas vairākas no-
vusa spēles. Novusa spēlēšana Zlē-
ku bērniem un jauniešiem aizvien 
ir iecienīts brīvā laika pavadīšanas 
veids, tāpēc  nesen  tika organizēts 
otrais novusa turnīrs, kurā pieda-
lījās deviņi zēni. Bērniem bija ne-
nogurstošs spēlētprieks, spraigajā 
spēlē 1. vietu ieguva Viktors Ma-
jorenkovs, 2. vietu – Edijs Ozoliņš, 
bet 3. vietu izcīnīja jaunākais sacen-
sību dalībnieks Kristiāns Ozoliņš. 
Visi zēni par piedalīšanos turnīrā 
tika apbalvoti ar Zlēku pagasta ka-

lendāru. Saku paldies visiem novu-
sa turnīra dalībniekiem par izdevu-
šos pasākumu un atgādinu, ka visi 
interesenti mūsu pagasta kalendāru 
var saņemt Zlēku bibliotēkā. 

Gada sākumā bērni pulcējās 
Zlēku bibliotēkā, lai draudzī-
gā lokā spēlētu izglītojošu faktu 
spēli “Latvija Junior”. Spēles laikā 
tika uzdoti jautājumi par mūziku, 
sportu, ģeogrāfiju, dabu un kul-
tūru Latvijā un pasaulē, gadījās 
arī āķīgi jautājumi. Piemēram, cik 
zirņu saiet glāzē? Vai mušas ēd 
cietu barību? Sarkanā un zilā krā-
sa ir pamatkrāsas, bet kura ir trešā 
pamatkrāsa? Bibliotekāre Pārsla 

Bože bērniem palīdzēja rast atbil-
des uz jautājumiem par kultūru 
un literatūru. Par katru pareizo 
atbildi tika saņemts spēles žetons, 
un Sintija Ļedņika izrādījās eru-
dītākā spēles dalībniece, jo pirmā 
sakrāja visu grupu žetonus. Dalīb-
nieki pēc spēles cienājās ar skolē-
nu ziemas brīvlaikā pašu ceptajām 
un glazētajām piparkūkām. 

Piparkūku cepšanā,  lai darbi 
veikli ritētu uz priekšu, bērniem 
palīdzēja Liesma Viļumsone un 
bērnu mammas Elīna un Sindi-
ja. Paldies visiem par iesaistīšanos 
pagasta aktivitātēs!

Inita Vekmane

Ventspils novadā 
samazinājies mirušo skaits

2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā samazinājies reģistrēto 
jaundzimušo skaits, piefiksēts mazāk miršanas gadījumu, 
gandrīz nav mainījies noslēgto laulību skaits. 

2017. gadā fiksēts 61 dzimšanas gadījums, piedzima 31 meitenīte 
un 30 zēni (2016. gadā – 101 jaundzimušais, tostarp 49 meitenes). 
Pirmo reizi par jaunajām māmiņām 2017. gadā Ventspils novadā 
kļuva 20 sievietes. Otrais bērniņš piedzima 24, trešais – 14, ceturtais 
– 3 māmiņām. Laulībā dzimuši 29 bērniņi, paternitāte noteikta 31 
gadījumā, bet viena dzimšana reģistrēta bez ziņām par bērna tēvu. 
Viens bērns, kurš reģistrēts Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā, 
deklarēts citā pašvaldībā.

2017. gadā visvairāk bērnu piedzima Tārgalē – 14 (pērn 9), 
Ugālē un Vārvē – 8 (pērn 8 un 18), Piltenē un Puzē – 5 (pērn 10 un 
5), Zlēkās un Zirās – 4 (pērn 3 un 1), Popē un Užavā – 3 (pērn 17 
un 9), Ancē, Jūrkalnē un Usmā – 2 (pērn 8, 5 un 3). 

Populārākie vārdi meitenēm: Emīlija (6) un Estere (3), zēniem 
– Endijs (3), Jēkabs (3) un Artūrs (3). Sešiem bērniņiem vecāki 
devuši divus vārdus. Par retu vārdu īpašniecēm kļuvušas Aļika, 
Amēlija, Keitija, Leila un Otīlija. Retākie puišu vārdi: Hanss un 
Julians. Joprojām populāri ir seni personvārdi, piemēram, Jānis, 
Mārtiņš, Edvards, Krišjānis, Anna, Elza un Emma. 

2017. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
119 mirušie, tostarp 58 vīrieši (2016. gadā – 187 mirušie, tostarp 
96 vīrieši). Noslēgtas 40 laulības, tostarp 17 baznīcā (2016. gadā 
– 41 laulība, tostarp 11 baznīcā). Divas laulības noslēgtas ar 
ārzemniekiem, 23 laulības svinīgi reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā. 

Marlena Zvaigzne      

Spēlē novusu un 
iepazīst Latviju

Bērni cienājās ar pašu ceptajām piparkūkām.                                           INITAS VEKMANES FOTO 

Pasniedz baznīcas apbalvojumu

Elga Anna savā dzimšanas dienā pagasta bibliotēkā.
PĀRSLAS BOŽES FOTO     


