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Tirgotāju asociācijas 
un Pašvaldību savienības 
rīkotajā konkursā “Latvijas 
labākais tirgotājs 2017” pa-
manīti arī Ventspils novada 
uzņēmēji. Artura Cimoškas 
vadītā kafejnīca un resto-
rāns “Pilsberģu krogs” ie-
kļuva konkursa finālā, viesu 
namam “Pilsberģu krogs” 
tika laureāta gods, bet galve-
no balvu ieguva uzņēmējas 
Evijas Andžānes-Kalniņas 
uzņēmums “Zaķu krogs”.  

Jūnijā būs četri gadi, kopš Ar-
turs saimnieko “Pilsberģu krogā”, 
jau 25 gadus nodarbojoties ar 
tehnikas pārdošanu un remontu, 
rezerves daļu tirdzniecību Kul-
dīgā, Talsos, Saldū, arī Lielvārdē. 
Uzzinājis, ka krogs tiek pārdots, 
uzņēmējs to nopirka, jo Jūrkalne 
nebija sveša vieta, viņam rūpēja, 
kas notiek pagastā. 

“Tas, ko daru šeit, nav un ne-
var būt bizness. Pirms četriem ga-
diem bija izaicinājums izmēģināt 
kaut ko jaunu un izveidot tādu 
vietu, kas patiktu man un patiktu 
citiem. Tas ir izdevies, bet vēlreiz 
uzsveru, ka tas nav bizness, bet 
interesants vaļasprieks. Ja es gri-
bētu pelnīt, būtu jācep cīsiņi. Arī 
Mārtiņš Rītiņš ir izteicis domu, ka 
laba ēdināšana nes zaudējumus,” 
saka Arturs. 

Vasarā “Pilsberģu krogā” vien-
laikus var ieturēties 50 – 60 ēdāju, 
bet darbiniekiem tā ir liela slodze. 
Optimāli viņi strādā tad, ja ir ap 
40 apmeklētājiem. Ziemā uzņē-
mums nodarbina sešus, vasarā 
– 20 strādājošo, tūrisma sezona 
Jūrkalnē ilgst no Jāņiem līdz sep-
tembrim. Arturs viesiem piedāvā 
arī naktsmītnes, tās atrodas ne ti-
kai kafejnīcas ēkā, bet arī citviet, 
tādējādi vienā reizē viņa īpašumā 
var uzturēties ap 60 cilvēku. Aptu-
veni puse naktsmītņu izmantotāju 
ir no Latvijas, pārējie pārstāv citas 
valstis, tostarp Vāciju, Nīderlandi, 
Lietuvu, Somiju, Franciju. 

No saviem darbiniekiem uz-
ņēmējs prasa pieklājību, iejūtību 
pret klientiem un prasmi rīkoties 
dažādās, arī neikdienišķās situāci-
jās. “Visvairāk mani kaitina pavir-
šība,” atzīst Arturs, piebilstot, ka 
rūpējas par strādājošajiem, palai-
kam piedāvājot viņiem atpūsties 
ballēs un aicinot kopā apmeklēt 
teātra izrādes. 

“Pilsberģu kroga” odziņa, 
saimniekaprāt, ir dzīvās mūzikas 
vakari un iespēja baudīt mākslu, 
novērtējot gan gleznas, gan di-

Jūrkalnes uzņēmēji saņem balvas

Arturu Cimošku “Pilsberģu krogā” vienmēr priecē īpašā 
noskaņa. 

Evija Andžāne-Kalniņa (otrā pa kreisi) saņēmusi apbalvojumu.                MARLENAS ZVAIGZNES UN EVIJAS-ANDŽĀNES KALNIŅAS ARHĪVA FOTO

zaina priekšmetus. Izstādes tiek 
regulāri mainītas, tādēļ apmeklē-
tājiem ir interesanti pavērot, kas 
jauns atkal parādījies.

“Tātad vispirms ir patīkama 
noskaņa un tad ēdiens. Nekad ne-
centīšos kādu pārsteigt ar lielāko 
karbonādi, gribas pasniegt kaut 
ko smalkāku. Cik vien iespējams, 
izvēlamies vietējos produktus, bet 
tos iegādāties nav nemaz tik vieg-
li, kā varētu šķist, tomēr izdodas 
nopirkt jūrā ķertas zivis un mājās 
ceptu maizi, tepat audzētus dār-
zeņus. Ēdienkarti mainām divas 
reizes gadā, to darot, pieaicinām 
konsultantus, viespavārus, lai iz-
dotos apmeklētājus pārsteigt ar 
neikdienišķiem ēdieniem. Īpaši 
pieprasīti vienmēr ir zivju ēdieni, 
bet jau pieminēto karbonādi es 
gribētu svītrot no mūsu ēdienkar-
tes. Zinu, ka daudzi mani nesa-
pratīs, bet vēlos atteikties no trek-
niem un neveselīgiem ēdieniem,” 
uzsver Arturs. 

Runājot pa klientiem, uzņē-
mējs viņiem velta labus vārdus. 
Tie ir cilvēki, kas zina, ko vēlas, 
un apjauš, ko piedāvā “Pilsber-
ģu krogs, tomēr reizēm gadās arī 
cilvēki, kuri grib, lai ēdiens tiktu 
pasniegts desmit minūšu laikā. “Šī 
nav tā vieta, kur vajadzētu steig-

ties. Kamēr tiek gatavots ēdiens, 
bet tas notiek vismaz pusstundu 
vai 40 minūtes, iesakām apmek-
lētājiem aiziet līdz jūrai,” norāda 
Arturs. Uzņēmējs atbalsta Igo 
rīkotos mākslas plenērus un arī 
pats rīko plenērus, jo viņam pa-
tīk radošas izpausmes, un sena-
jai ēkai, kurā atrodas “Pilsberģu 
krogs”, tās itin labi piestāv.

Igo rīkoto plenēru dalībnieki 
parasti iegriežas arī “Zaķu kro-
gā”, kur viņus viesmīlīgi sagaida 
Evija. Viņa savā uzņēmumā “Kur-
šu taka” atvēl vietu mākslinieku 
darbu izstādīšanai un izsaka sa-
vas domas par tiem. “Man ir tuva 
māksla visās tās izpausmēs, vai 
tā būtu glezniecība, literatūra vai 
mūzika, turklāt uzskatu, ka arī 
kulinārija ir māksla. Esmu cilvēks, 
kam patīk dzīvot un darboties 
skaistā vidē. Lai uzņēmējs būtu 
veiksmīgs, viņam jābūt radošam,” 
uzskata Evija. Par “Zaķu kroga” 
saimnieci viņa kļuva pirms septi-
ņiem gadiem, kad bija trešā bērna 
kopšanas atvaļinājumā un, uztu-
roties Jūrkalnē, domāja, cik labi 
būtu šajā pagastā kaut ko iesākt, 
“jo es nemāku sēdēt bez darba”. 
Kad radās izdevīgs piedāvājums, 
Evija nopirka krogu. 



2  | 
2018. gada 13. marts

NO DOMES SĒDES

Ģimenes, kuras audzina 
bērnus ar invaliditāti, Vents-
pils novada Sociālajā die-
nestā var pieteikties vairāku 
bezmaksas pakalpojumu 
saņemšanai valstī notiekošā 
deinstitucionalizācijas pro-
cesa ietvaros.

Atelpas brīža pakalpojums 
vecākiem – bērna īslaicīga (līdz 
30 diennaktīm gadā) aprūpe un 
uzraudzība pie pakalpojuma snie-
dzēja, dodot iespēju vecākiem 
iegūt brīvo laiku atpūtai vai citu 
lietu sakārtošanai. Pakalpojuma 
laikā bērnam tiek nodrošināta 
ēdināšana četras reizes dienā, sa-
turīga brīvā laika pavadīšana, paš-
aprūpes spēju attīstība, pastaigas, 
speciālistu konsultācijas. Vents-
pils novada iedzīvotājiem tuvākie 
šāda pakalpojuma sniedzēji atro-
das Liepājā, Rīgā un Siguldā. So-
ciālais dienests, ja nepieciešams, 
var kompensēt ģimenes ceļa izde-
vumus nokļūšanai pie pakalpoju-
ma sniedzēja.

Sociālās aprūpes pakalpojums 
bērnam viņa dzīvesvietā  – no-
teiktu stundu skaitu nedēļā tiek 
nodrošināta ikdienas aprūpe, 
uzraudzība, pašaprūpes spēju at-
tīstība un brīvā laika saturīga pa-
vadīšana, ja vecāki darba, mācību 
vai citas aizņemtības dēļ to nevar 
izdarīt paši. Pakalpojuma ietva-
ros netiek segti pārtikas iegādes 
un tās pagatavošanas izdevumi. 
Pakalpojuma apjoms ir atšķirīgs 
dažādām vecuma grupām:

l līdz bērna četru gadu vecu-
mam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 

stundas nedēļā;
l no bērna piecu līdz 17 gadu 

vecumam (ieskaitot) – ne vairāk 
kā 10 stundas nedēļā.

Sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumi – katrs bērns, kuram ir 
veikta individuālo vajadzību iz-
vērtēšana projekta “Kurzeme vi-
siem” gaitā un izstrādāts atbalsta 
plāns, var saņemt dažādus reko-
mendētos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus (kopskaitā ne vai-
rāk kā 40 saņemšanas reižu). Sa-
vukārt bērna likumiskie pārstāvji 
vai audžuģimene  bez maksas var 
saņemt psihologa  un rehabili-
tologa pakalpojumus, apmeklēt 
fizioterapijas nodarbības un iz-
glītojošās atbalsta grupas (līdz 20 
reizēm). 

Sociālās rehabilitācijas, aprū-
pes un atelpas brīža pakalpojumu 

izmaksas noteiktā apjomā tiek 
segtas projekta “Kurzeme visiem” 
ietvaros. Lai uzzinātu vairāk par 
pakalpojumiem, to saņemšanas 
laiku, pieteikšanās kārtību un 
nepieciešamajiem dokumentiem, 
aicinām sazināties ar Sociālā die-
nesta vadītāju Intu Rudbahu pa 
tālruni 28387367.

Projekta “Kurzeme visiem” 
mērķis ir palielināt Kurzemes re-
ģionā ģimeniskai videi pietuvinā-
tu un sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pieejamību dzīves-
vietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. 

Vairāk informācijas par pakal-
pojumiem un projektu www.kur-
zemevisiem.lv. 

Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inese Siliņa

Atbalsta iespējas ģimenēm, 
kurās ir bērns ar invaliditāti

Februāra domes sēdēs
l Deputāti apstiprināja 2018. gada projektu finansēšanas 

nolikumus konkursam “Jaunietis darbībā – 2018”  
(skatīt  4. lpp.), konkursam “Solis – 2018” (skatīt 6. lpp.), 
konkursam “Mēs savā novadā – 2018” (skatīt 5. lpp.).

l Apstiprināja nolikumu par pašvaldības 2018. gada 
bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanas kārtību un 
saistošos noteikumus par pašvaldības pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkciju īstenošanu.

l Apstiprināja Sociālā dienesta kompetencē esošos 
saistošos noteikumus par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par maznodrošinātu, saistošos 
noteikumus par darba un sociālo prasmju pasākumu 
organizēšanu novadā, saistošos noteikumus par pašvaldības 
palīdzību audžuģimenēm, saistošos noteikumus par 
pabalstiem pilngadīgam bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, saistošos noteikumus par sociālās 
palīdzības pabalstu veidiem un to piešķiršanas kārtību 
un apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par 
materiālā stāvokļa novērtēšanu un atbilstību trūcīgas 
personas statusam. Saskaņoja Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānu projekta “Kurzeme visiem” 
ietvaros.

l Deputāti atbalstīja noteikumu projektu trūcīgo un 
maznodrošināto ģimeņu bērniem vecumā no 13 līdz 19 
gadiem, kuri 2017./2018. mācību gadā ir ieguvuši  
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs, par īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, 
nodrošinot pašvaldības finansējumu darba devējam 
izglītojamo ikmēneša darba algas izmaksai valstī noteiktās 
minimālās stundas tarifa likmes apmērā pusaudžiem  
(skatīt  3. lpp.).

l Piekrita palielināt SIA “VNK serviss” pamatkapitālu par 
110 372 eiro un apstiprināja pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumus, lai sabiedrība varētu realizēt budžeta plānā 
uzdotos pienākumus saistību izpildē, kā arī realizējot 
pakalpojumu projektus Užavas un Vārves pagastā. 

l Dome piekrita atsaukt SIA “VNK serviss” izdoto prokūru  
Ivam Igoram Pēcim, jo sabiedrības darbības nodrošināšanai 
šāda prokūra vairs nav nepieciešama un ir noslēgts 
pilnvarojuma līgums ar J. Bērziņu par valdes priekšsēdētāja 
pienākumu veikšanu.

l Piekrita no 1. aprīļa nodot dzīvojamās mājas “Avoti” 
Puzes pagastā pārvaldīšanas tiesības biedrībai “Avotu nams 
24”.

l Atsaucoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības sapulces 
lēmumiem, deputāti noteica īres maksu mēnesī par 
pašvaldības īres dzīvokļiem šādās daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās Tārgales pagastā: 

N.
p.k.

Mājas 
nosaukums

Apstiprinātā 
apsaimnie-

košanas 
maksa, 
EUR/m2

Īres maksas 
peļņas 

daļa (no 
1.07.2018.),  

EUR/m2

Kopējā īres 
maksa no 

1.10.2018., 
EUR/m2

1. 2. 3. 4. 5.
1. “Apiņi” 0,35 0,34 0,69
2. “Celtnieki 1” 0,33 0,34 0,67
3. “Celtnieki 2” 0,30 0,34 0,64
4. “Dziesmas” 0,30 0,34 0,64
5. “Skaistkalni” 0,40 0,34 0,74

l Saistībā ar patvaļīgas būvniecības seku novēršanu 
nekustamajos īpašumos atļāva turpināt un pabeigt 
būvniecību nekustamajos īpašumos Tārgales, Popes un 
Ugāles pagastā.

l Vēl izskatīja jautājumus par dienesta dzīvokļa 
statusa atcelšanu Puzes pagastā, par dzīvokļu īpašumu 
atsavināšanu Vārves, Tārgales un Puzes pagastā, par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu Ugāles pagastā un par 
dzīvojamās mājas “Lieljaunzemes” daļas nojaukšanu Ugāles 
pagastā. Pieņēma lēmumus par nekustamo īpašumu platību 
precizēšanu Tārgales un Piltenes pagastā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 
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Jūrkalnes uzņēmēji 
saņem balvas

“Man vienmēr ir bijusi liela mī-
lestība pret ēdienu, turklāt manu 
draugu lokā bija Latvijā atzīti šef-
pavāri, tādēļ nebaidījos uzsākt kaut 
ko jaunu. Vasarā galdus klājam gan 
iekštelpās, gan ārā – vismaz 80 cil-
vēkiem, vēl ir banketu zāle, kur ir 
40 vietu, pie mums var pārnakšņot 
16 – 25 personas. Lielākais atvē-
ziens bija toreiz, kad jūras krastā 
piedāvājām maltīti 120 ēdājiem,” 
atceras Evija. Pēc viņas teiktā, 
katram klientam tiek veltīta īpaša 
uzmanība. Tā notiek arī tādos ga-
dījumos, kad gaidāmi lielāki svētki. 
Cilvēki nereti lūdz, lai uzņēmēja 
atsūta standarta piedāvājumu, bet 
viņa tā nerīkojas un sarunas gaitā 
noskaidro, ko konkrētais pasūtītājs 
vēlas, kā var iepriecināt tieši viņu. 
“Es ļoti izjūtu cilvēkus un gribu 

radīt viņiem svētkus. Kāds “Zaķu 
krogā” iegriezīsies pēc veiksmīgi 
noslēgta darījuma, kāds gribēs iz-
baudīt romantisku noskaņu, bet 
tāda atmosfēra pie mums nav re-
tums. Tā ir ikdiena. Mēs, plānojot 
savu darbību, esam izvēlējušies 
ne to vieglāko ceļu, joprojām paši 
mizojam un griežam kartupeļus, 
gatavojam saldējumu un tomātu 
mērci, marinējam gurķīšus, ce-
pam kūkas. Sabiedriskā ēdināšana 
ir grūts un sūrs, bet arī patīkams 
un interesants darbs,” secina Evija. 
Viņa jūtas labi tad, ja arī kaimiņam 
ir labi, tādēļ labprāt iepērk vietējo 
zemnieku audzēto produkciju, lai 
gan lētāk būtu iegādāties vairum-
tirdzniecībā pieejamo piedāvā-
jumu. Pieprasītāko ēdienu topā 
“Zaķu krogā” ir Baltijas jūrā noķer-
tās zivis un medījumu gaļa, apmek-
lētāji labprāt izvēlas arī desertus. 

Piemēram, kāda angļu rakstniece, 
padzirdējusi, ka krogā piedāvā 
rupjmaizes kārtojumu, atbraukusi 
to nogaršot un atzinusi šo saldo 
ēdienu par labu esam. “Zini, kad 
pacēlās cūkgaļas cenas, mēs veselu 
gadu iztikām bez karbonādes. Man 
neviens neticēja, ka tā var būt, bet 
mums izdevās. Tas nozīmē, ka arī 
cilvēki iet līdzi laikam un labprāt 
bauda veselīgus ēdienus. Es “Zaķu 
kroga” darbībā esmu iesaistījusi 
visu savu saimi, mēs darbojamies 
vienā komandā. Uzņēmējdarbība 
ir mūsu dzīves veids, tīkams dzīves 
veids, turklāt esam iztikuši – ne-
varu sūdzēties, ka mums kaut kā 
trūktu. Šis uzņēmējdarbības veids 
sniedz ienākumus, kas ļauj dzīvot 
labklājīgi, turklāt es ieguldu līdzek-
ļus arī uzņēmuma attīstībā,” atzīst 
Evija.           

Marlena Zvaigzne 
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Ventspils novada sieviešu 
biedrības “Spārni” janvāra sapulcē 
Astrīda Kinne mulsi ieminējās, ka 
suvenīru salonam “Ventiņpūrlād” 
janvāris esot desmit gadu jubilejas 
mēnesis. Protams, vēl labi atcera-
mies salona atklāšanas pasākumu, 
zinām, ka droši varam tur iegriez-
ties, lai iegādātos kādu lietiņu, bet 
kurš gan skaita gadus, kas aizjo-
ņo... Šo nozīmīgo notikumu no-
lēmām neatstāt bez ievērības, un 
15.  februārī “Spārnu” dāmas un 
salona “Ventiņpūrlād” sadarbī-
bas partneri pulcējās kopā, lai at-
skatītos uz paveikto un atcerētos 
svarīgāko. Ideju par salona veido-
šanu izloloja Zigrīda Krauze kopā 
ar Astrīdu Kinni, un tieši viņas 
abas vislabāk zina, kā tapa pirmie 
plaukti, kā, dzīvesbiedru atbalstī-
tas, viņas iekārtoja jauniegūtās tel-
pas un noorganizēja salona atklā-
šanas pasākumu. Astrīda kļuva par 
suvenīru salona “Ventiņpūrlād” 

vadītāju, grāmatvedi, menedžeri... 
Šo uzskaitījumu varētu vēl tur-
pināt, taču skaidrs ir viens – tieši 
viņa vislabāk pārzina salona darbī-
bai nepieciešamās lietas, gan preču 
piedāvājumu, gan pircēju pieprasī-
jumu. Šajos gados Astrīda ir daudz 
mācījusies, sadarbojusies, piedalī-
jusies neskaitāmos tirgos un izstā-
dēs, un rezultātu ikviens var skatīt, 
ieejot salonā. Tur labākais palīgs 
viņai ir pārdevēja Gunita, savukārt 
dzīvesbiedrs Viktors ir līdzās vien-
mēr, kad vien tas ir nepieciešams. 
Jau daudzus gadus “Ventiņpūrlād” 
čaklās rokdarbnieces sniedz palī-
dzību ikvienam, kam tuvi rokdar-
bi, kopējās nodarbībās ir radušies 
daudzi amata meistari, kas vēlas 
iegūt jaunas prasmes kopā ar pie-
redzējušām kolēģēm. Svētku reizē 
izskanēja daudz labu vēlējumu, 
patīkamu noskaņu radīja Ventspils 
vīru vokālā ansambļa sniegums

Māra Kraule

INFORMĀCIJA

“Ventiņpūrlād” 
jau 10 gadi

Salona “Ventiņpūrlād” vadītāja Astrīda ar vīru Viktoru, kurš vienmēr atbalsta viņas 
aktivitātes. MĀRAS KRAULES FOTO

2018. gada  22. februārī
Nr.  1                      

(protokols Nr.17, 11.§)

Izglītojamo nodarbinātības  
pasākumu 2018. gada vasaras  
brīvlaikā  
ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA  
Ventspils novadā 

Izdoti saskaņā ar “Valsts pārvaldes likuma” 
72. panta pirmās daļas 2. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējams izglī-

tojamo nodarbinātības pasākums 2018. gada vasaras brīv-
laikā (turpmāk – pasākums) Ventspils novada administratī-
vajā teritorijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem.

2. Pasākuma mērķis un uzdevumi – izglītojamiem ap-
gūt darba pamatprasmes un iemaņas, veidot izpratni par 
profesijām un lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.

3. Pasākuma mērķa grupa – bērni un jaunieši no trū-
cīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem Ventspils 
novada Sociālais dienests (turpmāk – dienests) ir izsniedzis 
izziņu. 

4. Tiesības pieteikties pasākumam ir izglītojamiem ve-
cumā no 13 (pilni 13 gadi, stājoties darbā) līdz 19 gadiem, 
kuri 2017./2018. mācību gadā iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs (turpmāk – 
izglītojamais) un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils 
novada administratīvā teritorija.

5. Darba vietas izglītojamiem var piedāvāt Latvijas Re-
publikā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie uzņē-
mumi/komersanti, biedrības un nodibinājumi (turpmāk 
– darba devējs).

6. Ventspils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 
organizē, finansē un kontrolē pasākumu.

II. Pasākuma organizēšanas kārtība 
7. Pasākums tiek īstenots laika periodā no 2018.  gada 

1. jūnija līdz 31. augustam.
8.  Pasākuma organizēšana tiek veikta atbilstoši:
8.1. “Darba likumam”;
8.2. Ministru kabineta 2002.  gada 8.  janvāra noteiku-

miem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodar-
bināt bērnus vecumā no 13 gadiem”;

8.3. “Darba aizsardzības likumam”;
8.4. citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem norma-

tīvajiem aktiem.
9. Pašvaldība nodrošina darba devējam līdzfinansēju-

mu atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem izglītojamo 
ikmēneša darba algas izmaksai valstī noteiktās minimālās 
stundas tarifa likmes apmērā pusaudžiem par faktiski no-
strādāto laiku. 

10. Dienests ir pasākuma koordinators starp darba de-
vējiem un izglītojamiem. Dienests nodrošina pasākuma ko-
ordinēšanu atbilstoši darba devēju piedāvātajam darbam, 
darba vietu skaitam. 

11. Dienests ar darba devējiem slēdz līgumus (2. pieli-
kums). Dienesta finanšu līdzekļi tiek novirzīti izglītojamo 
darba algām. Darba devēji atskaitās dienestam par finan-
šu līdzekļu izlietojumu – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
kalendārā mēneša beigām iesniedz dienestam informāciju 
par izglītojamo darba laiku un aprēķināto darba algu, pie-
vienojot darba algas maksājumu apliecinošus dokumentus.

12. Pasākuma koordinatora pienākumus veic die-
nesta vadītāja Inta Rudbaha (tālrunis +37163620510 vai 
37128387367, e-pasts inta.rudbaha@ventspilsnd.lv), Ūdens 
ielā 15, Ventspilī, LV-3601.

13. Dienests izsniedz izglītojamam norīkojumu (4. pie-
likums) uz darba vietu pie konkrēta darba devēja, iepriekš 
saņemot rakstisku piekrišanu no izglītojamā vecāka izglīto-
jamā nodarbināšanai pie norīkotā darba devēja piedāvātajā 
darba vietā. 

14. Izglītojamam, ierodoties pie darba devēja, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz dienesta iz-
sniegts norīkojums.

15. Darba devējs slēdz darba līgumu ar katru izglītoja-
mo atsevišķi, ievērojot “Darba likuma” un citu normatīvo 
aktu prasības.

16. Darba devējs darba vietā nodrošina:
16.1. izglītojamā drošību atbilstoši darba aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām 
prasībām (par aizpildītiem instruēšanas žurnāliem atbild 
darba devējs), iepazīstinot ar riska faktoriem darba vietā 
(jābūt izglītojamā vecāka saskaņojumam un parakstam);

16.2. noteikumu un nosacījumu izpildi atbilstoši no-
slēgtajam divpusējam līgumam starp izglītojamo un darba 
devēju;

16.3. izglītojamā apdrošināšanu pret nelaimes gadīju-
miem darba vietā;

16.4. algas izmaksu saistībā ar izglītojamā nodarbinā-
šanu uz darba līguma pamata proporcionāli nostrādātajam 
laikam – saskaņā ar valstī noteikto minimālās stundas tarifa 

likmi pusaudžiem;
16.5. neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu 

izglītojamam.
17. Nodarbinātības ilgums pasākumā vienam izglītoja-

mam ir viens kalendārais mēnesis.

III. Dokumentu iesniegšanas kārtība
18. Darba devēji, kuri piedāvā darba vietas, iesniedz 

rakstisku pieteikumu personīgi dienestā Ūdens ielā 15, 
Ventspilī, sūta to pa pastu uz adresi: Ūdens iela 15, Vents-
pils, LV-3601 (1. pielikums), vai iesniedz 20. punktā minē-
tajās pagastu pārvaldēs. 

19. Izglītojamie iesniedz:
19.1. aizpildītu pieteikuma anketu-iesniegumu (3. pie-

likums);
19.2. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli.
20. 19. punktā minētos dokumentus var iesniegt:
20.1. Ventspils novada Sociālajā dienestā, Ūdens ielā 15, 

Ventspilī;
20.2. Ugāles pagasta pārvaldē, “Ugāles pagastmāja”, 

Ugāles pagasts;
20.3. Ances pagasta pārvaldē, “Ausmas”, Ances pagasts;
20.4. Jūrkalnes pagasta pārvaldē, “Krasti”, Jūrkalnes pa-

gasts;
20.5. Piltenes pārvaldē, Lielā ielā 28, Piltenē; 
20.6. Popes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Popes pa-

gasts;
20.7. Puzes pagasta pārvaldē, “Valde”, Puzes pagasts;
20.8. Tārgales pagasta pārvaldē, “Dzintarkalni”, Tārgales 

pagasts;
20.9. Usmas pagasta pārvaldē, “Auseklīši”, Usmas pa-

gasts;
20.10. Vārves pagasta pārvaldē, Skolas ielā 1, Ventavā, 

Vārves pagasts;
20.11. Ziru pagasta pārvaldē, “Saulgrieži”, Ziru pagasts;
20.12. Zlēku pagasta pārvaldē, “Pūcītes”, Zlēku pagasts;
20.13. Užavas pagasta pārvaldē, “Avoti”, Užavas pagasts.
21. Dokumentu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 

25. maijam.

IV. Izglītojamo atlase pasākumam
22. Dienests līdz 2018. gada 31. maijam izvērtē izglītoja-

mo iesniegtās pieteikumu anketas-iesniegumus un informē 
izglītojamos vai to vecākus par vērtēšanas rezultātiem.

23. Dokumenti netiek izskatīti, ja pieteikuma anketa-ie-
sniegums neatbilst 3., 4. un 19. punktā minētajiem nosacī-
jumiem.

Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks                                                                         
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Pielikums 
Ventspils novada domes 22.02.2018. 

sēdes lēmumam (protokols Nr.17, 3.§)

VENTSPILS NOVADA  
PAŠVALDĪBAS 2018. GADA   
PROJEKTU  
FINANSĒŠANAS  
KONKURSA  “JAUNIETIS  
DARBĪBĀ – 2018”  
NOLIKUMS

 Izdots saskaņā ar “Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma” 

72. panta pirmās daļas 2. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ventspils novada pašvaldības 2018. gada 

projektu finansēšanas konkursa “Jaunietis dar-
bībā – 2018” nolikums (turpmāk – nolikums) 
nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un 
finansiāli atbalstīti projekti par Ventspils nova-
da jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību 
novada sabiedriskajā dzīvē.

2. Ventspils novada pašvaldības 2018. gada 
projektu finansēšanas konkursu “Jaunietis dar-
bībā – 2018” (turpmāk – konkurss) izsludina 
un organizē Ventspils novada pašvaldības Iz-
glītības pārvalde (turpmāk – pārvalde). 

3. Konkursam iesniegtos pieteikumus vēr-
tē Ventspils novada domes Bērnu un jaunatnes 
lietu komisija (turpmāk – komisija).

4. Piedalīties konkursā un pretendēt uz 
finansējuma saņemšanu var Ventspils novada 
pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, 
Ventspils novadā reģistrēta juridiska persona, 
juridisku personu apvienība, individuālais ko-
mersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā par 
saimnieciskās darbības veicēju reģistrēta fizis-
ka persona.

6. Konkursā atbalstītie projekti tiek fi-
nansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
2018. gadam.

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

II. Konkursa uzdevumi un mērķi
7. Konkursa uzdevums ir finansiāli atbal-

stīt Ventspils novada jauniešu iniciatīvu reali-
zēšanu, sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu 
pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā 
un īstenošanā, veicināt jauniešu aktivitāti iz-
glītojošu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas 
pasākumu organizēšanā, uzlabot savstarpējās 
attiecības un sadarbības iespējas. 

8. Konkursa mērķi: 
8.1. sekmēt jauniešu brīvā laika lietderīgu 

izmantošanu;
8.2. sekmēt jauniešu līdzdalību sabiedris-

kajā dzīvē;
8.3. veicināt jauniešu informētību par no-

darbinātību un karjeras izglītību;
8.4. veicināt kultūras mantojuma un tradi-

cionālās kultūras saglabāšanu;
8.5. sekmēt sociālā riska grupu integrāciju;
8.6. sekmēt jauniešu dalību sporta pasāku-

mos;
8.7. sekmēt jauniešu dalību veselības vei-

cināšanas pasākumos;
8.6. sekmēt jauniešu dalību kultūras, rado-

šo darbnīcu un tematiskos sadarbības pasāku-
mos.

III. Konkursa prioritātes un vērtēšanas 
kritēriji

9. Konkursa prioritātes: 
9.1. atbalsts inovatīviem un izglītojošiem 

projektiem;
9.2. atbalsts projektiem, kas sekmē Vents-

pils novada jauniešu kultūrvides attīstību un ir 
nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.

10. Projektu vērtēšanai tiek noteikti šādi 
kritēriji:

10.1. projekta atbilstība konkursa mērķiem 
un noteiktajām prioritātēm;

10.2. projekts nozīmīgs Ventspils novada 
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā un attīs-
tībā (konkrēts iedzīvotāju loks);

10.3. projekta rezultātu ilgtspējība – ilgter-
miņa ieguldījums Ventspils novada attīstībā;

10.4. projekta publicitāte un pieejamība 
plašai mērķauditorijai;

10.5. projekta aprakstā skaidri formulēta 
ideja, mērķi, uzdevumi, mērķauditorija, pār-
skatāmi un korekti izklāstīta projekta īstenoša-
nas gaita un paredzamais rezultāts;

10.6. projekta tāmes precizitāte un pama-
totība;

10.7. projekta pieteicēja/realizētāja pašie-
guldījuma lielums un nozīme;

10.8. projekta pieteicēja spēja piesaistīt 
līdzfinansējumu un iespējamā piešķīruma 
un projekta īstenošanai nepieciešamā finan-
sējuma sabalansētība (lai piešķirto līdzekļu 
apjoms varētu nodrošināt projekta sekmīgu 
īstenošanu);

10.9. projekta īstenošanai pieprasītā finan-
sējuma apjoma atbilstība konkursa finansiāla-
jām iespējām; 

10.10. projekta pieteicēja līdzšinējo līgum-
saistību ar pašvaldību savlaicīga izpilde.

11. Par katru kritēriju augstākais vērtējums 
– 5 (pieci) punkti, zemākais vērtējums – 0 (nul-
le) punktu. Maksimālais iespējamais vērtējums 
par projektu kopumā – 50 (piecdesmit) punkti.

IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
12. Paziņojums par projektu pieteikumu 

iesniegšanu konkursam (turpmāk – paziņo-
jums) tiek publicēts Ventspils novada pašval-
dības bezmaksas izdevumā “Ventspils No-
vadnieks” un Ventspils novada pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

13. Paziņojumā noteiktais pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš ir līdz 2018. gada 13. ap-
rīlim. 

14. Pieteikumi konkursam jāiesniedz šādā 
kārtībā: 

14.1. papīra formātā, slēgtā aploksnē, uz 
kuras norādīts konkursa nosaukums, projek-
ta pieteicējs un pieteicēja adrese, jāiesniedz 
personīgi reģistrācijai pašvaldības lietvedības 
sistēmā “One Crm” paziņojumā noteiktajā ter-
miņā Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 
4, Ventspilī, Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
vai pilsētas/pagastu pārvaldēs darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 16.00;

14.2. papīra formātā, slēgtā aploksnē, uz 
kuras norādīts konkursa nosaukums, projek-
ta pieteicējs un pieteicēja adrese, jānosūta pa 
pastu paziņojumā noteiktajā termiņā (pasta 
zīmogs līdz 2018.  gada 13.  aprīlim) uz adre-
si: Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

15. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc pazi-
ņojumā noteiktā termiņa, tiek atstāti bez izska-
tīšanas.

16. Viens pieteicējs var iesniegt vienu pro-
jekta pieteikumu.

17. Projekta pieteicēja iesniegts pieteikums 
ir pierādījums tam, ka viņš ir iepazinies ar šo 
nolikumu, ievēros to pilnībā un uzņemas atbil-
dību par nolikumā minēto prasību izpildi.

18. Projekta pieteicējs ir tiesīgs pirms pie-
teikumu iesniegšanas termiņa beigām veikt 
izmaiņas iesniegtajā projektā, papildināt ie-
sniegto projektu vai saņemt to atpakaļ.

 19. Konkursa organizētājs garantē, ka in-
formācija, kura projekta pieteikumā tiks atzī-
mēta ar norādi “konfidenciāli”, bez pieteicēja 
piekrišanas netiks izpausta trešajām perso-
nām, izņemot tiesību aktos noteiktos gadīju-
mus.

V. Projekta pieteikuma noformējums 
un saturs

20. Projekta pieteikuma dokumentiem jā-
būt sagatavotiem valsts valodā, uz A4 formāta 
lapām, datorsalikumā. Pieteikumam jābūt no-
formētam vienā nedalāmā dokumentu paketē, 
nolikuma 22. punktā noteiktajā secībā.

21. Projekta pieteikuma lapām jābūt caur-
auklotām un sanumurētām atbilstoši Ministru 
kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu 
Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un nofor-
mēšanas kārtība” prasībām – uz dokumentu 
paketes pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai 
izmantojamais diegs aizsienams un nostipri-
nāms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts caur-

aukloto lapu skaits (cipariem un iekavās – vār-
diem), kas apliecināts ar projekta pieteicēja vai 
tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta 
atšifrējumu.

22. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi do-
kumenti: 

22.2. pieteikums (projekta pieteikuma 
veidlapas paraugs 1. pielikumā);

22.3. projekta tāme (tāmes veidlapas pa-
raugs 2. pielikumā), kurā jānorāda projekta 
kopējās izmaksas, kas izteiktas eiro, detalizēti 
atšifrējot visas izmaksu pozīcijas (tai skaitā no-
dokļus, nodevas u.c. maksājumus), kā arī kon-
krētu finansējuma avotu – projekta pieteicēja, 
sadarbības partneru, citu personu līdzfinansē-
jumu. Par tāmē uzrādīto līdzfinansējumu jāno-
rāda, vai tas jau ir apstiprināts vai tiek plānots;

22.4. projekta izvērsts apraksts – projek-
ta stratēģijas īstenošanas izklāsts, pievienojot 
projektu raksturojošus materiālus – ieceres 
aprakstu, programmu (ne vairāk kā 10 lapas);

22.5. Ja projekta iesniedzējs iepriekš ir sa-
ņēmis Ventspils novada pašvaldības atbalstu 
projekta īstenošanai, projekta aprakstā jāie-
kļauj informācija par piešķirtā finansējuma 
apjomu un jau izlietotajiem līdzekļiem;

22.6. projekta vadītāja un darba grupas lo-
cekļu iepriekšējo pieredzi projektu izstrādē un 
realizācijā;

22.7. projekta pieteicēja – juridiskas perso-
nas amatpersonas parakstīts apliecinājums (3. 
pielikums – apliecinājums nav jāiesniedz paš-
valdības iestādēm un struktūrvienībām).

23. Projekta pieteicējs ir atbildīgs par pie-
teikumā ietvertās informācijas patiesumu.

24. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieeja-
mības informācija.

VI. Finansējuma piešķiršanas nosacīju-
mi

25. Konkursa kārtībā finansējums tiek pie-
šķirts projektiem, kuri nav finansēti no citiem 
kārtējā gada Ventspils novada pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem.

26. Projekta īstenošanai piešķirtais finan-
sējums var tikt izmantots tikai kārtējā gada 
budžeta ietvaros.

27. Finansējums netiek piešķirts projek-
tiem, kurus paredzēts īstenot konkursa norises 
laikā un līdz lēmuma par konkursa rezultātiem 
paziņošanai.

28. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai 
ir tikai daļējs finansējums. Konkursa pasāku-
mu finansēšanas fonds ir 2000,00 eiro ( divi 
tūkstoši eiro 00 centi). Vienam projektam 
maksimāli piešķiramais apjoms 400,00 eiro 
(četri simti eiro 00 centi).

29. Atbalstāmās izmaksas:
29.1. atlīdzība konkrētajā projektā iesaistī-

tajam lektoram, māksliniekam;
29.2. projekta norises vietas izmaksas;
29.3. projekta īstenošanai nepieciešamo 

materiālu iegāde un aprīkojuma noma;
29.4. ceļa un uzturēšanās izdevumi projek-

tā iesaistītajiem māksliniekam, lektoram;
29.5. prezentāciju izdevumi;
29.6. projekta publicitātes izmaksas.
30. Neatbalstāmās izmaksas:
30.1. projekta pieteicēja organizācijas pa-

matdarbības nodrošināšana un materiāli teh-
niskās bāzes uzlabošana;

30.2. projekta pieteicēja organizācijas ad-
ministrācijas un darbinieku atalgojums;

30.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, ra-
došās stipendijas, komandējumi un citi līdzīgi 
maksājumi privātpersonām;

30.4. procentu maksājumi, zaudējumu atlī-
dzības un parādu dzēšana;

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

VII. Projektu izvērtēšanas kārtība
31. 2 (divu) nedēļu laikā pēc pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām Ventspils novada 
domes Bērnu un jaunatnes lietu komisijas sēdē 
izvērtē iesniegtos pieteikumus. 

32. Projekta pieteikums tiek pieņemts ko-
misijas vērtēšanai, ja pieteikuma noformējums 
un saturs atbilst nolikuma 20., 21. un 22. pun-
ktā noteiktajām prasībām.

33. Komisijas sēdes notiek bez projektu pie-

teicēju klātbūtnes.
34. Komisijai ir tiesības:
34.1. izvērtēt konkursam iesniegtos pro-

jektus;
34.2. lūgt projekta pieteicējam precizēt 

projektā ietverto informāciju, ja tas nepiecie-
šams iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanai 
un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram 
jāsniedz atbilde;

34.3. veikt projektos aritmētisko kļūdu la-
bojumus;

34.4. uzaicināt citus speciālistus atzinumu 
sniegšanai;

34.5. sniegt atbildes uz ieinteresēto perso-
nu uzdotajiem jautājumiem;

34.6. lemt par iesniegto projektu pieteiku-
mu neatbilstību nolikuma prasībām;

34.7. veikt citas darbības atbilstoši šim no-
likumam.

35. Komisija pēc pieteikto konkursa 
projektu izvērtēšanas pieņem lēmumu par 
atbalstāmajiem projektiem un nosaka finan-
sējuma apjomu šo projektu īstenošanai, un 
iesniedz to apstiprināšanai Ventspils novada 
domes Sociālās, izglītības, kultūras un spor-
ta komitejā. 

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

37. Pēc Sociālās, izglītības, kultūras un 
sporta komitejas lēmuma pieņemšanas par 
atbalstāmajiem projektiem un to finansējuma 
apstiprināšanas projektu pieteicējus Izglītības 
pārvalde informē ne vēlāk kā 10 darba dienu 
laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas, no-
sūtot elektronisku vēstuli uz pieteikuma veid-
lapā norādīto projekta pieteicēja e-pasta adresi.

38. Konkursa dokumentācija glabājas Iz-
glītības pārvaldē.

39. Konkursā neatbalstīto projektu do-
kumentācija un  pieteikumi, kas iesniegti pēc 
paziņojumā noteiktā termiņa un bez izskatīša-
nas, to pieteicēji var saņemt viena mēneša laikā 
pēc konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc no-
teiktā termiņa neizņemtie projektu pieteikumi 
tiek iznīcināti.   

VIII. Līguma noformēšana un kontrole
40. Pamatojoties uz Ventspils novada 

domes Sociālās, izglītības, kultūras un spor-
ta komitejas lēmumu par finansējuma pie-
šķiršanu konkursā atbalstāmajiem projek-
tiem, Izglītības pārvalde noslēdz ar projekta 
īstenotāju finansēšanas līgumu (līguma pa-
raugs  4. pielikumā), kas tiek reģistrēts paš-
valdības Juridiskajā nodaļā. Līguma slēgšana 
nav attiecināma gadījumos, kad konkursā 
tiek atbalstīts novada pašvaldības iestādes 
vai struktūrvienības iesniegtais projekts.

41. Līgums tiek noslēgts trīs mēnešu lai-
kā pēc Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 
komitejas lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk 
kā 10 dienas pirms projekta norises sākuma. 
Ja noteiktajā lai kā līgums netiek noslēgts, pie-
šķirtais finansējums var tikt anulēts.

42. Saskaņā ar līgumā noteiktajiem ter-
miņiem, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā 
pēc projekta īstenošanas beigu termiņa fi-
nansējuma saņēmējs iesniedz Izglītības pār-
valdei:

42.1. finanšu atskaiti par piešķirtā finansē-
juma izlietojumu (veidlapas paraugs 5. pieliku-
mā);

42.2. atskaiti par projekta īstenošanas gaitu 
un rezultātiem (veidlapas paraugs  6. pieliku-
mā).

43. Projekta īstenošanas termiņu izmaiņas, 
kā arī citi grozījumi un papildinājumi, kas ra-
dušies projekta īstenošanas gaitā, ir spēkā tikai 
pēc līgumslēdzēju pušu rakstiskas vienošanās.

44. Projekta īstenošanas atskaišu izvērtē-
jumu veic Izglītības pārvalde, iesniedzot par 
to ziņojumu Ventspils novada domei. Izvērtē-
jums tiek ņemts vērā, vērtējot iesniegtos pro-
jektus atkārtota projektu konkursa izsludinā-
šanas gadījumā.

Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks
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NOLIKUMS PROJEKTU KONKURSAM
“MĒS SAVĀ NOVADĀ – 2018”

 Izdots saskaņā ar “Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma” 

72. panta pirmās daļas 2. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ventspils novada pašvaldības 2018.  gada projektu 

konkursa “Mēs savā novadā – 2018” nolikums (turpmāk – 
nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un 
finansiāli atbalstīti vides kvalitātes uzlabošanas projekti 
Ventspils novadā.

2. Ventspils novada pašvaldības 2018.  gada projektu 
konkursu “Mēs savā novadā – 2018” (turpmāk – konkurss) 
izsludina un organizē Ventspils novada pašvaldības Attīstī-
bas nodaļa (turpmāk – nodaļa). 

3. Konkursam iesniegtos pieteikumus pēc kritērijiem 
vērtē nodaļa, pēc punktu piešķiršanas projekti tiek sarin-
doti pēc iegūto punktu skaita un kopā ar ziņojumu nodoti 
balsošanai Ventspils novada pašvaldības Teritorijas un eko-
nomikas attīstības komitejai (turpmāk – komiteja).

4. Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma 
saņemšanu var Ventspils novada pašvaldības struktūrvie-
nības, tai skaitā pilsētas/pagastu pārvaldes, kā arī Ventspils 
novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi. 

5. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no pašval-
dības budžeta līdzekļiem 2018. gadam.

6. Konkurss tiek izsludināts un ar nolikumu var iepazī-
ties Ventspils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” un Ventspils novada paš-
valdības mājaslapā  www.ventspilsnovads.lv. 

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

novadam nozīmīgas iniciatīvas ar plašu sabiedrības iesaisti 
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, kas saistītas ar vides 
labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un novada tēla vei-
došanas aktivitātēm.

8. Konkursa mērķi: 
8.1. sekmēt tūrisma attīstību un tūristu piesaisti;
8.2. sekmēt vides objektu pieejamību un kultūrvēsturis-

kā mantojuma saglabāšanu;
8.3. veicināt konkrētas teritorijas (novada, pilsētas, pa-

gasta) tēla veidošanu.
III. Konkursa prioritātes un vērtēšanas kritēriji
9. Konkursa prioritātes: 
9.1. atbalsts inovatīviem un kultūrvēsturisko mantoju-

mu apzinošiem projektiem;
9.2. atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada 

kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju identitāti;
9.3. atbalsts projektiem, kas nodrošina Ventspils novada 

publiski pieejamo teritoriju labiekārtošanu.
10. Projektu vērtēšanas kritēriji – nolikuma 1. pieliku-

mā.
11. Par katru kritēriju augstākais vērtējums – 2 (divi) 

punkti, zemākais vērtējums – 0 (nulle) punktu. Maksimā-
lais iespējamais vērtējums par projektu kopumā – 12 (div-
padsmit) punkti.

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

konkursam (turpmāk – paziņojums) tiek publicēts Vents-
pils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Ventspils Novadnieks” un Ventspils novada pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

13. Paziņojumā noteiktais pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš ir līdz 2018. gada 29. martam. 

14. Pieteikumi konkursam jāiesniedz šādā kārtībā: 
14.1. Projekta pieteikums jāiesniedz drukātā formā 

(iesniedzot to personīgi Ventspils novada pašvaldībā, Sko-
las ielā 4, Ventspilī, vai Ventspils novada pilsētas/pagastu 
pārvaldēs) vai elektroniski (nosūtot uz e-pastu projekti@
ventspilsnd.lv). Projekta pieteikumu elektroniskā formā 
pretendents iesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi projekti@
ventspilsnd.lv līdz 2018. gada 29.martam plkst..12.00;

14.2. Projekta pieteikuma oriģinālu reģistrācijai liet-
vedības sistēmā pretendents iesniedz personīgi Ventspils 
novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Skolas 
ielā 4, Ventspilī, vai Ventspils novada pilsētas/pagastu pār-
valdēs slēgtā aploksnē ar norādi “Projektu konkursam “Mēs 
savā novadā – 2018”” līdz 2018. gada 29.  martam plkst. 
14.00; 

14.3. Kontaktpersona jautājumu gadījumā Ventspils 
novada pašvaldībā ir Īrisa Roze-Posuma (tālr. 26663245, e-
pasts irisa.roze-posuma@ventspilsnd.lv). 

15. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc paziņojumā no-

teiktā termiņa, tiek atstāti bez izskatīšanas.
16. Viens pieteicējs var iesniegt vienu projekta pieteiku-

mu, projekta īstenošanai vienā adresē.
17. Projekta pieteicēja iesniegts pieteikums ir pierādī-

jums tam, ka viņš ir iepazinies ar šo nolikumu, ievēros to 
pilnībā un uzņemas atbildību par nolikumā minēto prasību 
izpildi.

18. Konkursa organizētājs garantē, ka informācija, kura 
projekta pieteikumā tiks atzīmēta ar norādi “konfidenciāli”, 
bez pieteicēja piekrišanas netiks izpausta trešajām perso-
nām, izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus.

V. Projekta pieteikuma noformējums un saturs
19. Projekta pieteikuma dokumentiem jābūt sagatavo-

tiem valsts valodā, uz A4 formāta lapām, datorsalikumā. 
Pieteikumam jābūt noformētam vienā nedalāmā dokumen-
tu paketē, nolikuma 20. punktā noteiktajā secībā.

20. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
21.1. pieteikums (projekta pieteikuma veidlapas pa-

raugs 2. pielikumā);
22.2. projekta tāme (tāmes veidlapas paraugs 3. pieliku-

mā), kurā jānorāda projekta kopējās izmaksas, kas izteiktas 
eiro, detalizēti atšifrējot visas izmaksu pozīcijas (tai skaitā 
nodokļus, nodevas u.c. maksājumus), kā arī konkrētu fi-
nansējuma avotu – projekta pieteicēja, sadarbības partne-
ru, citu personu līdzfinansējumu;

22.3. projekta izvērsts apraksts – projekta stratēģijas 
īstenošanas izklāsts, pievienojot projektu raksturojošus 
materiālus – ieceres aprakstu, programmu, fotomateriālus, 
skices (ne vairāk kā 10 lapas);

22.4. Ja projekta iesniedzējs iepriekš ir saņēmis Vents-
pils novada pašvaldības atbalstu projekta īstenošanai, pro-
jekta aprakstā jāiekļauj informācija par piešķirtā finansēju-
ma apjomu un jau izlietotajiem līdzekļiem;

22.5. projekta vadītāja un darba grupas locekļu iepriek-
šējā pieredze projektu izstrādē un realizācijā;

22.6. projekta pieteicēja – juridiskas personas amatper-
sonas parakstīts apliecinājums (4. pielikums – apliecinā-
jums nav jāiesniedz novada pašvaldības struktūrvienībām).

21. Projekta pieteicējs ir atbildīgs par pieteikumā ietver-
tās informācijas patiesumu.

22. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības infor-
mācija.

VI. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
23. Konkursa kārtībā finansējums tiek piešķirts projek-

tiem, kuri nav finansēti no citiem kārtējā gada Ventspils no-
vada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

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

25. Finansējums netiek piešķirts projektiem, kurus pa-
redzēts īstenot konkursa norises laikā un līdz lēmuma par 
konkursa rezultātiem paziņošanai.

26. Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 5000,00 
eiro (pieci tūkstoši eiro 00 centi). Vienam projektam mak-
simāli piešķiramais apjoms 500,00 eiro  (pieci simti eiro 00 
centi). 

27. Atbalstāmās izmaksas:
27.1. projekta īstenošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, 

inventāra, materiālu, aprīkojuma un/vai pakalpojuma iegā-
de.

28. Neatbalstāmās izmaksas:
28.1. projekta pieteicēja organizācijas administrācijas 

un darbinieku atalgojums;
28.2. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, radošās stipen-

dijas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi privātperso-
nām;

28.3. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un pa-
rādu dzēšana;

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

VII. Projektu izvērtēšanas kārtība
29. 2 (divu) nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām nodaļa izvērtē iesniegtos pieteikumus un 
iesniedz izvērtēšanas ziņojumu komitejai. 

30. Projekta pieteikums tiek pieņemts nodaļas vērtēša-
nai, ja pieteikuma noformējums un saturs atbilst nolikuma 
20. un 21. punktā noteiktajām prasībām.

31. Nodaļas un komitejas sēdes notiek bez projektu pie-
teicēju klātbūtnes.

32. Nodaļai ir tiesības:
32.1. izvērtēt konkursam iesniegtos projektus;
32.2. lūgt projekta pieteicējam precizēt projektā ietver-

to informāciju, ja tas nepieciešams iesniegto projektu pie-
teikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz 
kuram jāsniedz atbilde;

32.3. veikt projektos aritmētisko kļūdu labojumus;
32.4. uzaicināt citus speciālistus atzinumu sniegšanai;
32.5. sniegt atbildes uz ieinteresēto personu uzdotajiem 

jautājumiem;
32.6. lemt par iesniegto projektu pieteikumu neatbilstī-

bu nolikuma prasībām;
32.7. veikt citas darbības atbilstoši šim nolikumam.
33. Komiteja pēc konkursā pieteikto projektu izvērtē-

šanas ziņojuma saņemšanas no nodaļas balsojot pieņem 
lēmumu par projektu līdzfinansēšanu un apstiprina finan-
sējuma apjomu projektu īstenošanai. 

34. Konkursā atbalstīto projektu saraksts tiek publicēts 
Ventspils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā iz-
devumā “Ventspils Novadnieks” un Ventspils novada paš-
valdības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

35. Pēc komitejas lēmuma pieņemšanas un atbalstāmo 
projektu un to finansējuma apstiprināšanas projektu pie-
teicējus 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.

36. Konkursa dokumentācija glabājas nodaļā.
VIII. Līguma noformēšana un kontrole
37. Pamatojoties uz komitejas lēmumu par finansējuma 

piešķiršanu konkursa   projektiem, Ventspils novada paš-
valdība noslēdz ar projekta īstenotāju finansēšanas līgumu 
(līguma paraugs 5.  pielikumā), kas tiek reģistrēts pašval-
dības Juridiskajā nodaļā. Līguma slēgšana nav attiecināma 
gadījumos, kad konkursā tiek atbalstīts novada pašvaldības 
struktūrvienības iesniegtais projekts.

38. Līgums tiek noslēgts 1 (viena) mēneša laikā pēc ko-
mitejas lēmuma pieņemšanas. Ja noteiktajā laikā līgums ne-
tiek noslēgts, piešķirtais finansējums var tikt anulēts.

39. Atbalstītās projekta aktivitātes projekta pieteicējiem 
jārealizē Ventspils novada administratīvajā teritorijā līdz 
2018. gada 1. novembrim.

40. Saskaņā ar līgumā noteiktajiem termiņiem, finansē-
juma saņēmējs iesniedz nodaļai:

40.1. finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlieto-
jumu (veidlapas paraugs 6. pielikumā);

40.2. atskaiti par projekta īstenošanas gaitu un rezultā-
tiem (veidlapas paraugs 7. pielikumā).

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

42. Projekta īstenošanas atskaišu izvērtējumu veic no-
daļa, iesniedzot par to ziņojumu komitejai. Izvērtējums tiek 
ņemts vērā, vērtējot iesniegtos projektus atkārtota projektu 
konkursa izsludināšanas gadījumā.

Domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks

PROJEKTS JAUNIEŠIEM, 
KURI NESTRĀDĀ UN 
NEMĀCĀS 

Biedrība “Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar 
Ventspils Izglītības pārvaldi realizē projektu “Proti un 
dari”. Mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 
gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav 
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā 
bezdarbnieki.

Projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties 
un attīstīt savas prasmes un sniegt viņiem individuālu 
atbalstu nepieciešamo prasmju iegūšanā vai 
uzlabošanā, lai viņi varētu ātrāk un veiksmīgāk atrast 
darbu vai izvēlēties izglītības virzienu un iestādi, kļūt 
par sabiedriski aktīvām personām.

Dažos mēnešos – sākot no diviem mēnešiem līdz 
pat deviņiem – iespējams iegūt vai atgūt motivāciju 
savas dzīves mērķu īstenošanai vai apgūt kādas 
trūkstošās prasmes. 

Tiek izstrādāta jaunieša individuālā pasākumu 
programma, kas sevī ietver meistarklases CV, 
motivācijas vēstules, iesnieguma un citu dokumentu 
rakstīšanā, portfolio izveidē, valodu apmācības, iespēju 
uzzināt, kā sakārtot un izmantot savas finanses, dažādu 
izglītības iestāžu iepazīšana un apmeklēšana, pieredzes 
vizītes dažādos uzņēmumos, neformālas apmācības 
kopā ar citiem jauniešiem, piemēram, pašizaugsmes 
nodarbības, projektu rakstīšanas apmācības, dažādi 
kursi utt.

Katram programmas dalībniekiem ir sava atbalsta 
persona, ar kuru pārrunāt progresu un izprast 
notiekošo, kopīgi piedalīties aktivitātēs un pasākumos. 
Dalība projektā ir bez maksas, turklāt jaunietim tiek 
apmaksāti izdevumi par izmantotajiem transporta 
pakalpojumiem, lai nokļūtu uz visām aktivitātēm.

Pieteikties projektam var http://ej.uz/protiundari, 
kā arī Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13, katru 
darba dienu no plkst. 14 līdz 19.

Ventspils Jauniešu domes projektu koordinatore 
Unda Egendorfa
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Pielikums 
Ventspils novada domes 22.02.2018. 

sēdes lēmumam (protokols Nr.17, 14.§)

VENTSPILS NOVADA  
PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 
PROJEKTU FINANSĒŠANAS  
KONKURSA  “SOLIS – 2018”
NOLIKUMS

 
Izdots saskaņā ar “Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma” 
72. panta pirmās daļas 2. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ventspils novada pašvaldības 2018.  gada projektu 

konkursa “Solis – 2018” nolikums (turpmāk – nolikums) 
nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un finansiāli 
atbalstīti Ventspils novada uzņēmēju projektu pieteikumi, 
saistīti ar iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā.

2. Ventspils novada pašvaldības 2018.  gada projektu 
konkursu “Solis – 2018” (turpmāk – konkurss) izsludina 
un organizē Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļa 
(turpmāk – nodaļa). 

3. Konkursam iesniegtos pieteikumus pēc kritērijiem 
vērtē nodaļa, pēc punktu piešķiršanas projekti tiek sarin-
doti pēc iegūto punktu skaita un kopā ar ziņojumu nodoti 
balsošanai Ventspils novada pašvaldības Teritorijas un eko-
nomikas attīstības komitejai (turpmāk – komiteja).

4. Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma 
saņemšanu var Ventspils novadā reģistrēta komercsabied-
rība, individuālais komersants, kā arī Valsts ieņēmumu die-
nestā par saimnieciskās darbības veicēju reģistrēta fiziska 
persona un fiziska persona, kam deklarētā dzīvesvieta ir 
Ventspils novadā (atbalsta gadījumā reģistrējoties kā saim-
nieciskā darba veicējs).

5. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no pašval-
dības budžeta līdzekļiem 2018. gadam.

6. Konkurss tiek izsludināts un ar nolikumu var iepazī-
ties Ventspils novada domes informatīvajā bezmaksas izde-
vumā “Ventspils Novadnieks” un Ventspils novada pašval-
dības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

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

novada uzņēmēju iniciatīvas uzņēmējdarbības attīstībā, kas 
saistītas ar jaunu darba vietu, inovatīvu produktu ar paaug-
stinātu pievienoto vērtību un jaunu pakalpojumu radīšanu, 
kā arī veicināt esošās saimnieciskās darbības attīstību un 
dažādošanu.

8. Konkursa mērķi: 
8.1. sekmēt jaunu darba vietu radīšanu vai veicināt no-

darbinātību;
8.2. veicināt oriģināla un novatoriska produkta (preces, 

pakalpojuma) radīšanu;
8.3. veicināt ražošanas resursu izmantošanas efektivi-

tāti.
III. Konkursa prioritātes un vērtēšanas kritēriji
9. Konkursa prioritātes: 
9.1. atbalsts novatoriskiem projektiem;
9.2. atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada 

uzņēmējdarbības attīstību un ir nozīmīgi Ventspils novada 
attīstībā.

10. Projektu vērtēšanas kritēriji – nolikuma 1. pieliku-
mā.

11. Par katru kritēriju augstākais vērtējums – 2 (divi) 
punkti, zemākais vērtējums – 0 (nulle) punktu. Maksimā-
lais iespējamais vērtējums par projektu kopumā – 12 (div-
padsmit) punkti.

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

konkursam (turpmāk – paziņojums) tiek publicēts Vents-
pils novada domes informatīvajā bezmaksas izdevumā 
“Ventspils Novadnieks” un Ventspils novada pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

13. Paziņojumā noteiktais pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš ir līdz 2018. gada 29. martam. 

14. Pieteikumi konkursam jāiesniedz šādā kārtībā: 
14.1. Projekta pieteikums jāiesniedz drukātā formā 

(iesniedzot to personīgi Ventspils novada pašvaldībā, Sko-
las ielā 4, Ventspilī, vai Ventspils novada pilsētas/pagastu 
pārvaldēs) vai elektroniski (nosūtot uz e-pastu projekti@
ventspilsnd.lv). Projekta pieteikumu elektroniskā formā 
pretendents iesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi projekti@
ventspilsnd.lv līdz līdz 2018. gada 29. martam plkst. 12.00;

14.2. Projekta pieteikuma oriģinālu reģistrācijai liet-
vedības sistēmā pretendents iesniedz personīgi Ventspils 

novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Sko-
las ielā 4, Ventspilī, vai Ventspils novada pilsētas/pagastu 
pārvaldēs slēgtā aploksnē ar norādi “Projektu konkursam 
“Solis – 2018”” līdz 2018. gada 29. martam plkst. 14.00; 

14.3. Kontaktpersona jautājumu gadījumā Ventspils 
novada pašvaldībā ir Īrisa Roze-Posuma (tālr. 26663245,  
e-pasts irisa.roze-posuma@ventspilsnd.lv). 

15. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc paziņojumā no-
teiktā termiņa, tiek atstāti bez izskatīšanas.

16. Viens pieteicējs var iesniegt vienu projekta pieteiku-
mu projekta īstenošanai vienā adresē.

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. Konkursa organizētājs garantē, ka informācija, kura 
projekta pieteikumā tiks atzīmēta ar norādi “konfidenciāli”, 
bez pieteicēja piekrišanas netiks izpausta trešajām perso-
nām, izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus.

V. Projekta pieteikuma noformējums un saturs
19. Projekta pieteikuma dokumentiem jābūt sagatavo-

tiem valsts valodā, uz A4 formāta lapām, datorsalikumā. 
Pieteikumam jābūt noformētam vienā nedalāmā dokumen-
tu paketē, nolikuma 20. punktā noteiktajā secībā.

20. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
20.1. pieteikums (projekta pieteikuma veidlapas pa-

raugs 2. pielikumā);
20.2. projekta tāme (tāmes veidlapas paraugs 3. pieliku-

mā), kurā jānorāda projekta kopējās izmaksas, kas izteiktas 
eiro, detalizēti atšifrējot visas izmaksu pozīcijas (tai skaitā 
nodokļus, nodevas u.c. maksājumus), kā arī konkrētu fi-
nansējuma avotu – projekta pieteicēja, sadarbības partne-
ru, citu personu līdzfinansējumu;

20.3. projekta izvērsts apraksts – projekta stratēģijas īs-
tenošanas izklāsts, pievienojot projektu raksturojošus ma-
teriālus – ieceres aprakstu, fotomateriālus, cenu aptaujas 
dokumentāciju, skices (ne vairāk kā 10 lapas);

20.4. Ja projekta iesniedzējs iepriekš ir saņēmis Vents-
pils novada pašvaldības atbalstu projekta īstenošanai, pro-
jekta aprakstā jāiekļauj informācija par piešķirtā finansēju-
ma apjomu un jau izlietotajiem līdzekļiem;

20.5. projekta vadītāja un darba grupas locekļu iepriek-
šējā pieredze projektu izstrādē un realizācijā;

20.6. projekta pieteicēja – juridiskas personas amatper-
sonas parakstīts apliecinājums (4. pielikums).

21. Projekta pieteicējs ir atbildīgs par pieteikumā ietver-
tās informācijas patiesumu.

22. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības infor-
mācija.

VI. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
23. Konkursa kārtībā finansējums tiek piešķirts projek-

tiem, kuri nav finansēti no citiem kārtējā gada Ventspils no-
vada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

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

25. Finansējums netiek piešķirts projektiem, kurus pa-
redzēts īstenot konkursa norises laikā un līdz lēmuma par 
konkursa rezultātiem paziņošanai.

26. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs 
finansējums. Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir  
10 000,00 eiro (desmit tūkstoši eiro 00 centi). Vienam pro-
jektam maksimāli piešķiramais apjoms 1000,00 eiro (viens 
tūkstotis eiro 00 centi). 

27. Atbalstāmās izmaksas:
27.1. projekta īstenošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, 

inventāra, materiālu un aprīkojuma iegāde.
28. Neatbalstāmās izmaksas:
28.1. projekta pieteicēja organizācijas administrācijas 

un darbinieku atalgojums;
28.2. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, radošās stipen-

dijas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi privātperso-
nām;

28.3. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un pa-
rādu dzēšana;

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

VII. Projektu izvērtēšanas kārtība
29. 2 (divu) nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām nodaļa izvērtē iesniegtos pieteikumus un 
iesniedz izvērtēšanas ziņojumu komitejai. 

30. Projekta pieteikums tiek pieņemts nodaļas vērtēša-
nai, ja pieteikuma noformējums un saturs atbilst nolikuma 
20. un 21. punktā noteiktajām prasībām.

31. Nodaļas un komitejas sēdes notiek bez projektu pie-
teicēju klātbūtnes.

32. Nodaļai ir tiesības:
32.1. izvērtēt konkursam iesniegtos projektus;
32.2. lūgt projekta pieteicējam precizēt projektā ietver-

to informāciju, ja tas nepieciešams iesniegto projektu pie-

teikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz 
kuram jāsniedz atbilde;

32.3. veikt projektos aritmētisko kļūdu labojumus;
32.4. uzaicināt citus speciālistus atzinumu sniegšanai;
32.5. sniegt atbildes uz ieinteresēto personu uzdotajiem 

jautājumiem;
32.6. lemt par iesniegto projektu pieteikumu neatbilstī-

bu nolikuma prasībām;
32.7. veikt citas darbības atbilstoši šim nolikumam.
33. Komiteja pēc konkursā pieteikto projektu izvērtē-

šanas ziņojuma saņemšanas no nodaļas balsojot pieņem 
lēmumu par projektu līdzfinansēšanu un apstiprina finan-
sējuma apjomu projektu īstenošanai. 

34. Konkursā atbalstīto projektu saraksts tiek publicēts 
Ventspils novada domes informatīvajā bezmaksas izdevu-
mā “Ventspils Novadnieks” un Ventspils novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

35. Pēc komitejas lēmuma pieņemšanas un atbalstāmo 
projektu un to finansējuma apstiprināšanas projektu pie-
teicējus 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.

36. Konkursa dokumentācija glabājas nodaļā.
VIII. Līguma noformēšana un kontrole
37. Pamatojoties uz komitejas lēmumu par finansējuma 

piešķiršanu konkursā atbalstāmajiem projektiem, nodaļa 
noslēdz ar projekta īstenotāju finansēšanas līgumu (līguma 
paraugs 5. pielikumā), kas tiek reģistrēts pašvaldības Juri-
diskajā nodaļā. 

38. Līgums tiek noslēgts 1 (viena) mēneša laikā pēc ko-
mitejas lēmuma pieņemšanas. Ja noteiktajā laikā līgums ne-
tiek noslēgts, piešķirtais finansējums var tikt anulēts.

39. Atbalstītās projekta aktivitātes projekta pieteicējiem 
jārealizē Ventspils novada administratīvajā teritorijā līdz 
2018. gada 1. novembrim. 

40. Saskaņā ar līgumā noteiktajiem termiņiem, finansē-
juma saņēmējs iesniedz nodaļai:

40.1. finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlieto-
jumu (veidlapas paraugs 6. pielikumā);

40.2. atskaiti par projekta īstenošanas gaitu un rezultā-
tiem (veidlapas paraugs 7. pielikumā).

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

42. Projekta īstenošanas atskaišu izvērtējumu veic no-
daļa, iesniedzot par to ziņojumu komitejai. Izvērtējums tiek 
ņemts vērā, vērtējot iesniegtos projektus atkārtota projektu 
konkursa izsludināšanas gadījumā.

Domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2018. gada  22. februārī
Nr. 4 (protokols Nr.17, 7.§)

“GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA 
DOMES 2016. GADA 17. MARTA  
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.6  
”PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ 
STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT 
ATBILSTĪBU TRŪCĪGĀS ĢIMENES 
(PERSONAS) STATUSAM”” 

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
14. panta trešo daļu, ”Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu.

Izdarīt Ventspils novada domes 2016. gada 17. marta 
saistošajos noteikumos Nr.6 ”Par nosacījumiem materiālā 
stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes 
(personas) statusam” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu norādi uz izdošanas 
tiesisko pamatu šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 14. panta 
trešo daļu, ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 33. panta otro daļu”.

2. Svītrot saistošo noteikumu  2.1. un 2.2. apkšpunktu.
3. Izteikt saistošo noteikumu 2.3. apakšpunktu šādā 

redakcijā:
”2.3. ģimenes (personas) īpašumā esošu vienu vieglo 

automobili un vienu motociklu vai motorolleru ģimenei 
(personai), kā arī vienu velosipēdu katram ģimenes 
loceklim;”.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

 2018. gada  22. februārī
Nr. 3                   

 (protokols Nr.17, 6.§)

”PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS 
PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU 
VENTSPILS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu, likuma ”Par palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu. 
1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, 

kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām 
ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā 
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek 
atzīta par maznodrošinātu, un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta 
par maznodrošinātu.

2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie 
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz šo saistošo noteikumu 4. un 5. punktā noteikto ienākumu 
līmeni un ja:

2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot 
Ministru kabineta noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu 
(turpmāk – MK noteikumi) un pašvaldības saistošajos noteikumos par 
īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību 
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, minēto;

2.2. tā atbilst citiem MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem.
3. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi 

katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
40% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

4. Atsevišķi dzīvojošs nestrādājošs vecuma pensijas saņēmējs vai 
persona ar invaliditāti atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie 
ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 65% no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas.

5. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam novērtē Ventspils novada Sociālais dienests (turpmāk – dienests).

6. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam dienests 
izvērtē un nosaka atbilstoši MK noteikumiem un ņemot vērā šajos 
saistošajos noteikumos noteikto.

7. Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) dzīvesvietas 
apsekošanu var veikt bez iepriekšēja saskaņojuma ar iesniedzēju.

8. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusu, ja:

8.1. ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, 
atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, 
kas raksturo ģimenes (personas) spēju nodrošināt pamatvajadzības un 
iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

8.2. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīvesvietas apsekošanu;
8.3. nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas) patieso dzīvesvietu, 

ģimenes sastāvu;
8.4. Ministru kabineta noteikumos noteiktos gadījumos.
9. Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu par pārmaiņām 

ģimenes sastāvā, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā stāvokļa 
izmaiņām, ja tās ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības uz piešķirto 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Ja dienests konstatē, ka 
ģimene (persona) dienestu nav informējusi, dienests pieņem lēmumu par 
piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu.

10. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un lēmumu par piešķirtā 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt 
Ventspils novada domē un Ventspils novada domes pieņemto lēmumu var 
pārsūdzēt tiesā “Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2016. gada 
17. marta saistošos noteikumus Nr.7 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par maznodrošinātu”.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks 

Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta

VENTSPILS

Ances 14.03. 11.00 26.07. 12.30 Ance, meh. darbn.
14.03 12.30 26.07. 14.00 “Jāņlejas”

Jūrkalnes 26.03. 11.00 11.06. 11.00 Jūrkalnes pag. pārv., “Krasti”
Piltenes 7.06. 10.30 Ūdrande, meh. darbn.

2.05. 11.00 18.07. 12.30 Lielā iela 2a, meh. darbn.
Popes 19.03. 10.30 26.07. 10.30 Jaunpopes darbn., “Smēdes” 

Puzes
15.03. 11.00 6.06. 11.00 Blāzma, meh. darbn.
15.03. 13.00 6.06. 12.00 Amele, Ieriņi
15.03. 14.30 6.06. 13.00 Nīcciems, Bebri

Tārgales 21.05. 10.30 18.07. 10.30 Tārgales pag. pārv., “Dzintarkalni”
21.05. 11.30 18.07. 11.30 Tārgale, meh. darbn.

Ugāles 21.03. 11.00 6.06. 14.00 Ugāle, meh. darbn. 
Užavas 14.05. 10.30 19.07. 10.30 Užavas pag. pārv., “Avoti”
Usmas 30.05. 11.00 23.07. 11.00 Usmas pag. pārv., “Auseklīši”
Vārves 28.05. 10.30 16.07. 10.30 Zūras, pie angāra

28.05. 11.30 16.07. 11.30 Ventava, pag. pārv., Skolas iela 1
Ziru 9.05. 11.00 13.06. 11.00 Ziru pag. pārv., “Saulgrieži”
Zlēku 7.05. 11.00 25.07. 11.00 Zlēku pag. pārv., “Pūcītes”

Jānis Linde 

Traktortehnikas un tās 
piekabju tehniskās apskates

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara dar-
bu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates 
laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrā-
cijas apliecībai un derīgai OCTA polisei.

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var sa-
maksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 27183612, www.vtua.gov.lv.

Attīstīt un kopt mazo 
mūzikas kolektīvu – vokālo 
ansambļu – muzicēšanas 
tradīcijas, nodrošinot tiem 
iespējas uzstāties, pilnvei-
dot to skatuvisko pieredzi, 
radošās spējas un akustiskās 
muzicēšanas prasmi, kā arī 
aktivizēt bērnu un jauniešu 
līdzdalību Latvijas simtgades 
pasākumos – šāds uzdevums 
izvirzīts Valsts izglītības 
satura centra organizētajam 
vokālās mūzikas konkursam 
“Balsis 2018”. 

20. februārī Tārgales pa-
matskolā konkursa atlases kārtā 
piedalījās septiņi kolektīvi ar 57 
dalībniekiem, kuri sacentās par 
iespēju startēt Kurzemes kultūr-
vēsturiskā novada konkursā, kas 

1. martā notika Ventspils Skolēnu 
jaunrades namā.

Iegūtie rezultāti: Ugāles vi-
dusskolas 1.–4.  klašu ansamblim 
(vad. Elita Leite) – I pakāpes 
diploms un gods pārstāvēt mūsu 
novadu Kurzemē, Piltenes vi-
dusskolas 5.–9.  klašu ansamblim 
(vad. Nelda Matisova) – I pakāpes 
diploms, Piltenes vidusskolas 2.–
4.  klašu ansamblim (vad. Nelda 
Matisova) – II pakāpes diploms, 
Puzes pamatskolas 1.–4.  klašu 
ansamblim (vad. Lienīte Čače) – 
II pakāpes diploms, Tārgales pa-
matskolas 5.–9.  klašu ansamblim 
(vad. Margita Kronberga) – I pa-
kāpes diploms, Tārgales pamat-
skolas 1. klases ansamblim (vad. 
Margita Kronberga) – III pakā-
pes diploms, Zūru pamatskolas 

1.–4. klašu ansamblim (vad. Ligita 
Matisone) – III pakāpes diploms.

Patīkami, ka Ugāles vidus-
skolas ansambļa izpildītā kultūr-
vēsturiskā novada latviešu tautas 
dziesma “Dziedat, meitas, vakarā” 
bija skolotājas Elitas Leites apda-
rē, bet tārgalnieku “Eju ceļu dzie-
dādama” – skolotājas Margitas 
Kronbergas apdarē. Visiem an-
sambļiem repertuārs bija izvēlēts 
pārdomāti – to varēs izmantot arī 
skolas pasākumu kuplināšanai.

Žūrijā bija Popes pamatskolas 
direktore, mūzikas skolotāja Li-
gita Lukševica, Ventspils Skolēnu 
jaunrades nama muzikālā peda-
goģe Minjona Rebhūna un Izglī-
tības pārvaldes metodiķe Tamāra 
Kuciņa.

Tamāra Kuciņa

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018”

Ventspils novadu Kurzemē pārstāvēt uzticēts Ugāles vidusskolas 1.–4. klašu ansam-
blim, vadītāja Elita Leite.  TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO

IZGLĪTĪBA
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NOVADS
16. martā plkst. 20 Ventspils 

novada un pilsētas deju kolektīvu 
skate Ventspilī.

18. martā plkst. 12 Pārventas 
bibliotēkā nacionālās skaļās 
lasīšanas Ventspils pilsētas un 
novada reģionālā fināla sacensības, 
kurās piedalās 6. klašu uzvarētāji 
no Ances, Piltenes, Popes, Puzes, 
Ugāles un Užavas skolas. Labākais 
“skaļais lasītājs” dosies uz nacionālo 
finālu Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā.

20. martā plkst. 11 Puzes 
kultūras namā notiks seminārs 
kultūras un tautas namu vadītājiem.

22. martā novada bibliotēkas 
slēgtas. Bibliotekāri piedalās 
novadpētniecības seminārā 
“Vēstures vērtību atrašana un 
glabāšana” Popes muižā.

PILTENE
13., 20., 27. martā plkst. 19 

zolītes turnīrs.
20., 27. martā plkst. 14 

dienas centra nodarbība.
Līdz 30. martam izstāde 

“Kastīte ar stāstu”.
13. martā plkst. 19  

kinoseanss “Nameja gredzens”, 
ieejas maksa 3 eiro.

15. martā plkst. 19 “Kastīte 
ar stāstu” – tikšanās ar izstādes 
dalībniekiem. 

25. martā brauciens uz 
Ventspili – pasākums represētajiem.

25. martā plkst. 14 teātra 
kafejnīca, ieejas maksa 1 eiro.

l Ā. Alunāns “Pašu audzināts” – 
rāda Pāvilostas amatierteātris, rež. 
M. Horna. 

l Ā. Alunāns “Mūsu pokāls” 
– rāda Zlēku kultūras nama 
amatierteātris, rež. K. Zāle.

2. aprīlī Lieldienu pasākums 
un mazo vokālistu konkurss “Cālis 
2018”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

un stends “Bibliotēkas kalendārs 
stāsta” – par ievērojamiem 
cilvēkiem, jubilāriem, atceres 
dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem martā.

l Tematiska  grāmatu izstāde 
lasītavā “Sieviete mainīgajā 
pasaulē”.

l Literatūras izstāde 
abonementā “Cilvēks un laiks” – 
dramaturgam Gunāram Priedem 90. 

l Literatūras izstāde 
abonementā “Latvijas 100 gadi: 
četrdesmitie – traģisko pārmaiņu 
laiks”.

l Fotoizstāde lasītavā 
“Atskatāmies uz 2017. – bibliotēka 
bildēs”.

l L. Vaļukas fotoizstāde bērnu 
nodaļā “Saules meitas”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Grāmatas gudriniekiem: šis 
un tas par teātri”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l 16. martā plkst. 15 radošā 

darbnīca bērniem “Atradu ideju 
grāmatā”.

l 26.–28. martā jauno 
grāmatu dienas.

l 31. martā bērnu žūrijas 
eksperti piedalās Lielajā noslēguma 
pasākumā Pārventas bibliotēkā 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2017”.

l 14. aprīlī plkst. 14 
bibliotēkā viesojas rotkalis Harijs 
Jaunzems no Sabiles.

PUZE 
Līdz 31. martam Puzes kultūras 
nama mazajā zālītē apskatāma 
Birutas Pūces pērlīšu un 

krustdūriena gleznu izstāde.
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 Latvijas 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: adījumam jābūt 
20 cm platam un cik vien iespējams 
garam! Atnes to uz Puzes kultūras 
namu, kur visi gabali tiks sašūti 
kopā, veidojot garāko šalli Latvijai. 
Tā tiks izmantota dažādos Ventspils 
novada pasākumos. Piedalās visi 
Ventspils novada pagasti. Termiņš 
– līdz 2018. gada 1. maijam. 
Sasildīsim Latviju 100 gadu jubilejā!

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Neesmu 

audzināta par dīvu” – aktrisei Olgai 
Dreģei 80.

l Literatūras izstāde “Putras 
Dauķis” – rakstniekam Kārlim 
Ieviņam 130. 

l Literatūras izstāde “Mīliet 
grāmatu – zināšanu avotu” – krievu 
rakstniekam Maksimam Gorkijam 
150.

l Bibliotēkā lasītāko grāmatu 
izstāde “Pužiņi lasa 2017”.

PASĀKUMI:
l 26.–29. martā radošas 

nodarbības bērniem – darbošanās ar 
dziju “Saules zaķis sūta sveicienus”.

TĀRGALE
17. martā plkst. 14 Tārgales 

pamatskolas zālē praktiskais 
seminārs “Kā izaudzēt veselīgu 
ražu un saglabāt augsnes 
auglību?” 

l Praktiskās nodarbības 
augsnes skābuma (pH) noteikšanā 
augu aizsardzībai pret slimībām un 
kaitēkļiem.

l Potēšanas apmācības (līdzi 
ņemt potnazi vai asu tapešu nazi).

l Varēs iegādāties tomātu un 
ķirbju sēklas no entuziastu kluba 
“Tomāts”, kolekcionāre A. Zaļuma.

l Semināru vadīs 
lauksaimniecības zinātņu doktore, 
dārzkopības konsultante Valentīna 
Pole.

 18. martā plkst. 6 Liepenē 
pie publiskās pieejas jūrai Lielās 
dienas saullēkta sagaidīšana, putnu 
modināšana Liepenes jūrmalā, 
pēc tam zemes atmodas svinības 
spēkvietā “Čīkstele”.

27. martā plkst. 19 Tārgales 
pamatskolas zālē Teātra dienas 
svinības. Izrādes, skeči, etīdes un 
anekdotes.

1. aprīlī Lieldienu svinības 
Tārgales brīvdabas laukumā.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aktrisei 

Olgai Dreģei 80”.
l Literatūras izstāde 

“Rakstniekam Kārlim Ieviņam 130”.
l Literatūras izstāde 

“Lieldienas gaidot”.
l Izstāžu cikla “Latvijai 100” 

pirmā literatūras izstāde “Latgale”.
Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 56. kopa.

JŪRKALNE 
24. martā plkst. 16 “Latvijai 

100”. Pasākumu un izstāžu cikls  
par Jūrkalnes pagasta vēsturi 
“Reiz bija... Vai atceries? – Toreiz!”. 
Svētā Jāzepa diena – Jūrkalnes 
Romas katoļu baznīcas aizbildņa 
svētki. Klusa atmiņu pēcpusdiena 
“Jūrkalnes Romas katoļu baznīca 
laikmetu maiņās”.

26. martā plkst. 13 ikmēneša 
senioru tikšanās.

19. martā plkst. 13 Jūrkalnes 
Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzes 
baznīcā Svētā Jāzepa svētki.

1. aprīlī plkst. 14 Lieldienu 
koncerts, piedalās Jūrkalnes vidējās 
paaudzes deju kolektīvs un Alsungas 
bērnu tautisko deju kolektīvs; 

plkst. 15.30 tautas nama 
izstāžu zālē rokdarbu izstādes 
atklāšana;  
     plkst. 16 tautas namā Popes 
amatierteātra “Skudriņas” izrāde 
“Miķis”; 
       plkst. 21 tautas namā Lieldienu 
balle, spēlē grupa “Kurzemnieki”. 
Ieejas maksa ballē 4 eiro.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Dramaturgam Gunāram Priedem 
90”.

l Literatūras izstāde “Uzburt 
mīlestību” – jaunāko dzejas krājumu 
izstāde. 

l Izstāde “Krāsainākā Lieldienu 
ola”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 52. kopa.

PASĀKUMI:
l 14. martā konsultācijas 

interesentiem VID EDS gada 
ienākumu deklarācijas aizpildīšanā.

UŽAVA
14. martā plkst. 10 pasaku rīts 

mazajiem užavniekiem, tikšanās ar 
pasaku varoņiem, rotaļas, iespaidu 
attēlošana uz papīra.

23. martā plkst. 22 pavasara 
ieskaņas balle. Par deju ritmiem 
gādās brāļi Rozentāli, noskaņu radīs 
atrakcijas. Ieejas maksa 2 eiro.

27. martā plkst. 15 
Lieldienu radošā darbnīca. Dekoru 
gatavošana.

1. aprīlī plkst. 13 Lieldienu 
pasākums. Olu ripināšana, olu 
kaujas, rotaļas, tikšanās ar Lieldienu 
zaķiem. Līdzi ņemsim oliņas 
atrakcijām. 

14. aprīlī plkst. 18 Užavas 
tautas namā L. Stumbres lugas 
“Lustīgā Blūmentāle” pirmizrāde 
amatierteātra “Spēlmanīši” 
izpildījumā. Režisore V. Lode.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kas? 

Kur? Kad?” – Latvijas simtgadi 
gaidot.

l Literatūras izstāde “Tverot 
mūžu pilniem malkiem” – aktrisei 
Olgai Dreģei 80.

l Literatūras izstāde “Klusais 
spītnieks” – dramaturgam Gunāram 
Priedem 90.

l Literatūras izstāde “Top 10. 
Lasītākās grāmatas 2017”.

l Literatūras izstāde “Bērnu/
jauniešu/vecāku žūrijas 2017 
grāmatas – uzvarētājas”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 51. kopa.

PASĀKUMI:
l Martā turpinās akcija “Izlasi 

simts grāmatas!” pasākumu 
ciklā “Užavnieku ceļš uz Latvijas 
simtgadi”.

l 19.–23. martā plkst. 
9.–15 “Digitālās nedēļas 2018” 
ietvaros ikvienam interesentam 
pieejamas individuālas konsultācijas 
“E-pakalpojumi”.

27. martā jauno grāmatu 
diena.

31. martā bērnu žūrijas 
eksperti piedalās Lielajā noslēguma 
pasākumā Pārventas bibliotēkā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2017”.

ANCE
18. martā plkst. 10 zolītes 

turnīrs.
22. martā plkst. 17 režisores 

M. Dišleres spēlfilma “Paradīze ‘89”, 
ieejas maksa 2 eiro.

23. martā I. Brūveres  
dokumentālā filma “Ievainotais 
jātnieks”.

31. martā plkst. 17 Ventspils 
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

2. aprīlī plkst. 13 
Lieldienu pasākums Ances parkā.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Latvijas 

lauku romantisma tēlotājam Kārlim 
Ieviņam 130”.

l Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīta izstāde 
“25. marts atmiņās” (no 19. marta).

l Literatūras izstāde 
“Lieldienas gaidot” – kā savijas 
kristīgās un tautas tradīcijas (no 26. 
marta).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 48. kopa.

PASĀKUMI:
l 22. un 29. martā plkst. 

11.45 bibliotekāro stundu cikls 
bērniem “Skani, mana volodiņa!”.

l 28. martā plkst. 15 radošā 
darbnīca “Rotāsimies Lieldienām!”.

l 31. martā plkst. 11 
tematiska pēcpusdiena “Pavasaris 
modina!” bibliotēkas lasītāju 
interešu klubiņa “Dažādības” 
dalībniekiem.

UGĀLE
14. martā plkst. 19 filma 

“Nameja gredzens”, ieejas maksa 
3 eiro.

16. martā plkst. 22 atpūtas 
vakars kopā ar brāļiem Rozentāliem. 
Ieejas maksa 3 eiro.

17. martā plkst. 14 Liepājas 
folkloras kopas “Vēlava” koncerts.

21. martā plkst. 19 radošās 
darbnīcas vakars “Darinām Lieldienu 
dekorus”.

25. martā plkst. 13 pie 
dzelzceļa stacijas “Ugāle” 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienas pasākums.

2. aprīlī plkst. 14 Lieldienu 
pasākums.

7. aprīlī plkst. 16 Ventspils 
tautas teātra izrāde – R. Blaumanis 
“Trīnes grēki”, ieejas maksa 2 eiro.

14. aprīlī plkst. 19 Ugāles 
senioru pasākums.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pavasara 

jubilāri: rakstnieks Kārlis Ieviņš, 
dramaturgs Gunārs Priede, norvēģu 
dramaturgs Henriks Ibsens”.

l Literatūras izstāde “Lielā 
diena” – latviešu tautas tradīcijas.

l Komunistiskā genocīdu upuru 
piemiņas dienai veltīta izstāde 
“Ugālnieku skumjie stāsti”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Mani mājas mīluļi”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Mēs esam klāt” – gājputni Latvijā.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. martā jauno grāmatu 

diena.
l 23. martā plkst. 15 

ar “Ugāles stāstiem Pārventā” 
Ugāles bibliotēkas lasītāji viesojas 
Pārventas bibliotēkā stāstnieku 
pēcpusdienā UNESCO LNK projektā 
“Stāstu bibliotēkas”.

POPE
14. martā plkst. 19 

rokdarbnieku saiets par tēmu 
“Novada – pagasta josta”.

21. martā plkst. 19 kinofilmas 
Latvijas simtgadei. Mākslas filma 
“Nameja gredzens”, ieejas maksa 
3 eiro.

24. martā plkst. 17 Ivetas 
Baumanes un Roberta Pētersona 
akustiskais koncerts “Esi man tā”, 
ieejas maksa 5 eiro.

25. martā plkst. 12 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis.

1. aprīlī plkst. 12 Lieldienu 
pasākums ģimenēm.

7. aprīlī kinofilmas Latvijas 
simtgadei. Filma “Paradīze ‘89”, 
ieejas maksa 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zelta 

vulkāns” – franču rakstniekam Žilam 
Vernam 190 (līdz 16. martam).

l Literatūras izstāde 
“Izslāpums” – aktrisei Olgai Dreģei 
80. 

l Literatūras izstāde “Sidraba 
birzs” – rakstniekam Kārlim Ieviņam 
130.

l Literatūras izstāde 
“Dramaturgam Gunāram Priedem 
90” (no 16. marta).

l Literatūras izstāde “Klausījos, 
brīnījos / Kas aiz kalna gavilēja / 
Lieldieniņa braukšus brauca / Asnus 
veda vezumā” (no 26. marta).

l Komunistiskā genocīdu upuru 
piemiņas dienai veltīta izstāde 
“Skumjie stāsti”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 54. kopa.

PASĀKUMI:
l 21. martā plkst. 10.30 

“Bērnu žūrijas” noslēguma 
pasākums.

l 26. martā plkst. 11 
bibliotēkas interešu kopas 
“Kamenes” Lieldienas.

ZIRAS
17. martā plkst. 19 Popes 

amatierteātris “Skudriņas” ar 
komēdiju “Micis”. Ieeja bez maksas.

17. martā plkst. 21 “Pavasara 
vārtos”. Ieeja 3 eiro.

1. aprīlī plkst. 11 “Jocīgās 
Lieldienas”. Ieeja bez maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dagnija, 

Anna, Matilde” – aktrisei Olgai 
Dreģei 80.

l Literatūras izstāde “Esi vesels 
pavasarī”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Multfilmu varoņi grāmatās”.

l Literatūras izstāde 
“Lieldienas gaidot” (no 26. marta).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 49. kopa.

PASĀKUMI:
l Martā – konsultācijas 

interesentiem VID EDS gada 
ienākumu deklarācijas aizpildīšanā.

l Skolēnu brīvdienās – 
nodarbības “Izlozē grāmatu, izlasi, 
pastāsti” un interaktīvas spēles www.
lasamkoks.lv pašiem mazākajiem.

l 13. martā plkst. 14 radošā 
darbnīca “Tautiskas rokassprādzes”.

l 14. martā plkst. 14 radošā 
darbnīca “Kreppapīra ziedi”.

ZLĒKAS
17.  martā plkst. 17 Zlēku 

amatierteātra pirmizrāde – 
A. Alunāns “Mūsu pokāls”. Pasākums 
bez ieejas maksas.

1. aprīlī plkst. 12 Lieldienu 
pasākums. Ieeja bez maksas.

8. aprīlī plkst. 15 Ventspils 
amatierteātra izrāde – R. Blaumanis 
“Trīnes grēki”. Režisore V. Draviņa. 
Ieejas maksa 2 eiro.

NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM 
SOCIĀLAJĀ CENTRĀ 

l Galda spēles, rokdarbi, 
radošās darbnīcas pirmdienās plkst. 
17–18, trešdienās plkst. 17–19, 
svētdienās plkst. 12–17.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ugunīgā 

Olga Dreģe” – aktrisei Olgai Dreģei 80.

Ventspils novada pasākumu afiša
13. marts – 15. aprīlis

NOBEIGUMS 9. lpp.
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KULTŪRAS VĒSTIS

Arī Ventspils novada 
amatiermākslas kolektīvi 
gatavojas šīs vasaras liela-
jam notikumam – XXVI Vis-
pārējiem latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkiem, kuros 
piedalīsies ap 40 000 dalīb-
nieku.  Svētki Rīgā notiks no 
30. jūnija līdz 8. jūlijam. 

Pagaidām droši zināms, ka 
vasarā uz galvaspilsētu dosies 
folkloras kopu “Sītava”, “Pūnika”, 
“Kāndla”, “Maģie suiti” un “Ur-
dava” dziedātāji. 10.  martā skatē 

piedalījās pūtēju orķestris “Ugāle”, 
16. martā būs dejotāju skate, savu-
kārt 28. aprīlī skatē uzstāsies jauktā 
kora “Eglaine” dalībnieki. Ja visiem 
mūsējiem veiksies, uz Rīgu dosies 
194 amatiermākslas kolektīvu pār-
stāvji. Viņi, kā jau ierasts, apmetī-
sies Rīgas 13. vidusskolā. Lai mūsu 
novads godam būtu pārstāvēts 
svarīgajā notikumā, Ventspils no-
vada pašvaldība rezervējusi 17 000 
eiro, norāda Kultūras nodaļas va-
dītāja Zane Pamše. Pēc viņas teik-
tā, potenciālie Dziesmu un deju 

svētku dalībnieki ar nepacietību 
gaida vasaru, lai varētu piedalīties 
tautu vienojošajās norisēs un izjust 
kopību ar citiem dziedātājiem un 
dejotājiem. Prieks, ka vairākiem 
kolektīviem – Usmas un Vārves 
vidējās paaudzes dejotājiem un 
folkloras kopas “Sītava” dziedātā-
jiem – ir jauni tērpi. Zane Pamše 
atgādina, ka šogad svētkos ieviesti 
vairāki organizatoriski jaunumi. 
Piemēram, dalībniekiem būs jāiz-
manto elektroniskās identifikācijas 
kartes, pusdienas un vakariņas viņi 

baudīs pasākumu norises vietā. 
Lai mūsu novada pārstāvji svētkos 
justos īpaši labi, ir izveidota darba 
grupa, kuras dalībnieki ir gatavi 
risināt dažādus jautājumus. XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku atklāšana notiks 
1. jūlijā ar tradicionālo garīgās mū-
zikas koncertu Doma baznīcā, pēc 
tam svētku dalībnieki dosies gā-
jienā pa Rīgas ielām un vēlāk pie-
dalīsies viņiem veltītajā atklāšanas 
pasākumā.

Marlena Zvaigzne

Pārventas bibliotēkā jau 
desmit gadus notiek pasāku-
mu cikls “Pārventas atmiņu 
stāsti”. Šogad interesenti 
uzzinās, kas notiek Ventspils 
novadā.

Šādu lēmumu bibliotēkas vadī-
tāja Igeta Gredzena pieņēma gan 
tādēļ, ka daudzas tēmas pasākumos 
jau apskatītas un jālūkojas pēc jau-
nām, gan arī tāpēc, ka daudzi taga-
dējie pilsētnieki daļu dzīves ir pava-
dījuši kādā no pagastiem, un ar to 
laiku saistās interesantas atmiņas.

Pirmais pagasts, kurš tika ap-
skatīts “Pārventas atmiņu stāstos”, 
bija Zlēkas. No novada uz pilsē-
tu atbrauca pulciņš zlēcenieču, 
dāmu klubiņa pārstāves un citas 
aktīvistes, kurām bija, ko teikt par 
pagastā notiekošo. Vispirms Igeta 
atgādināja, ka Zlēkas ir pieminē-
tas vairākās grāmatās, to autori ir 
Laimdota Junkara, Laimdota Sēle 
un Ojārs Spārītis. Pasākumu cikla 

apmeklētāja Ņina Jevsejeva atce-
rējās, ka Zlēkās bijusi pirms 60 
gadiem pārbaudīt, kā strādā sko-
lā un pagasta valdē. Lai nokļūtu 
šajā pagastā, viņa vispirms ar vil-
cienu aizbrauca uz Ugāli, bet pēc 
tam kājām devās uz Zlēkām. Kad 
pārbaude bija pabeigta, Ņinai va-
jadzēja naktsmājas, un tās viņai 
atvēlēja paziņa, aicinot gulēt siena 
šķūnī. Ventspilniece iekārtojusies 
uz naktsguļu, bet tad dzirdējusi, 
ka kāds krāc – visticamāk, vīrie-
tis. Gājusi pie saimnieka teikt, ka 
negulēs šķūnī, jo tur ir svešinieks, 
līdz atklājies, ka trokšņa izraisītāja 
bijusi govs. 

Zlēku pagasta dāmu klubiņa 
vadītāja Pārsla Bože atminējās, kā 
Velga Umbraška pirms 20 gadiem 
ierosinājusi sanākt kopā, lai nav 
jāsēž mājās, un rīkot saistošas tik-
šanās. Tās apmeklē kā seniores, tā 
gados jaunākas zlēcenieces. Viņām 
kopā ir interesanti, bet, lai uzzinā-

23. februārī plkst. 19 Pil-
tenes kultūras namā notika 
Ventspils novada vokālo an-
sambļu skate, kurā piedalījās 
septiņi kolektīvi.  

Skati organizēja Ventspils 
pašvaldības Kultūras nodaļa. Tās 
vadītāja Zane Pamše norāda, ka 
tas tiek darīts, lai veicinātu vokā-
lo ansambļu mākslinieciskās un 
profesionālās meistarības izaugs-
mi, nodrošinātu vokālo ansambļu 
muzicēšanas tradīciju attīstību, 

rosinātu sabiedrības interesi un 
veicinātu tās līdzdalību nozares 
popularizēšanā. 

Ansambļi izpildīja divas brīvi 
izvēlētas dziesmas, vienu no tām 
a capella. Kolektīvu izpildījumu 
vērtēja Ventspils Mūzikas skolas 
pedagoģes un kora “Venda” diri-
ģentes Anitra Niedre un Rudīte 
Tālberga.  

Skatē piedalījās Piltenes sieviešu 
vokālais ansamblis “Rūta”, vadītāja 
Nelda Matisova, 41 punkts, iegū-

ta pirmā pakāpe, Piltenes kultūras 
nama jauniešu vokālais ansamblis 
“Zumm”, vadītāja Nelda Matisova, 
augstākā pakāpe, 46 punkti, Tārgales 
sieviešu vokālais ansamblis “Ziedu 
laiks”, vadītāja Margita Kronberga, 
41,6 punkti, pirmā pakāpe, Tārgales 
vokālais ansamblis “Dzimtais krasts”, 
vadītāja Margita Kronberga,  42 
punkti, pirmā pakāpe, Užavas tau-
tas nama sieviešu vokālais ansamb-
lis “Saiva”, vadītāja Ilze Geste, 38,6 
punkti, otrā pakāpe, Puzes kultūras 

nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Mežaroze”, vadītāja Lienīte Čače, 
43 punkti, pirmā pakāpe, Puzes kul-
tūras nama vokālais trio “Pa īstam”, 
vadītāja Lienīte Čače, 41,3 punkti, 
pirmā pakāpe. Tādējādi Kurzemes 
vokālo ansambļu skatē 25.  martā 
Kuldīgā Ventspils novadu pārstāvēs 
Piltenes kultūras nama jauniešu vo-
kālais ansamblis “Zumm” un Puzes 
kultūras nama sieviešu vokālais an-
samblis “Mežaroze”. 

Marlena Zvaigzne

l Literatūras izstāde “Slavēts. 
Aizliegts. (Ne)saklausīts?” – 
dramaturgam Gunāram Priedem 90.

l Literatūras izstāde 
“Vaļasprieks”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 55. kopa.

PASĀKUMI:
l 23. martā plkst. 14 

Dāmu klubiņa kārtējā nodarbība 
“Gatavojamies Lieldienām”.

USMA
18. martā plkst. 14 filma 

“Paradīze ‘89”.
24. martā plkst. 15 “Usmas 

cēlāji”, koncerts un sarunu 
pēcpusdiena.

1. aprīlī plkst. 14 Lieldienu 
pasākums.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Rakstniekam Kārlim Ieviņam 130”.
l Literatūras izstāde “Dramatur-

gam Gunāram Priedem 90”.
l Literatūras un apsveikumu 

kartīšu izstāde “Lieldieniņa braukšus 
brauca, asnus veda vezumā”.

l Usmenieces Daces Svinsteres 
radošo darbu izstāde “Mana 
pasaule” (no 15. marta).

l Literatūras izstāde 
“Adrenalīna mednieks” – rakstnieka, 
kultūras žurnālista Arno Jundzes 
daiļrade.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l Martā (datums tiek precizēts) 

paredzēta tikšanās ar rakstnieku, 
kultūras žurnālistu Arno Jundzi 
VKKF atbalstītajā Ventspils 
bibliotēkas projektā “Rakstnieks 
lauku bibliotēkā”.

VĀRVE
SPORTA UN KULTŪRAS 

CENTRS “ZŪRAS”
l 23. martā plkst. 18 radošā 

darbnīca – Lieldienu dekoru 
gatavošana.

l 25. martā plkst. 15 Vārves 
pagasta represētās personas 
apmeklēs piemiņas pasākumu 
Ventspils tilta dārzā un Ventspils 
Kultūras centrā. Autobuss plkst. 14.30 
no Zūrām. Papildu informācija pie 
Ingas Bergas pa tālruni 22002942.

31. martā plkst. 12 Popes 
amatierteātra “Skudriņas” 
iestudējums – komēdija “Miķis”, 
kolektīva vadītāja Genovefa Briede;  
        plkst. 13 Lieldienu pasākums 
“Rūķu darbnīcā”. Radošās darbnīcas, 
spēles, rotaļas, olu ripināšana kopā 
ar Piltenes folkloras kopu. 

Izstāde “Vārves pagasts 
dokumentos” pagarināta līdz 
16. aprīlim. Materiāli no Maigas 
Grīnbergas un Zūru muzeja krājumu 
fondiem.

JIC “LIGZDA”
l Līdz 29. martam JIC 

“Ligzda” izsludinātais fotokonkurss 
“Mans putns”.

l 15. martā plkst. 13 dāmu 
klubiņa “Kalizija” nodarbība 
“Bērnības atmiņas”.

l 21. martā plkst. 16 
pēcpusdiena bērniem “Vārīsim un 
krāsosim olas”. 

l 23. martā plkst. 17 diskusija 
ar Guntu Blumfeldi “Bumerangs un 
Visuma likumi”.

l 29. martā plkst. 16 JIC 
“Ligzda” apmeklētajiem nodarbība 
“Lieldienu zaķis”. 

l 28. martā plkst. 13 
dāmu klubiņa “Kalizija” Lieldienu 
nodarbība.

BC “TĪNE”
l Līdz 18. martam zīmējumu 

izstāde “Pirmie pavasara vēstneši 
dabā”.

l 22. martā plkst. 17 
Pasaules ūdens diena. Tematiska 
pēcpusdiena kopā ar bibliotēku “Viss 
par ūdeni”.

l 27. martā plkst. 15 
uzvedības stunda kopā ar bibliotēku 

“Kā pasargāt sevi no nevēlamiem 
svešiniekiem”.

ZŪRU NOVADPĒTNIECĪBAS 
EKSPOZĪCIJA

l 16. martā Gunāra Priedes 
jubilejas pasākums Ventspils 
Galvenajā bibliotēkā.

l 14. aprīlī plkst. 13 Vēstures 
draugu kopa aicina visus iepazīt 
Zūru muižas vēsturi. 

l No 19. marta līdz 16. 
aprīlim izstāde “Baigais gads”.

Vārves  bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu 

izstāde “40.–60. gadi” Latvijas 
simtgadei veltītajā ciklā “Vārve cauri 
gadu desmitiem”.

l Literatūras izstāde “Dzīves 
svinēšana” – aktrisei Olgai Dreģei 
80. (līdz 15. martam).

l Literatūras izstāde 
“Dramaturgs Gunārs Priede un 
laiks” (no 15. marta).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 50. kopa.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l 13. un 27. februārī 

plkst. 15.40 radošās nodarbības 
bērnudārza “Zīļuks” sešgadīgajiem. 

Zūru bibliotēka
Izstādes: 
l Literatūras izstāde “Tautas 

vēsturisko apziņu stiprinātājam, 
dramaturgam Gunāram Priedem 90 
(līdz 20. martam).

l Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Aiz sniega, aiz tumsas, aiz 
sala” (no 19. līdz 26. martam).

l Fotoizstāde “Veras plaša 
debestiņa, atnāk gaiša Lieldieniņa!” 
(no 26. marta līdz 5. aprīlim).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 22. martā plkst. 17 

tematiska pēcpusdiena “Ūdens 
dziednieciskais spēks”.

l 25. martā plkst. 16 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas pasākums “Atmiņu sāpēs 
galvas mēs liecam”.

l 27. martā plkst. 15 
uzvedības stunda “Kā sevi pasargāt 
no nevēlamiem svešiniekiem”.

l 28. martā plkst. 15 radoša 
olu krāsošanas nodarbība “Ir zaķi 
sākuši pa novakariem olas krāsot un 
savos grozos krāt”.

tu, kas notiek citviet Latvijā, dāmu 
klubiņa pārstāves dodas ciemos uz 
citiem pagastiem un pilsētām. Cie-
šāka draudzība izveidojusies ar do-
mubiedrēm no Popes, Vārves un 
Alsungas. Velga atcerējās dažādus 
nostāstus no kolhozu laikiem, bet, 
atbildot uz Igetas jautājumu, ar ko 
klātesošajiem asociējas Zlēkas, tika 
nosaukta baznīca, daba un teātris. 
Zlēku kultūras nama vadītāja Kris-
tīna Zāle godīgi atzina, ka pirms 
sešiem gadiem, kad kultūras namā 
bija vakance, ilgi domājusi, vai pie-
teikties darbā. Viņai bija teikts, ka 
Zlēkās grūti iedzīvoties un tur ir 
skarbi cilvēki, bet nu Kristīne var 
droši teikt, ka viņai šajā pagastā 
ļoti patīk, te viņa jūtas labi. Ne ti-
kai zlēcenieki, bet arī citu pagastu 
ļaudis un pilsētnieki ir atzinīgi no-
vērtējuši kultūras nama vadītājas 
rīkotos nakts pārgājienus, kuru lai-
kā var klausīties lakstīgalu treļļos, 
un velobraucienus, kas ir saistoši 
tādēļ, ka kontrolpunktos var veikt 
dažādus interesantus uzdevumus, 
piemēram, noteikt, vai pazīsti ārst-
niecības augus, pārliecināties, cik 
precīzi vari trāpīt mērķī. Kristīne ir 
ievērojusi, ka vietējiem iedzīvotā-
jiem vairāk patīk atraktīvi pasāku-
mi, koncertus viņi apmeklē retāk.

Marts Pārventas bibliotēkā 
būs veltīts Ugālei. Mēneša sākumā 
koncertu sniedza pūtēju orķestra 
“Ugāle” mūziķi, vēlāk bibliotēkā 
atklāja Laimdotas Junkaras vadītās 
Ugāles mākslas studijas dalībnieku 
darbu izstādi, bet 23. martā skanēs 
Ugāles stāsti, kurus risinās vairāki 
ugālnieki, tostarp Ugāles biblio-
tēkas darbinieces. Savukārt aprīlī 
Pārventas bibliotēkā uzmanība būs 
pievērsta Piltenei.     

Marlena Zvaigzne

NOBEIGUMS. SĀKUMS 8. lpp.

Novada vokālo ansambļu skate

Ar lepnumu pošas Dziesmu svētkiem

Pārventas bibliotēkā runās par novadu

Dāmu klubiņa dalībniece Ginta Dambe-Millere un Zlēku 
bibliotēkas vadītāja Pārsla Bože.         MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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TĀRGALE

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta “Junior  
Achievement” karjeras izglītības programma 1.–12. klašu 
skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 
4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja 
darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības  
biedrības “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”  
(JA–YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru  
prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Tārgales skolas skolēni jau vairākus gadus ir aktīvi ēnotāji, un arī 
šogad 12 mūsu skolas audzēkņi izmantoja iespēju iepazīties ar intere-
sējošās profesijas pārstāvi un viņa darba ikdienu. Kristaps no 9. klases 
un Armands no 8. klases devās uz Saldu ēnot Saldus novada pašvaldības 
namu pārzini un firmas “Cannelli Bakery” loģistikas speciālistu. Ēnojot 
abi puiši sapratuši, ka profesijas apraksts un iedomātais ne vienmēr sa-
krīt ar realitāti. Elena, Marija no 8. klases un Ieva, Anda, Artūrs un Ģirts 
izvēlējās doties uz Ventspils Mūzikas vidusskolu. Meitenes vēroja un ie-
pazinās ar kora klases pedagogu darbu. Artūrs ēnošanai izvēlējās sitamo 

instrumentu pedagogu Guntaru Freibergu. Nākotnē Artūrs sapņo kļūt 
par džeza mūziķi. Ģirts izvēlējās izzināt skaņu režisora un producenta 
darbu. Jau vairākus gadus Ģirts apskaņo skolas pasākumus un ir nolēmis 
turpināt savu karjeru šajā jomā. 

9. klases jaunieši Betija, Krista, Ieva Marta un Ralfs nebaidījās arī no 
tā, ka jau četros jāceļas, lai ēnotu Rīgā. Ralfs devās ēnot Rīgas Tehniskās 
universitātes elektronikas inženieri un nolēma, ka arī savu karjeru vēlas 
saistīt ar inženierzinātnēm. LEAD Koorporatīvās komunikācijas sabied-
risko attiecību speciālista ēna bija Krista. Ar “Radio 5.lv” diktores Mar-
tas Grigales darbu iepazinās Ieva Marta. Savu nākotnes karjeru meitene 
vēlas saistīt ar producenta darbu, un, ko var zināt, varbūt kādreiz Ievai 
Martai būs savs ētera laiks radio. Betija šobrīd ir nolēmusi, ka nākotnē 
būs laba policiste, tāpēc devās ēnot Rīgas pašvaldības policijas Centra 
pārvaldes Tūrisma nodaļas priekšnieku. Pati Betija stāsta par dienā pie-
dzīvoto: “Ēnu dienā es izbraukāju Vecrīgu kopā ar patruļpolicistiem, pat 
uzliku “plāksteri” jeb administratīvā pārkāpuma protokolu par mašīnas 
novietošanu divos krustojumos, pa rāciju centram paziņoju, ka darbs 
pabeigts. 

Starptautiskais mas-
ku tradīciju festivāls jau 
beidzies, bet kopas “Kāndla” 
dalībnieki aizvien atceras 
skaistās festivāla noskaņas 
un sajūtas. Šogad festivāls 
un Meteņa svinēšana norisi-
nājās Kārsavā ar viesošanos 
Kārsavas novada pagastos – 
Mežvidos, Mērdzenē, Malna-
vā, Goliševā un Salnavā. 

Mūsu kopa “Kāndla” pirmajā 
dienā viesojās Goliševā, kur kul-
tūras namā uzstājāmies ar savi 
izrādi “Sāmsalas ķekatnieki”. Pēc 
tam mūs aizveda līdz Latvijas tā-
lākai vietai, pašai Krievijas robe-
žai. Tur dziedājām, sapazināmies 
ar vēl četriem kolektīviem un 
klausījāmies interesantus stāstus. 
Vēlāk paviesojāmies Goliševas 
bibliotēkā. Tur mūs viesmīlīgi sē-
dināja pie klāta galda un iepazīsti-
nāja ar Kārsavas novadu, tā pagas-
tiem. Vakarā visas masku grupas 
pulcējās Kārsavas kultūras namā 
uz lielo masku saietu. 

Šogad masku tradīciju festivā-
lā piedalījās rekordliels dalībnieku 
skaits – 24 masku grupas. Bija, 
piemēram, Limbažu tradicionā-
lās kultūras biedrības “PaSaulei” 
grupa “Saulesrits”, Smiltenes fol-
kloras kopa “Rudzupuķe”, Rīgas 
masku grupa “Grodu budēļi”, 
Dagdas folkloras kopa ‘’Olūte-
ņi”, Rīgas ģimeņu folkloras kopa 
“Garataka”, Rīgas folkloras drau-
gu kopa “Skandinieki”, Ludzas 
novada Isnaudas folkloras kopa, 
Kārsavas novada Salnavas etno-
grāfiskais ansamblis, Līvānu fol-
kloras kopa “Ceiruleits”, Amatas 
folkloras kopa “Ore”. Festivāla 
viesi šogad bija masku grupa no 
Igaunijas “Jõulusandid”. Masku 
saieta noslēgumā notika individu-
ālo masku skate un labāko masku 
apbalvošana.

Kārsavas novada iedzīvotā-
ji un viesi varēja baudīt festivāla 
otro – noslēguma dienu. Maskas 
izgāja Kārsavas ielās un devās gā-
jienā no kultūras nama uz Kros-
ta estrādi, kur notika noslēguma 
ceremonija un aizrautīga Meteņa 
jeb, kā Latgalē to sauc, Aizgavēņa 

Sveču diena Tārgalē
2. februāris – Sveču diena. Tārgales pamatskolas Bērnu 

un jauniešu centrā smaržo kāposti un cepta gaļa, zēni un 
meitenes rosās virtuvē. Tūlīt skolu piepildīs svaigi ceptu 
pīrāgu smarža.

Nav iespējams iedomāties Sveču dienu bez svecēm un sveču lieša-
nas, bez smiekliem un jautrības. Mums skolā ciemiņš – bišu un sveču 
pazinēja, mūsu skolas absolvente Dagnija Grieze. Dagnija skolā ir vien-
mēr gaidīta viešņa, viņa kopā ar bērniem lej un gatavo tītas vaska sveces. 
Audzēkņi ar interesi klausās stāstījumā, veido sveces, cienājas ar  pašu 
ceptajiem pīrāgiem. Paldies, Dagnija, ka biji kopā ar mums un iemācīji 
tik daudz jauna! Lai gaiši deg sveces, lai nāk pavasaris ar siltu saulīti!

Tārgales pamatskolas Bērnu un jauniešu centra vadītāja 
Solveiga Plāts

Dagnija rāda, kā var pagatavot sveces.

SOLVEIGAS PLĀTS FOTO

svinēšana. Estrādē skanēja dzies-
mas, danči un rotaļas. Sanākušos, 
kā jau Meteņos pienākas, apveltīja 

ar tradicionālo Meteņa mīzienu 
– apbēršanu ar sniegu un konfek-
tēm. Tas šoreiz gāzās lejup no he-

likoptera, saceļot milzu sniegpu-
teni un jautrību, ķerot konfektes. 

Estrādē notika gan lielā 

“Sāmsalas ķekatnieki” masku festivālā Kārsavā

“Sāmsalas ķekatnieku” dziesmots sveiciens Krosta estrādē.          ILGAS PORNIECES ARHĪVA FOTO

ugunskura iedegšana, gan salmu 
bluķa velšana. Pēc izrādīšanās, 
lielīšanās un citām izdarībām vi-
sus sagaidīja garda zupa, tēja un 
cepumi. Festivāla rīkotāji, atbals-
tītāji un dalībnieki saņēma patei-
cības rakstus, dāvāja dziesmotus 
sveicienus Kārsavai un Metenim.

Maskošanās paražas visā pa-
saulē ir ļoti senas. Visām tautām 
senajās kultūras tradīcijās dzīvoja 
daudzveidīgi, noslēpumaini, neik-
dienišķi masku tēli. Maskas cilvē-
kus sasaistīja ar citu pasauli, ļaujot 
sazināties ar senču un dabas ga-
riem. Maskošanās mērķis – palī-
dzēt pārvarēt krīzes brīžus, atjau-
noties, iegūt spēku. Maskotie tēli 
mājai un tajā mītošai saimei nesa 
svētību, veselību, aizsardzību, 
no drošināja auglību un ražu, iz-
došanos darbos. Lai saglabātu un 
izzinātu, kā arī atjaunotu zudušo 
autentisko maskošanās tradīciju, 
lai to popularizētu un attīstītu 
mūsdienās, starptautiskie masku 
tradīciju festivāli Latvijā notiek 
jau kopš 1999. gada.

Kopas “Kāndla” vadītāja 
Ilga Porniece

Vērtīgā Ēnu diena
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Iepazinos ar centra pārvaldes 
telpām, redzēju gan aizturēšanas 
istabas, gan istabu, kurā tiek ar 
noziedznieku runāts. Šajā Ēnu 
dienā ieguvu ļoti noderīgu infor-
māciju, kas noderēs dzīvē. Iespēja 
klātienē iepazīties ar policista ik-
dienu pierādīja to, ka tiešām vēlos 
kļūt par policisti.”

Izvēlēties savu profesiju nemaz 
nav tik viegli. Ir jaunieši, kurus in-
teresē viss, ir tādi, kurus neinteresē 
nekas, un tad rodas apjukums, ko 
tad īsti tālāk darīt, kur turpināt iz-
glītību, kādā jomā sevi pilnveidot. 
Ēnu diena ir neatkārtojama pie-
redze ikvienam jaunietim izprast 
pieaugušā ikdienas darbu. Šī ie-
spēja paver citu skatu uz dzīvi, jau-
nietis iemācās novērtēt citu darbu 
un saredz savu nākotni, nosprauž 
savus mērķus. Paldies vecākiem, 
kuri palīdzēja saviem bērniem no-
kļūt līdz ēnojām personām, paldies 
skolas direktorei Ilzei Judzikai par 
iespēju jauniešiem doties uz Rīgu, 
lai labāk iepazītu dažādu profesiju 
pārstāvjus.

Karjeras konsultante 
Eva Zeltzaķe

9. klases skolniece Ieva Marta Dukāte kopā ar radio 
raidījumu vadītāju Martu Grigali.  EVAS ZELTZAĶES ARHĪVA FOTO
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Janvāra beigās tautas 
namā skanēja dziesmas un 
atmiņu stāsti.  

Ir izskanējis pirmais pasā-
kums no Latvijas simtgadei veltītā  
sarīkojumu un izstāžu cikla par 
Jūrkalnes pagasta vēsturi “Reiz 
bija... Vai atceries? – Toreiz”.

Pirmais pasākums no šī cikla 
tika veltīts tautas dziesmai Jūrkal-
nē. Pasākuma apmeklētāji kopā 
ar etnogrāfiskā ansambļa “Maģie  
suiti” dalībniecēm kavējās atmiņās 
un runāja par Jūrkalnes dziesmu 
teicējiem un dziesmu pierakstī-
tājiem, par etnogrāfiskā ansambļa 
pirmsākumiem un tā darbību.

Jūrkalnē suitu dziedāšanas 
tradīcijas veidojušās ļoti sen. No-
vadpētniecības materiālos ir atmi-
ņas par to, ka suiti vienmēr bijuši 
lieli dziedātāji. Garais suitu sau-
ciens senos laikos skanējis vasaras 
svētdienu vakaros, sapulcējoties 
kopā kaimiņu meitām. Burdonā 
parasti dziedāja sievietes. Nav 
pavadīts neviens saviesīgs pasā-
kums, kurā sievas nebūtu apdzie-
dājušas viesus. Plaša apdziedāša-
nās parasti notika pie kāzu galda. 
Apvainoties neviens nedrīkstēja, 
jo tad būtu dabūjis divtik. Visos 
dzīves gadījumos bija suitu dzies-
mas.

1. februārī Latvijas valsts 
simtgades pasākumu ciklā izstā-
žu zālē “Rīgas mākslas telpa” tika 
atklāta Latvijas Mākslas akadēmi-
jas projekta “CILME / audums kā 
koncepcija un materiāls Latvijas 
identitātē” starpdisciplināra izstā-

de. Uz šo svarīgo notikumu tika 
aicinātas arī Jūrkalnes dziedātā-
jas, kuras ar savu burdona dziedā-
jumu atklāja pasākumu. Liels gods 
jūrkalniecēm bija uzstāties kopā 
ar kori “Mūza”, izpildot dziesmu 

“Dievaines”.
10. februārī tautas namā sa-

nāca lieli un mazi jūrkalnieki, lai 
nosvinētu Meteņus. Katrs pasā-
kuma apmeklētājs varēja izcept 
savu īpašo pankūku un izliet sve-

cīti, kuru paturēt sev vai uzdāvi-
nāt kādam mīļam cilvēkam. Ar 
latviešu tautas ticējumu palīdzību 
uzzinājām, kas ir Meteņi, kā un 
kāpēc tos svinam, un noskaidro-
jām, kādi laika apstākļi gaidāmi 

Lieldienās un vasarā. Kāds laiks 
Meteņos, tāds būs arī Lieldienās, 
ja Meteņos ir sniegs uz jumtiem, 
vasarā būs daudz sēņu un ogu, 
vēsta tautas ticējumi. 

Kristīne Skrulle

Skan dziesmas 
un tautas ticējumi

Zinot, cik sliktā stāvoklis ir valsts reģionālais autoceļš, 
kas no Ventspils ved uz Kuldīgu, novada pašvaldības  
vadība vērsās Satiksmes ministrijā ar lūgumu paskaidrot, 
kad tiks veikts ceļa remonts.

Saņemtajā atbildē, kuru parakstījis valsts sekretārs Kaspars Ozo-
liņš, teikts – ministrijas darbinieki sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” speciālistiem ir izskatījuši pašvaldības vēstuli par valsts reģio-
nālā autoceļa P  108 Ventspils–Kuldīga–Saldus ceļa posma 3,93–
36,09 km projektēšanu un sakārtošanu. 

Paskaidrojumā teikts, ka ceļa posma (3,93 – 24,26 km) sakār-
tošanā paredzēts izmantot Eiropas Reģionālas attīstības fonda līdz-
finansējumu. Izsludinot iepirkuma līgumu par būvprojekta izstrā-
di un autoruzraudzību, 2017. gada 7. aprīlī noslēgts līgums ar SIA 
“Polyroad” par būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P 108 Vents-
pils–Kuldīga–Saldus ceļa posma km3,93–24,26 segas pastiprināša-
na (pārbūve)” izstrādi. Saskaņā ar līguma nosacījumiem būvprojekta 
izstrādāšanai paredzētas 380 dienas no līguma noslēgšanas dienas, 
savukārt pēc būvprojekta pieņemšanas tiks pasūtīta tā ekspertīze. 
Būvprojekta ekspertīzei paredzēti četri mēneši. Pēc būvdarbu ie-
pirkuma procesa veikšanas un pieejamā finansējuma ietvaros būv-
darbus minētajā autoceļa posmā, kā norāda K. Ozoliņš, iespējams 
uzsākt ne agrāk kā 2019. gadā.

Marlena Zvaigzne

INFORMĀCIJA

Etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” kopā ar kora “Mūza” dziedātājām.  KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO

Par Ventspils–Kuldīgas 
autoceļa remontu
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Viņu māju ir grūti ne-
pamanīt. Pie ēkas uzsliets 
liels krusts, pie kura attēlots 
Pestītājs. “Dzērviņos”  
dzīvojošie Terēzija un  
Eduards Priedoliņi jau kopš 
mazām dienām godā Dievu, 
saņemot no Viņa spēku un 
padomu. Smaidīgie dzīves-
biedri izaudzinājuši četrus 
dēlus, sagaidījuši septiņus 
mazbērnus un tver dzīvi  
pateicībā par katru  
nodzīvoto dienu.

Pie Eduarda un Terēzijas de-
vos ne tikai tādēļ, ka valsts svētkos 
viņi saņēma pašvaldības pateicī-
bas rakstu, bet arī tāpēc, ka šiem 
ļaudīm ir priecīga sirds. Būdami 
dievbijīgi, viņi nenorobežojas no 
pasaules, bet labprāt tiekas ar jeb-
kuru cilvēku. Piemēram, Eduards 
tūrisma sezonas laikā bieži ņem 
dievnama atslēgu un dodas uz 
baznīcu, lai tūristi varētu apskatīt 
sakrālo ēku. Plecīgais seniors teic, 
ka dzimis “Dzērviņu” mājās un 
nav vadāts pa slimnīcām apkārt. 
Jaunākos gados jūrkalnieks spēlē-
jis teātri, uz dancošanu gan Edu-
ards neesot bijis nadzīgs, bet viņa 
mūža profesija bijusi saistīta ar 
šofera amatu. Terēzija pārstāv di-
žos suitus. Dzīvojot Alsungā, viņa 
satikusi maģo suitu Eduardu, kurš 
viņas dzimtajā vietā apmeklējis 
mises un ne tikai klausījies diev-
vārdos, bet arī piekalpojis pie al-
tāra. Šo uzdevumu zēns uzņēmies 
jau sešu gadu vecumā, jo, tāpat kā 
Terēzija, nācis no ticīgas dzimtas. 
“Sākumā gāju baznīcā, jo vecāki 
to apmeklēja, tā bija svētdienas 
tradīcija, bet pēc tam jau pats 
sāku domāt un saprast, ka Dievs 
ir. Sāku pēc viņa tiekties,” atceras 
Eduards.  Lai gan tagad viņš ar 
sievu ir senioru godā, dzīvesbiedri 
joprojām aktīvi kalpo draudzē, arī 
izpušķo dievnamu un aizved uz 
baznīcu attālāk dzīvojošos jūrkal-
niekus, kas paši vairs nevar aiziet 
uz Svēto Misi. Kad Eduards bija 
draudzes priekšnieks, viņu sauca 
uz izpildkomiteju un audzināja, 
kauninot arī par to, ka baznīcu 
apmeklē pat dēli. Interesantākais, 
ka kundze, kas padomju laikos 
mācījusi Eduardam dzīvot, tagad 
pati esot draudzes priekšniece 
kādā citā apdzīvotā vietā. Atbildot 
uz jautājumu, kā Dievs izpaudies 
viņa dzīvē, suits atminas armijas 
gadus, kad gulējis uz nāves gultas, 
bet eņģeļi stāvējuši klāt, un latvie-
šu puisis izķepurojies. “Ir bijušas 
vairākas avārijas situācijas, kad 
esmu bijis pasargāts. Dievs visu 
laiku bijis man klāt. Katru die-
nu pielūdzu Viņu, esmu pieradis 
kopš bērnu dienām piekalpot, 
man šķistu jocīgi, ja nebūtu jāiet 
baznīcā,” atzīst Eduards. Jūrkal-

nes katoļu baznīcā dievkalpojumi 
notiek mēneša otrajā un ceturtajā 
svētdienā. Lai garīgā dzīve būtu 
intensīva, citās svētdienās Prie-
doliņi brauc uz Saldu, Ventspi-
li, Liepāju vai Alsungu. Kad dēli 
Kaspars, Reinis, Toms un Kristaps 
bijuši mazi, viņi nav vaicājuši, vai 
ģimene brauks uz dievkalpojumu, 
bet gan – kurp visi dosies. “Vi-
ņiem nemaz tādas domas nebija, 
ka varētu palikt mājās. Tagad arī 
visi turas pie Dieva. Starp citu, 
mūsu dēlus neviens neapcēla par 
to, ka viņi gāja baznīcā, jo viņiem 
bija stingra pārliecība – ko tu tā-
diem padarīsi,” prāto Eduards. Pēc 
viņa teiktā, svētdienās dievnamu 
Jūrkalnē apmeklē 10 – 20 baznī-
cēnu, savukārt svētkos viņu skaits 
esot lielāks, tad baznīcā pulcējas 
60 – 70 cilvēku. Suits smejot teic, 
ka visi kaut kam tic – kāds tic tam, 
ka Dieva nav, kāds tic, ka Viņš ir. 

Jūrkalne vienmēr bijusi mazs pagastiņš pie jū-
ras. Cik nav plānots, ka vajag kaut kur pievienot, 
bet nekādi nesanāk. Kaut teritorija maza, kādreiz 
iedzīvotāju bija krietni pāri tūkstotim. Ko viņi da-
rīja, kur dzīvoja? Interesentiem izdevies noskaid-
rot saimniecību skaitu pirms pāris gadsimtiem. Ir 
materiāli un pētījumi par mājām līdz pēckara pe-
riodam. Par to jau iesākām runāt, kad bija februārī 
tikšanās. Nopietnāka prezentācija plānota mar-

ta pēdējā pirmdienā, 26.  martā, plkst. 13 tautas 
namā. Gaidīsim ne tikai seniorus, bet arī pārējos, 
kam interesē Jūrkalnes vēsture. Ja kādam sagla-
bājusies kāda vēstures liecība par mājām, lūdzam 
paņemt līdzi. Dalīsimies savās zināšanās! Kas vēl, 
ja ne mēs, kam saglabājušās kaut kādas atmiņu 
drumslas par to, kas reiz bija. Uz tikšanos! 

Marija Janvāre

Mazs, bet dūšīgs pagasts

Tātad abi ir ticīgi, tikai katrs savā 
vīzē. Dzīvesbiedri labi saprotas ar 
luterāņiem, viņiem esot bijušas 
diskusijas ar Jehovas lieciniekiem, 
bet abas puses šķīrušās ar rāmu 
prātu, katra paliekot pie savas 
pārliecības. 

Terēzija auga kopā ar trim 
māsām, līdz baznīcai bija jāiet čet-
ri kilometri, tādēļ agrā bērnībā ne 
vienmēr devusies uz dievnamu, 
bet vēlākajos gados sirds aicinā-
jusi pie Dieva, un meitene labprāt 
piedalījusies procesijās. “Braucām 
uz baznīcām Lietuvā, apmeklējām 
Aglonu, īpaši mīļš man vienmēr 
bijis Kalvārijas kalns Žemaišos. 
Esmu piedzīvojusi dziedināšanu 
un Dieva pasargājumu. Ticība iet 
cauri visai manai dzīvei, pat grū-
ti iedomāties, ka varētu dzīvot 
bez Dieva,” aizdomājas Terēzija. 
Gan viņa, gan vīrs zina, ko no-
zīmē smags darbs gan citu, gan 
pašu labā. Priedoliņi bijuši pirmie 
Breša zemnieki pagastā, ātri vien 
aptverot, ka šāda saimniekošana 
neatmaksājas. Tagad kūtī ir viena 
gotiņa, vistas un truši, palaikam 
tiek nobarotas cūkas. Tā saime 
tiek pie veselīgiem produktiem. 
Mazbērni labprāt izgaršo svaigi 
slaukto pienu.  

Ģimenes dibināšanu pirms 43 
gadiem Priedoliņi svētīja Jūrkal-
nes baznīcā, todien daudzi esot 
saskrējuši skatīties, kā viņi lau-
lājas. Terēzijas un Eduarda dēls 

Toms izvēlējies kalpošanas ceļu, 
viņš ir priesteris un dzīvo Saldū. 
Toms jau zēna gados teicis, ka 
būs priesteris, un bērnībā krājis ar 
kristietību saistītus priekšmetus – 
krustiņus un medaljonus. “Mums 
bija liels prieks, kad Toms kļuva 
par priesteri, bet zinājām arī to, 
kas būs dažādas grūtības, piemē-
ram, jāprot organizēt remontdar-
bus baznīcās. Jūtu, ka dēls ir prie-
cīgs, būdams savā vietā. Mums ir 
labs kontakts,” secina jūrkalniece. 
Viņa ir gandarīta arī par Dieva 
sūtīto priesteri Gati Mārtiņu Bez-
delīgu, kurš kalpo Jūrkalnē. Viņš 
visus uzrunājot ar smaidu un esot 
labestīgs cilvēks, kurš labi sapro-
tas ar dažādu paaudžu pārstāv-
jiem. “Jūs sakāt, ka mēs arī esam 
smaidīgi, bet tas viss ir Dieva dots 
un Viņam par godu tiek darīts,” 
saka Terēzija. Svētdienās viņa un 
Eduards nekad nestrādā. Šī diena 
tiek veltīta Tam Kungam. Pēc baz-
nīcas apmeklējuma galdā parasti 
tiek celta kāpostu zupa, tad var 
atpūsties, pastaigāt pa dārzu un 
papriecāties par Dieva doto skais-
tumu. 

Marlena Zvaigzne

Pielūdz Dievu 
kopš bērnības

Terēzija un Eduards, svinot kāzu trīsdesmito jubileju. 
Nu viņi kopā pavadījuši jau 43 gadus.

PRIEDOLIŅU ĢIMENES ARHĪVA FOTO

Par to, ka “Dzērviņos” dzīvo ticīgi ļaudis, liecina pagalmā uzstādītais krusts.
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“Kublu” saimnieks  
Arvīds Bērziņš, rādot ceļu, 
izsteidz pretim, ģērbies suitu 
tautastērpā. To viņš labprāt 
valkā dažādos godos, arī 
baznīcā ejot, jo lepojas ar 
piederību vēsturiskajam 
novadam.

Mājās mani sagaida Arvīda 
sieva Aleta, viņai pie kājām ir liels 
grozs ar adījumiem, kuros iemir-
dzas suitu raksti, Bērziņi apska-
tīšanai izlikuši arī senos laikos 
austus audumus, deviņpadsmi-
tajā gadsimtā tapušu lindraku, 
Ulmaņlaikos vērptu dziju, dvie-
ļus ar izšūtām monogrammām, 
pagājušajā gadsimtā izmantotus 
lakatus, kas sieti gan ikdienā, gan 
pa godam. Šajā mājā senām lietām 
ir liela vērtība, arī klētī esot daudz 
priekšmetu, kurus izmantojuši 
Arvīda senči. Viņš uzmanīgi iz-
ņem no bufetes divas glāzes, dā-
vinātas vecākiem kāzu dienā, un 
saskandina – nu, gluži kā baznīcu 
zvani! Tāds gaišums un dzidrums.

“Es esmu īstens suits, jo mana 
mamma un tēvs, tāpat kā es, bija 
katoļticīgi. Viņi kopa suitu tradīci-
jas, arī es tās turu godā. Atšķaidīts 
suits sanāk tad, ja viens no vecā-
kiem ir katolis, otrs – luterticīgs. 
Mana sieva ir atšķaidīta, bet es 
– īstais suits,” labsirdīgi lepojas 
Arvīds. Viņa tēvs pa ziemu gāja 
mežā, vasarā zvejoja, bet mamma 
bija laukstrādniece. Pats Arvīds 
kolhozā bija mehanizators, darba 

devēji viņam ļāva doties ekskursi-
jās pa visu plašo Padomju Savienī-
bu, un viņš šo iespēju labprāt iz-
mantoja. Aleta no Zirām Jūrkalnē 
ieradās 1971. gadā, jaunā prečzine 
sāka strādāt veikalā. Reiz Arvīds 
pavadījis viņu pēc balles uz mā-
jām, un tā sākusies skaista drau-
dzība, kas turpinās jau 46 gadus. 

“Suitos iedzīvojos ļoti labi. 
Nejutu no vietējo puses nepie-
ņemšanu vai kādu nepatiku. Viss 
jau atkarīgs no cilvēka. Ja pats 
staigāsi piepūties, varbūt arī ju-
tīsi negatīvu noskaņu, bet man 
tā nebija,” atminas Aleta. Bērziņi 
ir piedzīvojuši laikus, kad jostu 
vajadzēja savilkt ciešāk, jo nebija 
pastāvīga darba, bet viņi atrada 
izeju un izveidoja nelielu saim-
niecību. Pateicoties tai, izdevās 
izskolot vienīgo meitu Eviju, kura 
kļuva par skolotāju. Aleta pievērš 
uzmanību sienai, pie kuras novie-
toti daudzi jo daudzi fotoattēli ar 
viņas mīļajiem. Fotogrāfijās iemū-
žināta arī mazmeitiņa Katrīna un 
mazdēls Krišs. Aleta godīgi atzīst, 
ka ļoti mīl mazbērniņus un lab-
prāt pieskata viņus. Arī ar meitu 
un znotu Ingu ir ciešs kontakts. 
“Evija dzied “Maģajos suitos”. At-
ceros, ka jaunībā, kad atnācu uz 
Jūrkalni, dažkārt apjuku, kad sui-
tenes ar asajām mēlēm apdziedā-
ja, bet tagad tas man patīk. Arī pie 
krāšņajiem tautastērpiem pieradu 
pamazām. Pati esmu spēlējusi te-
ātri, varbūt arī tāpēc man ir prieks 

JŪRKALNE

par ģimenes jaunajiem, ka viņi ir 
aktīvi – meita gan dzied, gan dejo, 
znots dejo.” To padzirdējis, Arvīds 
steidz pēc senām fotogrāfijām, lai 
parādītu, kā skolas laikos spēlējis 
teātri. Kad pagājušā gada maijā 
Latvijā notika ozolu stādīšanas 
akcija “Apskauj Latviju”, suits ar 
mazdēlu un znotu bija izraudzīti, 
lai šo cēlo darbu paveiktu Jūrkal-
nē. Todien pagastā viesojās arī 
aktrise Olga Dreģe. Kādā intervi-
jā viņa saka: “Tās emocijas, kuras 
saņēmu, nav izstāstāmas. Piemē-
ram, trīs paaudžu suiti tautastēr-
pos – ak, kādu viņi radīja atmos-
fēru, kādu prieku! Ozoliņu stādīja 
vecaistēvs, tēvs un mazdēliņš, un 
redzu, ka arī jaunākajam lāpsta 
rokā nav nejaušība; viņš zina, kas 

ir darbs, ko nozīmē kopt, stādīt un 
ravēt.” 

Etniskais kultūras centrs “Suiti”, 
novērtējot Bērziņu devumu tradī-
ciju saglabāšanā, nesen pasniedza 
ģimenei pateicības rakstu, Aletai 
tika arī otra uzslava, jo viņa ir čakla 
zeķu adītāja. Šajos apģērba gaba-
los tiek ieadīti suitu raksti. “Arvīda 
mamma adīja darba zeķes, cilvēki 
no kolhoza nāca un pirka tās. Kad 
viņa 2002. gadā nomira, palika pāri 
daudz dzijas, un tā arī es sāku adīt. 
Sākumā zeķes bija vienkāršas, bet 
pēc tam izdomāju, ka vajag izman-
tot ornamentus. Pētīju tehniskos 
rakstus un apguvu sarežģītākas 
prasmes. Nu jau manas zeķes ir 
aizgājušas tālu tautās, tās var ap-
skatīt vairākās grāmatās,” saka Ale-

ta. Pašlaik viņa ada zeķes Alsungas 
jauniešu deju kolektīvam, līdzīgs 
pasūtījums veikts, uzklausot Rīgas 
dejotāju lūgumu. Arvīds, klauso-
ties mūsu sarunā, prātīgi nosaka: 
“Katram uz suitu altāra jāliek savs 
pienesums.” Viņš parāda bruzulu 
jeb sarkankoku un teic, ka senāk 
jūrkalnieces pratušas to izmantot 
audumu krāsošanai. Kā tas agrāk 
veiks, “Kublu” saimniekam nav ne 
jausmas. Viņam un dzīvesbiedrei 
nekas nav iebilstams pret to, ka 
tūrisma sezonā pagastā ir daudz 
iebraucēju. “Vismaz dzīve mutuļo,” 
viņi nosaka. Aleta labprāt rosās pa 
dārzu un izaudzē dažādus gardu-
mus arī “Zaķu kroga” virtuvei.               

                         
Marlena Zvaigzne

Dod pienesumu 
suitu altārim 

 Arvīds pagājušā gada 4. maijā, 
iesaistoties akcijā “Apskauj Latviju”, 

Ugunspļavā iestādīja ozoliņu.

Aletas devumu suitu tradīciju saglabāšanā uzteikusi arī Kurzemes Tautas tērpu 
informācijas centra vadītāja Lia Mona Ģibiete.           MARLENAS ZVAIGZNES UN INGUS ANTONOVIČA FOTO
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PUZE

14. februāra vakars Puzes 
kultūras namā man bija 
piepildīts ar pozitīvām  
emocijām, apmeklēju kon-
certu “Mīlestības lidojums.” 
Tā nosaukums vien jau bija 
kā vēstījums par ko skaistu, 
aicinošs. Par noskaņu  
bija parūpējusies kultūras 
nama vadītāja Līga Galdiņa, 
izveidojot skaistu sienas 
dekoru. Koncertā piedalījās 
Puzes kultūras nama  
ansambļi “Pa īstam” un  
“Mežaroze.” Liekas gan, nu 
kas tur var būt, nezin cik  
reižu dzirdēts šo dāmu 
priekšnesums, vai ne? Bet 
ko gan sakām, kad pa radio 
klausāmies populāru  
mākslinieku izpildītu  
dziesmu, kuru dzirdam  
jau vismaz simto reizi?  
Vai vienmēr izslēdzam ra-
dio? Nu skaidrs, ka nē,  
jo tas taču cilvēks ar vārdu. 
Es vēlos slavēt mūsu Puzes 
kolektīvus gan par  
repertuāra izvēli, gan snie-
gumu un, protams, Lienīti 
Čači par viņas spējām izvili-
nāt no dāmām tieši to stīgu, 
kas sasniedz katru  
klausītāju.

17. februārī Rīgā, Latvi-
jas Zemkopības ministrijā, 
notika biedrības “Latvijas 
mazpulki” konference “Maz-
pulki Latvijas simtgadei”. 
Tajā piedalījās mazpulcēni, 
mazpulku vadītāji un viesi, 
lai kopīgi runātu par uzņē-
mējdarbību, novadu domju 
un mazpulku sadarbību. Šī 
konference bija noslēguma 
pasākums projektam “Jau-
nie novada saimnieki”, tā 
laikā astoņās Latvijas nova-
du domēs notika diskusijas 
ar mazpulcēniem. 

Konferencē “Mazpulki Lat-
vijas simtgadei” piedalījās ap 250 
dalībnieku no visas Latvijas. 808. 
Puzes mazpulku pārstāvēja Signe 
Līdaka un vadītāja Māra Kraule.

Konferenci atklāja Mazpulku 
padomes priekšsēdētāja Randa 
Ķeņģe kopā ar mazpulcēniem, kas 
prezentēja galvenos rezultātus, ko 
guvuši pēc diskusijām novadu do-
mēs. Pēc tam notika paneļdisku-
sija “Sava novada saimnieki”, kurā 
piedalījās Zemkopības ministrijas 
parlamentārais sekretārs Ringolds 
Arnītis, Dobeles novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Guntis 
Safranovičs, Mazpulku padomes 
priekšsēdētājas vietniece, Saldus 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Kļava un Latvijas Jaunatnes pa-
domes viceprezidents Mārtiņš 
Šteins. Diskusijas laikā Mārtiņš 
Šteins pastāstīja par Izglītības 
un zinātnes ministrijas pētījumu 

“Latvijas jauniešu iesaiste uzņē-
mējdarbībā”. Paneļdiskusiju vadīja 
žurnālists Dīvs Reiznieks. 

Konferences laikā mazpulcē-
ni devās pie uzņēmējiem Rīgā, lai 
dzirdētu viņu veiksmes stāstus, 
informāciju par biznesa attīstī-
šanas procesu. Uzņēmēji iedves-
moja jauniešus uzdrīkstēties, kā 
arī pastāstīja par grūtībām sava 
uzņēmuma veidošanas ceļā. Jau-
nieši kopā ar mazpulku brīvprātī-

gajiem viesojās tādos uzņēmumos 
kā “Cafe Spiikiizi”, konditoreja 
“arbOOz”, SIA “Latvijas tekstils”, 
veikals “Lavandas bode” u. c. SIA 
“Power Paintball Latvia” Andrej-
salas peintbola un lāzertaga parkā 
pabija Signe.

Kamēr jaunieši izzināja da-
žādu uzņēmumu vēsturi un dzir-
dēja pieredzes stāstus, tikmēr 
viesiem un mazpulku vadītājiem 
bija iespēja uzzināt par Latvijas 

mazpulku 2018. gada pasākumu 
plānu, prioritārajiem projektiem 
un simtgadei veltītajiem darbiem. 
Savas sadarbības iespējas maz-
pulcēniem prezentēja Latvijas 
Meža īpašnieku biedrības izpild-
direktors Mārtiņš Ailts un Kartu-
peļu audzētāju un pārstrādātāju 
savienības valdes priekšsēdētāja 
Aiga Kraukle. Pēc prezentācijām 
vadītāji un viesi varēja izvēlēties 
tēmas, par kurām parunāt atse-

višķās diskusijās kopā ar prioritā-
ro projektu virzītājiem.

Konferences noslēgumā maz-
pulcēni prezentēja atziņas un 
fotoattēlus no vizītēm pie Rīgas 
uzņēmējiem. Katrai grupai bija at-
šķirīgas atziņas, bet gandrīz visās 
prezentācijās bija dzirdamas līdzī-
gas iezīmes par to, kas vajadzīgs, 
lai kļūtu par uzņēmēju. Dažas 
no tām – uzdrīkstēšanās, idejas, 
kreativitāte, izturība, iedvesma un 
gribasspēks.

Konferences noslēgumā ap-
balvoja projekta “60 elementi tavā 
kabatā” dalībniekus. Kopā šajā 
projektā mazpulcēni bija savākuši 
vairāk nekā 2500 veco, nolietoto 
mobilo telefonu. Visčaklākie bija 
Druvas vidusskolas mazpulcē-
ni, kuri bija savākuši vairāk nekā 
1200 telefonu. Puzes mazpulcēni 
šajā projektā iesaistījās decem-
brī un guva labus rezultātus, ar 
111 savāktiem telefoniem ierin-
dojoties trešajā vietā un saņemot 
pateicību par veikumu. Paldies 
visiem novada iedzīvotājiem, kas 
atbalstīja mūs šajā projektā un 
uzticēja savus vecos telefonus, ku-
rus dažādās nodarbībās jaunieši 
izjauc, pierāda, ka katrs telefons 
satur vismaz 60 elementu, kurus 
var izmantot jaunu telefonu iz-
gatavošanā, un nodod tos tālākai 
pārstrādei. Konferences laikā gū-
tas jaunas idejas, atliek vien jauno 
mazpulku gadu piepildīt ar labiem 
darbiem.

Māra Kraule

Pužiņiem trešā vieta projektā

Māra ar Signi pēc pateicības raksta un dāvaniņas saņemšanas.
MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Mīlestības lidojums

Koncerta muzikālo sniegu-
mu veiksmīgi papildināja Sibillas 
Veģes skandētā dzeja. Domāju, 
ka pužiņiem tas jau sen zināms, 

ka Sibillai ir dots talants un viņa 
virknē vārdus dzejas rindās, at-
spoguļojot tā brīža izjūtas vai 
dvēseles stāvokli. Tas bija skaisti. 

Novēlu Sibillai veiksmi, lai viņa 
varētu izdot savu dzejas grāma-
tiņu. 

Mani koncerts sajūsmināja, 

un ceru, ka visi tie pužiņi, kas šajā 
vakarā varēja izrauties no ierastā 
mājas ritma, to nenožēloja. 

Māra Kraule

Ansamblis “Mežaroze” ne tikai iepriecināja pužiņus, bet arī labi nodziedāja vokālo ansambļu skatē.
MĀRAS KRAULES FOTO
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Spītējot salam un sniegam, 
Užavas pamatskolas skolēni turpi-
na aktīvi darboties. Paralēli mācību 
darbam viņi aktīvi iesaistās dažādos 
ārpusstundu pasākumos. Kā jau ie-
rasts, februāra sākumā skolā notika 
Projektu nedēļa. Tās laikā katrs kla-
ses audzinātājs kopā ar savu klasi 
strādāja pie kopīga projekta. Piemē-
ram, kāda klase veica pētījumu par 
Ventspils novada pagastiem. Nu jau 
par skolas tradīciju ir kļuvis, ka Pro-
jektu nedēļas izskaņā notiek skolas 
“Talantu šovs” un “Popiela”. Arī šo-
gad dalībnieku netrūka. “Talantu 
šovā” žūrijas simpātijas izpelnījās 
2. klases meitenes Kristīne Aleksa, 
Annija Cimermane, Alise Gailiša, 
Meldra Strazdiņa, kuras dziedāja 
U. Marhilēviča dziesmu “Sarkanās 
kurpes”. Savukārt skatītāju simpā-
tiju balvu ieguva 7. klases skolniece 
Krista Laudiņa, kura visus pārstei-
dza ar skanīgu H. Zariņa dziesmas 
“Tu un es” izpildījumu. Prieks par 
visiem skolēniem, kuri nekautrējās 
pārsteigt visus ar jauku dziedāšanu 
vai interesantiem “Popielas” priekš-
nesumiem. Kā jau katru gadu, arī 
šoreiz “Talantu šova” laikā savu 
zīmētprasmi demonstrēja krietns 
pulciņš meiteņu, radot interesantus 
zīmējumus. Jāsaka arī paldies mūsu 
šova žūrijai, kurā šoreiz bija skolēnu 
vecāku pārstāvji – Ieva Jēkabsone 
un Mairita Mertena. 

Šogad skolēniem bija neparasts 
pārsteigums, jo pirmsskolas un sā-
kumskolas skolēniem bija iespēja 

apmeklēt kanisterapijas nodarbību. 
Skolā viesojās Ventspils Suņu au-
dzētāju biedrības pārstāvji, kuri bija 
līdzi paņēmuši arī jaukos sunīšus 
Vinniju, Džeinu un Oto. Bērniem 
ļoti patika šis pasākums, jo bija ie-
spēja ne tikai vērot, ko prot sunīši, 
bet arī tos samīļot, pabarot. Pava-
sarī šāds pasākums notiks vecāko 
klašu skolēniem. 

Mūsu skolas audzēkņiem bija ie-
spēja noklausīties Ventspils Mūzikas 
vidusskolas džeza grupas “Ventspils 
nonets” koncertu. Tā bija sava veida 
jauna pieredze, jo skolēni iepazina 
jaunu mūzikas žanru, izbaudīja da-
žādu mūzikas instrumentu skanē-
jumu. Protams, lielākais prieks bija 
tad, kad pēc koncerta skolēni tika 
aicināti uz skatuves, lai paši varētu 
spēlēt dažādus instrumentus. Pal-
dies Loretai Mednei un viņas kolē-
ģiem par brīnišķīgo koncertu! 

Skolēni piedalījās arī mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Šarlote 
Smirnova startēja matemātikas 
olimpiādē, bet savas zināšanas an-
gļu valodas olimpiādē demonstrēja 
Ričards Hofmanis un Beāte Mer-
tena. Savukārt Jānis Olafs Varkalis 
savas prasmes rādīja mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē. 

Sniega segas klāts un barga sala 
pavadīts, no mums atvadījās feb-
ruāris, bet skolā turpinās mācību 
darbs, plānojam jaunus pasākumus. 

Užavas pamatskolas skolotāja 
Anita Pāvelsone

UŽAVA

3. februārī visi interesenti bez vecuma iero-
bežojumiem tika gaidīti Užavas tautas namā uz 
galda hokeja, galda tenisa un novusa turnīru. Jau-
nieši labprāt spēlē šīs spēles, viņi ar lielu azartu 
cīnījās par pirmajām vietām. Mazākajiem ap-
meklētājiem interesi izraisīja novuss, viņi apguva 
pirmās iemaņas kijas turēšanā un centās kādu no 
kauliņiem iedabūt kabatiņās.

14. februārī visi bija mīļi aicināti apmeklēt dzejas pēc-
pusdienu “Paņem mani aiz rokas”. Šoreiz klausītāji tika 
iepazīstināti ar latviešu tautā visiem labi zināmu dzejnie-
ku Guntaru Raču, kurš ir daudzu populāru dziesmu vārdu 
autors, brīnišķīgs cilvēks, kurzemnieks. Patiess prieks, ka 
Rača dzeja ir tuva arī vecākās paaudzes užavniekiem.

17. februārī visi, kuri nebaidījās no aukstuma, pulcē-
jās, lai dotos pārgājienu cikla “Soļo vesels pretim Latvijas 
simtgadei” kārtējā gājienā “Ziemas lustes brīvā dabā”. Kopā 
nosoļojām 12 km, apskatījām Užavas bāku, ieguvām inte-
resantu informāciju no bākas uzraudzes I. Rūdes par bākas 
uzturēšanu, paskatījāmies uz Užavas plašumiem no augšas, 
pamielojāmies ar ceptām desiņām un tad ar jauniem spē-
kiem gar jūras krastu atgriezāmies Užavas centrā. Paldies 
visiem dalībniekiem par kopīgi pavadīto dienu!

22. februārī pie mums viesojās Ventspils Mūzikas vidus-
skolas ansamblis “Ventspils nonets”. Iepazinām džeza mū-
ziku, klausoties Loretas Mednes dziesmas koncertā “Laiks 
nemierīgs, un citā krastā mēs”.

Gita Vilgute

Dzied, zīmē, tiekas 
ar suņukiem

Meitenes drosmīgi uzstājas un dzied melodisku dziesmu.

Skolā ieradušies 
draudzīgie suņuki. 
ULDA ĶEMERA FOTO

Pārgājiena 
dalībnieki 
Užavas bākas 
pakājē. 

Paši labākie turnīra dalībnieki 
saņēmuši diplomus.  

GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

Notikumi ziemas spelgonī
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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. martā.
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2018. gada februārī Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
divi jaundzimušie Vārves pagastā, 
pa vienam Usmā, Ugālē un Zirās. 
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgta viena laulība.  

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
FEBRUĀRĪ REĢISTRĒTI MIRŠANAS GADĪJUMI:

UGĀLES PAGASTĀ   Olga Barančana  (9.02.2018.)
   Normunds Rutulis (19.02.2018.)

PUZES PAGASTĀ    Vēra Grīnberga (9.02.2018.)

TĀRGALES PAGASTĀ  Velta Mežstiba (16.02.2018.)

PILTENĒ    Eduards Peldeķis (24.02.2018.)

Marlena Zvaigzne 

Partnerorganizācijas 
nosaukums

Izdales  vietas adrese Atbildīgās personas, vārds, 
uzvārds, telefons, e-pasts

1 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

Loču iela 8, Ventspils Jekaterina Pūrīte, tālr. 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

2 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

Talsu iela 39, Ventspils Inese Kalniņa, tālr. 63661515, 
pasparne_kc@inbox.lv

3 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

“Ugāles pagasta nams”, Ugāle, 
Ugāles pagasts, Ventspils novads

Aiga Strazdiņa, tālr. 29287043, 
aiga.strazdina@ventspilsnd.lv

4 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

“Auseklīši”, Usma, Usmas pagasts, 
Ventspils novads  

Andra Auza, tālr. 27831979, 
andra.auza@ventspilsnd.lv

5 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

“Pagastmāja”, Pope, Popes pagasts, 
Ventspils novads 

Sandra Citoviča, tālr. 26722742, 
sandra.citovica@ventspilsnd.lv

6 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

“Dzintarkalni”, Tārgale, Tārgales 
pagasts, Ventspils novads

Vineta Avdjukeviča, tālr. 25655939, 
vineta.avdjukevica@ventspilsnd.lv

7 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

Kultūras nams, Zlēkas, Zlēku 
pagasts, Ventspils novads

Liesma Viļumsone, tālr. 20275576, 
liesma.vilumsone@ventspilsnd.lv

8 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

Lielā iela 28, Piltene, Ventspils 
novads

Anda Petrova, tālr. 27834313, 
anda.petrova@venstpilsnd.lv

9 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

Ambulance, Ance, Ances pagasts, 
Ventspils novads, 

Skaidrīte Sproģe, tālr. 27837981, 
skaidrite.sporoge@ventspilsnd.lv

10 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

“Šalkas-1”, Jūrkalne, Jūrkalnes 
pagasts, Ventspils novads 

Aldona Janvāre, tālr. 27831832, 
aldona.janvare@ventspilsnd.lv

11 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

Skolas iela 1, Ventava, Vārves 
pagasts, Ventspils novads

Inta Silarāja, tālr. 27834018, 
inta.silaraja@ventspilsnd.lv

12 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

“Avoti”, Užava, Užavas pagasts, 
Ventspils novads 

Irisa Kozuba, tālr. 27830440, 
irisa.kozuba@ventspilsnd.lv

13 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

“Saulgrieži”, Ziras, Ziru pagasts, 
Ventspils novads 

Irisa Kozuba, tālr. 27830440,
irisa.kozuba@ventspilsnd.lv

14 Biedrība “Integrācijas centrs 
“Atvērtās durvis””

“Valde”, Blāzma, Puzes pagasts, 
Ventspils  novads, 

Skaidrīte Bruhanova, tālr. 27824407, 
skaidrite.bruhanova @ventspilsnd.lv

Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodroši-
nātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro būs pieejami Eiropas Savienības pārtikas, higi-
ēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu 
ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības saņemšanai būs 
pašvaldības Sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes, 
kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro, turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst fonda 
atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Pārtikas pakas trūcīgajiem Ventspils novada iedzīvotājiem
Ventspils novada Sociālais dienests sadarbībā ar biedrību “Atvērtās durvis” sniedz atbalstu mazaizsargā-

tām ģimenēm un personām pārtikas, higiēnas un saimniecības preču izdalē. 

PĀRTIKAS PREČU, HIGIĒNAS UN SAIMNIECĪBAS  
PREČU IZDALES VIETAS VENTSPILĪ UN VENTSPILS NOVADĀ

Plašāka informācija pieejama Sabiedrības integ-
rācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv, kur minēts, kā 
vistrūcīgākās personas var saņemt pārtikas, higiēnas 
un saimniecības preču komplektu, kā arī tas, ka pie-
dalīties papildpasākumos var tikai trūcīgas vai ārkār-
tas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības Soci-
ālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja 
šajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī 
pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecī-
bas preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) 
un individuālos mācības piederumus vai skolas so-
mas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).

Sabiedrības integrācijas fonda atbalsta komplek-

tus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai 
Ventspils novada Sociālais dienests izdevis izziņu. 
Gan Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām per-
sonām atbalsta saņēmējus, gan pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības komplektos iekļaujamās pre-
ces, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības 
komplektu izdales biežumu un daudzumu katrai 
mērķgrupas personai nosaka Ministru kabineta 
25.11.2014. noteikumi Nr.727 “Darbības program-
mas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības snieg-
šana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”. 

Sociāla dienesta vadītāja Inta Rudbaha

Palīdzēs lielākam personu lokam

Dzīve teātrī, 
teātris dzīvē

Februāra sākumā Ziru amatierteātris aicināja novada amatierteātru 
kolektīvus uz saietu Zirās. Šī gada saieta moto bija “Dzīve teātrī, teātris 
dzīvē”. Zirenieki viesus sagaidīja ar dziesmām un trīs jauku “dāmu” im-
provizācijas izrādi par tīri sadzīviskām ainiņām, gaidot atbraucam zivju 
mašīnu. Arī katrs kolektīvs bija sagatavojis nelielu priekšnesumu. Vakara 
gaitā varēja izdejoties pēc sirds patikas un parādīt savu izveicību, pieda-
loties dažādās atraktīvās spēlēs. Laiks pagāja nemanot. Vakara noslēgu-
mā vairākkārt izskanēja frāze: “Nu, tad gaidām ielūgumu arī nākamgad!” 
Paldies visiem kolektīviem, kuri bija ieradušies, un Piltenes kolektīva at-
raktīvajam fotogrāfam Rimantam Budrim par fotogrāfijām! Un jau tagad 
mēs sakām – uz tikšanos arī nākamgad Zirās! 

Ziru amatierteātra režisore Anita Pāvelsone

ZIRAS

Dzied un ada šalli 
Spītējot salam un sniegam, Ziru tautas namā 

februārī notika dažādi pasākumi, kuros katrs 
interesents varēja rast sev sirds siltumu. Mēneša 
sākumā tautas namā pulcējās un lustīgi pavadīja 
laiku Ventspils novada amatierteātri. Savukārt 
16. februārī ikviens, kurš vēlējās, varēja izdziedāt 
savu sirdsdziesmu karaokes vakarā, kā arī lustīgi 
izlocīt kājas disko ritmos. Pasākuma laikā darbojās 
fotostūrītis, kurā ikviens varēja sevi iemūžināt 
nopietnās un ne tik nopietnās bildēs.

20. februāra vakarā ikviens tika aicināts uz novada 
lielās šalles adīšanas vakaru. Paldies tiem, kuri atrada laiku 
un ieradās, kā arī izteica savas idejas par šalles rakstiem 
un darba turpināšanu. Kāds atnesa jau gatavu šalles 
fragmentu, kāds atrādīja savu veikumu, kuru vēl turpina 
adīt. Klātesošie padalījās ar saviem stāstiem par adīšanu. 
Pasākuma noslēgumā visi vienojās par veicamajiem 
darbiem mājās un nākamo tikšanās reizi, kā arī izteica 
savas idejas, kurus cilvēkus katrs vēl mēģinās piesaistīt šai 
aktivitātei. Paldies visiem, kuri atbalsta Ziru pasākumus un 
aktīvi tajos iesaistās! Uz tikšanos nākamajos pasākumos! 

Ziru tautas nama vadītāja Vita Dāve

INFORMĀCIJA

Trīs “dāmas” iepazīst vietējo presi. 

RIMANTA BUDRA FOTO
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“Ugāles pagasts Vents-
pils novadā daudziem 
pazīstams, tieši pateicoties 
Ugāles greznajai baznīcai 
un tās skanīgajām ērģelēm,” 
filmiņas “Ugāles baroks” 
sākumā vēsta novadpētnie-
ces un mākslinieces Laim-
dotas Junkaras balss. Citas 
novadnieces, datorgrafiķes 
Sindijas Mačtamas, zīmē-
tais barons Johans fon Bērs 
plati smaida, kad filmiņas 
animācijas fragmentā 
redzam, kā pēc viņa ieceres 
sākas baznīcas celtniecība. 
Ar drona palīdzību video 
speciālista Mārča Pļaviņa 

filmēti kadri virs sniegotās 
baznīcas jumta atgriež mūs 
21. gadsimtā. Un tad izcilais 
mākslas zinātnieks Ojārs 
Spārītis kopā ar Ventspils 
novada Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas (MMS) au-
dzēkņiem ver vaļā baznīcas 
durvis, lai nonāktu tepat 
Ugālē apskatāmā 17./18. 
gadsimta mijas brīnumā...

Pērnajā rudenī Valsts kultūr-
kapitāla fondu bija pārliecinā-
jis Ugāles MMS skolotājas Ilzes 
Babras rakstītais projekta pietei-
kums veidot bērniem saprotamu 
filmu ar devīzi “Ugāles baroka 
koktēlniecība – caur vietējo ie-

pazīsti pasauli!” Ar fonda finan-
siālu atbalstu un skolas pedagogu 
entuziasmu tika savākta lieliska 
komanda, un 2018.  gada pirma-
jās dienās varējām ķerties pie 
filmēšanas. Tādējādi tikām pie 
nepilnu 13 minūšu garas izglīto-
jošas videofilmiņas ar animācijas 
elementiem par Ugāles evaņģē-
liski luterisko baznīcu. Filmiņā 
Ojārs Spārītis, iejuties gida lomā, 
vadā bērnus un skatītāju pa baz-
nīcu, lai vienkāršiem vārdiem pa-
stāstītu par 17. un 18. gadsimtā 
izplatītā baroka stila galvenajām 
iezīmēm un parādītu, kas no tā 
apskatāms Ugāles baznīcā. Pēc 
filmiņas noskatīšanās arī dažs 

labs ar mākslu maz saistīts pieau-
gušais atzinās: “Tagad arī es šo to 
saprotu no baroka!” 

Nenodalāma no greznā inter-
jera, īpaši ērģeļu prospekta jeb 
sejas, ir baroka mūzika un līdz ar 
to arī pašas ērģeles kā mūzikas 
instruments. Par tām vislabāk 
pastāstīt zina Ugāles luterāņu 
draudzes mācītājs un ērģeļbūves 
meistars Jānis Kalniņš. Filmiņā 
viņš pats sēžas pie ērģelēm un 
demonstrē tikai Ugālē atrodamu 
oriģinālo cinka reģistru. Pazīsta-
mā ērģelniece Vita Kalnciema jau 
2012.  gadā ir izdevusi mūzikas 
albumu “Ugāles baroks”. Ar viņas 
laipnu piekrišanu savā filmiņā iz-

mantojām fragmentus no šī mū-
zikas ieraksta. 

9. februāra vakarā Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolas zālē uz 
filmiņas pirmizrādi un tikšanos 
ar tās veidotājiem bija ieradušies 
tuvāki un tālāki viesi. Ērģelniece 
Vita Kalnciema visus priecēja ar 
muzikālu priekšnesumu uz īpa-
ši šim pasākumam no Ventspils 
atgādātām ērģelītēm. Uzstājās 
arī Ugāles jaunie mūziķi – mazā 
pianiste Maija Rodionova, sakso-
foniste Elīna Sproģe un vijolniece 
Rēzija Blumfelde – skolotāju Ari-
tas Grīnbergas un Sandras Kār-
kliņas pavadījumā. 

UGĀLE Ar barokālu vērienu

Par to labo man jāpateicas
Un par to, ka man labi veicas,
Bet no tā ļaunā prom jātiek,
Jo mana dvēsele to sajust liek. 
Mēģini no rīta darīt vairāk laba,
Paliks tev sirdī vairāk prieka, mazāk grēka.
Ja ir grēkots, jāatbrīvojas!

16. martā plkst. 13.30 Ugāles Sv. Rodoņežas Sergija pareizticīgajā 
baznīcā notiks eļļas svaidīšana. Šajā dienā pareizticīgie aicināti noņemt 
smagumu nastu. Savukārt  17. martā plkst. 8.30 notiks dievišķā liturģija, 
kurā tiks lūgts par aizgājējiem.

Aleksandrs Hmeļņickis

Sv. Rodoņežas Sergija pareizticīgajā baznīcā 
gaidīts ikviens dievlūdzējs. ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Eļļas svaidīšana un liturģija

Par Ugāles baroku stāsta mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis.  ILZES BABRAS ARHĪVA FOTO
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UGĀLE

16. februārī mūsu skolā noti-
ka pasākums par godu Svētajam 
Valentīnam. Valentīndienas pa-
sākums šogad bija pārdomāts, 
lai būtu interesantāks un ar savu 
dzirksti. Pasākuma organizatori 
šoreiz bijām mēs paši – skolēnu 

pašpārvalde. Kā katru gadu, bija 
nominācijas, jauninājums – no-
minācija ‘’Laimīgākais pāris’’, kuru 
ieguva Rūta Freimane un Teodors 
Drazlovskis no 11.  klases. Kā jau 
pienākas, viņi tika arī kronēti. Bija 
atrakcijas, kuras sasmīdināja pat 

jaunāko klašu bērnus un kuras 
dalībniekiem šķita jautras. Pēc 
pasākuma notika diskotēka, kurā 
skanēja gan mūsdienu iecienītas 
dziesmas, gan arī balles dziesmas 
mīlētājiem!

Sandija Brūvere

24. februārī Ugāles vidus-
skolas jaunie žurnālisti jau 
4. reizi piedalījās biznesa 
augstskolas “Turība”  

organizētajā skolu jauno 
žurnālistu salidojumā. No-
skaņojums labs, visapkārt 
pazīstamas sejas, smaidi. 

Komunikācijas fakultātes 
dekāns Andris Pētersons, 
“Radio 1” ziņu žurnālists 
Lauris Zvejnieks, žurnālisti 

Sandijs Semjonovs un  
Ansis Bogustovs – tie ir cil-
vēki, ar kuriem satiekamies 
šoreiz.

Pasākumu noslēdza īsti barokāls skolas pedagogu un absolventu 
priekšnesums – G. F. Hendeļa “Karaliskās uguņošanas mūzikas” daļa 
“Prieks”, kurā dzirdējām flautu (Juta Frēliha), vijoli (Rasma Petmane), 
trompeti (Laura Mačtama), eifoniju (Viesturs Ozols) un timpānus 
(Māris Ansbergs). Bija iespēja pateikt paldies visiem, kas bijuši iesais-
tīti projektā. Vakars nevilšus lika domāt par dažādiem mērogiem. Var 
spriest – kas gan ir maza 13 minūšu filmiņa blakus visiem grandioza-
jiem valsts simtgades pasākumiem, kas gan ir Ugāles baroks blakus 
Romas barokam! Un tomēr. Mazai mūzikas un mākslas skoliņai šīs fil-
miņas veidošanā, šķiet, piemitis patiešām barokāls vēriens! Par to pal-
dies vēlreiz un vēlreiz gribas teikt skolas direktorei Rasmai Petmanei, 
kolēģēm Larisai Zariņai un Laimdotai Junkarai, mākslas zinātniekam 
Ojāram Spārītim, ērģeļmeistaram Jānim Kalniņam, datorgrafiķei Sin-
dijai Mačtamai, video speciālistam Mārcim Pļaviņam, ērģelniecei Vitai 
Kalnciemai. Arī Kasparam Petmanim, Normundam Gulbim, Sandrai 
Leigutei, Rudītei Gailītei, Silvijai Kalniņai, Gintai Rodertei, Evitai Ro-
ģei, Danai Šimpermanei un Inesei Šteinai.

Filmiņa gatava. Ar to dažādos pasākumos iepazīstas ugālnieki, 
citi novadā. Bet kas tālāk? Prezentācijas pasākumā filmiņu uzticējām 
Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības eksper-
tei Ilzei Kupčai, un pavisam drīz tā parādīsies centra mājaslapā, sa-
sniedzot mērķauditoriju – visu Latvijas mākslas skolu pedagogus un 
audzēkņus. Ceram, ka tā noderēs, mācoties par baroka stilu! Citus 
interesentus par iespēju noskatīties filmiņu aicinām sazināties ar Ugā-
les MMS (e-pasta adrese: ugalemuz@inbox.lv). Taču mums ir vēl citi 
plāni! Meklēsim iespēju tulkot filmiņu angļu un krievu valodā, lai to 
varētu izmantot kā Ventspils novadu un Ugāles pagastu popularizējo-
šu materiālu. Paralēli videofilmai tapušas arī kvalitatīvas fotogrāfijas, 
kurās pirmoreiz redzami pat ērģeļu prospekta eņģeļu kāju pirkstiņi! 
Tās vēlamies apstrādāt un padarīt pieejamas interesentiem jau tuvā-
kajā laikā. 

Ugāles MMS skolotāja un projekta vadītāja Ilze Babra
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Ar barokālu 
vērienu

Sandijs Semjonovs sarunā 
ar mums uzsvēra, ka dzīve ir in-
teresanta ar to, ka nezinām, kas 
būs rīt. Neviens neiedos gatavu 
formulu, kā rīkoties konkrētajā 
momentā. Žurnālists ir pabijis 
daudzās pasaules valstīs, daudzos 
pasaules karstajos punktos. Viņš 
stāstīja arī par sajūtām, kad dzī-
vība ir briesmās. Tomēr Sandijs 
Semjonovs uzvēra, ka mūsu Lat-
vija pasaules ainā ir stabila valsts, 
šeit dzīvot ir forši, nav lielu dabas 
kataklizmu, nav pārapdzīvotības, 
nav bada un ir iespējas karjeras iz-
augsmei, vajag tikai gribēt. Žurnā-
lists uzsvēra, ka nevajag pārdzīvot 
par lietām, ko pats nevari mainīt.

Pēc Anša Bogustova teiktā, 
viens no plusiem šim laikam ir tas, 
ka profesijas ir saplūdušas. Mūs-
dienās no žurnālista tiek prasīts, 
lai viņš mācētu gan filmēt, gan 
montēt, gan rakstīt tekstu, gan 
būt raidījuma vadītājs. Lai būtu 
labs žurnālists, ir jāsaprot, kas būs 
tavs lasītājs. Žurnālistikā nedrīkst 
būt nostāja: “Man vienalga!” Pa-
tika, kā žurnālists mums mācīja, 
kā pareizi veidot jautājumus, ko 
uzdod cilvēkam, kuru intervē. 
Noderīgi.

Parādījām citiem savu skolas 
avīzi “Krabis”, apskatījāmies arī 
citu lolojumus. Paldies salidojuma 
organizētājiem! Ar nepacietību 
gaidīsim nākamo salidojumu. 

Zane Bērziņa

Jauno žurnālistu tikšanās

Ugāles vidusskolas jaunās žurnālistes devušās uz salidojumu. INGRAS ZAĻAKALNES FOTO

Svinēja Valentīna dienu

Nominācijas “Laimīgākais pāris” ieguvēji Rūta un Teodors. ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO
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UGĀLE

20. februārī Ugāles vidus-
skolā norisinājās ikgadējais 
skatuves runas konkurss 5.–
12. klasēm. Šogad piedalījās 
12 dalībnieki, taču diemžēl 
šajā sastāvā nebija neviena 
zēna, lai gan mūsu skolā mā-
cās vairāki daudzsološi kon-
kursanti. Novēlēsim viņiem 
turpmākajos gados saņemt 

lielāku drosmi, nenobīties 
un piedalīties!

Mūs visus vērtēja zinoša un 
pozitīvi noskaņota žūrija: Puzes pa-
matskolas latviešu valodas un lite-
ratūras skolotāja Sibilla Veģe, Ugā-
les vidusskolas bibliotekāre Ingra 
Zaļkalne un skolotāja Diāna Šalte. 
Žūrija sniedza vērtīgus un noderī-
gus padomus, izteica pamatotu kri-

Ugāles vidusskola ir 
dalībskola projektā “Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”. 

Projekta nodarbību ciklā ie-
pazināmies ar Masļeņicas svinē-
šanas tradīcijām, dziesmām, ro-
taļām. Masļeņica ir slāvu tautas 
svētki, kad ļaudis atvadās no zie-
mas un sāk gaidīt pavasari. Svarī-

gākais atribūts – salmu lelle, vēl 
arī spēles un izklaides, vizināša-
nās kamanās un, protams, pankū-
ku cepšana. Arī mēs mājturības 
kabinetā klājām galdu, cepām un 
baudījām garšīgas pankūkas.

Lai klātienē izjustu svētkus, 
18. februārī devāmies uz Ventspils 
Piejūras brīvdabas muzeju, kur 
tika svinēta Masļeņica un notika 

šo svētku kulminācija – salmu 
lelles sadedzināšana, kas simbo-
lizē ziemas aiziešanu, kaut gan 
tieši tajā brīdī lielām, baltām pār-
slām sniga sniegs. Svētku noska-
ņa mums palīdzēja labāk izprast 
krievu tautas kultūru un Masļeņi-
cas norisi.

Skolotāja Zinta Dāvida

Skatuves runas konkurss

Masļeņica

Meitenes mājturības kabinetā cepa pankūkas. IEVAS PRIEKULES FOTO

tiku un, protams, paziņoja pirmās 
kārtas uzvarētājus. Šoreiz uzvarēja 
un uz otro kārtu, kas 9. martā no-
tiks Ventspils Galvenajā bibliotēkā, 
dosies Evelīna Blase (5.  kl.), Eliza-
bete Gulbe (9. kl.), Dārta Luīze Dit-
mane (10. kl.) un Anda Ikše (11. kl.). 
Dzejoļi visiem dalībniekiem bija 
izvēlēti skaisti un piemēroti katra 
vecumam. Tomēr meitenēm, kuras 

dosies uz nākamo kārtu, jāmācās ne 
tikai dzejolis, bet arī proza.

Pasākums bija izdevies ļoti 
jauks. Paldies visiem dalībniekiem 
par drosmi uzstāties! Protams, 
milzīgs paldies arī skolotājiem, 
kuri sagatavoja savus audzēkņus, 
– Gunitai Ķirsei, Mārai Korotko-
vai un Anitai Kroņkalnei!

24. februārī skatuves runas 

konkurss notika sākumskolas kla-
sēs. Šeit konkurss vispirms notika 
klasēs, kur sīvā konkurencē uz sko-
las konkursu bija izvirzīti labākie 
runātāji. Paldies visiem dzejas ru-
nātājiem, bet uz novada konkursu 
brauc Elizabete Upīte no 3.  klases 
un Edmunds Reinvalds no 4. klases. 
Lai veicas! Uz tikšanos nākamgad!

Elizabete Gulbe

Skatuves runas konkursa 
5.–12. kalšu dalībnieces.

IEVAS PRIEKULES FOTO

Kopš janvāra beigām, kad Būvniecības valsts kontro-
les biroja darbinieki iepazinās ar situāciju Ugāles tautas 
namā “Gaisma”, tika nolemts pārtraukt ekspluatēt visas 
otrā stāva telpas un daļu pirmā stāva telpu. Apmeklētā-
jiem ir pieejama lielā zāle un pirmā stāva vestibils.

Lēmums par telpu ekspluatācijas pārtraukšanu pieņemts, 
jo pārbaudē konstatēts – ēkas otrā stāva jumta izbūves daļā 
sijā, uz kuras balstās sešas bēniņu pārseguma sijas un jumta 
nesošās konstrukcijas, konstatēta caurejoša šķērsplaisa tās 
apakšējā daļā. Lai amatiermākslas kolektīvu dalībnieki un 
tautas nama apmeklētāji ēkā justos droši, tā daļēji ir slēgta. 
Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše atgādina, ka tautas namā “Gaisma” darbojas 
astoņi kolektīvi un daļa no tiem tagad mēģina citviet. Tā 
pūtēju orķestra dalībnieki muzicē Mūzikas un mākslas skolā, 
savukārt dejotāji pulcējas pagasta pārvaldē un vidusskolā. 
“Apzinot tautas nama ēkas bojājumus, bija jāvienojas, kā 
strādāt turpmāk, tādēļ mainījās arī pasākumu plāns, bet 
gribu atgādināt, ka tautas nama lielā zāle ir pieejama. Tajā 
var notikt gan mēģinājumi, gan pasākumi. Nelielas neērtības 
sagādā tas, ka ir slēgta arī ģērbtuve, tādēļ virsdrēbes 
jānovieto pirmā stāva vestibilā, bet drošība ir pirmajā vietā,” 
norāda Zane Pamše. Pēc viņas teiktā, tagad tiek risināti 
ēkas ekspluatēšanas tehniskie jautājumi, speciālisti izpēta 
konstrukciju, veic slodzes aprēķinus, tiks izstrādāts projekts 
un izsludināts iepirkums, lai uzlabotu nedrošās jumta 
konstrukcijas kvalitāti. Būvnieki, visticamāk, darbu pabeigs 
rudenī, un tad atkal varēs izmantot visu tautas nama ēku. 

Marlena Zvaigzne

Notiks jumta bojātās 
konstrukcijas atjaunošana
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Meteņi ir diena, kad 
pavasarim vārti vaļā, bet 
latviešu tradīcijās šajā dienā 
ļaudis pēdējo reizi gājuši 
masku gājienos. Ugāles 
pirmsskolas izglītības  
iestāde “Lācītis” svinēja 
Meteņus, apvienojot šo 
pasākumu ar cepuru bal-
li. Cepures bērni kopā ar 
vecākiem bija pagatavojuši 
skaistas un interesantas no 
dažādiem materiāliem. Tās 
tika demonstrētas cepuru 
gājienā un katras grupiņas 
priekšnesumā.

Bērndārzniekus pārsteidza 
Cepurītes un Metenīša ieraša-
nās, kuri aicināja rotaļās, spēlēs 
un sportiskos uzdevumos, lai go-
dam pavadītu ziemu. Jautrības 
netrūka, nedz spēkojoties ar Me-
teni virves vilkšanā, nedz čiekuru 
meklēšanā un mešanā, nedz citos 
spēka un veiklības uzdevumos. 
Kaut gan Metenītim neizdevās 
uzveikt pirmsskolas bērnus, viņš 
par to nesabēdājās un apsolīja 
ierasties arī nākamajā gadā. Pa-
vadot Metenīti, bērni uzaicināja 
viņu kopā ar Cepurīti kopīgā rota-

UGĀLE

10. februāris Ugāles amatierteātrim “Ugāles drāma” bija īpaša die-
na, jo kolektīvs devās viesizrādēs uz Stendes tautas namu. Rādījām 
S.  Mihalkova izrādi bērniem “Trīs sivēntiņi un pelēcis vilks”. Šī bija 
kolektīva piecpadsmitā izrāde. Pēc tās mazie skatītāji fotografējās kopā 
ar pasaku tēliem un notika pat veselas fotosesijas ar mūsu pelēko vil-
ku. Lielajiem skatītājiem “Ugāles drāma” prezentēja Guntas Drezovas 
lugu “Lauku gurķis”. Bija arī nelieli kuriozi, kad zālē un uz skatuves 
nodzisa gaisma, bet nav ļaunuma bez labuma – mums radās jaunas 
idejas izrādes apgaismošanai. Šo izrādi kolektīvs rādīja desmito reizi, 
tādēļ mums tie bija īpaši svētki. Liels prieks par labi padarītu darbu ir 
ne tikai režisorei, bet arī aktieriem. Telefoniski tika izteiktas pateicības 
par jaukajām izrādēm, īpaši labi vārdi tika veltīti Jānim Hartmanim 
un Ralfam Ūrmanim, kā arī mūsu vilkam – Jēkabam Leigutam. Izrādi 
“Lauku gurķis” kolektīvs rādīs arī Ventspils novada amatierteātru skatē 
Piltenē 12. maijā. Līdz skatei vēl ir nedaudz laika, tāpēc “Ugāles drāma” 
to izmantos lietderīgi – ir ieplānotas viesizrādes gan Ventspils, gan 
Talsu novadā. Uz drīzu tikšanos! 

“Ugāles drāmas” režisore Iveta Pete

Ugāles pagasts ir bagāts ar savām 
folkloras tradīcijām, kuras īpaši izkopj un 
pēta folkloras kopas “Urdava” dalībnieces. 
25. februārī tautas namā “Gaisma” notika 
rosība. Ugālnieki sagaidīja viesus no 
Ventspils – folkloras kopu “Zdravica”. Šī 
diena bija nozīmīga gan ugālniekiem, gan 
viešņām, jo folkloras kopas “Zdravica” 
pirmsākumi 1985. gadā meklējami tieši 
Ugālē. Folkloras kopas repertuārs ir ļoti 
dažāds, bet jo īpaši skanīgas bija Urālu 
kazaku dziesmas, kuru ritmā gribējās pat 
izkustināt kājas kādā dejas solī. Neskatoties 
uz sliktajiem laika apstākļiem, pasākumā 
apmeklētāji bija, un kopā ar folkloras 

kopas dalībniecēm viņi varēja atpūsties 
pie tējas tases un cienāties ar tautas nama 
darbinieču ceptajiem cepumiem. Viešņas 
pateicībā par jauko koncertu saņēma 
dāvanas – Danas Gruntes pašas rokām 
darinātus ziedus. Šī nebija pēdējā reize, kad 
folkloras kopa “Zdravica” uzstājas tautas 
namā “Gaisma”, jo esam ieplānojušas 
rīkot atmiņu vakaru bijušajiem Ugāles 
drenu rūpnīcas, uzņēmuma “Rīgas adītājs” 
un kolhoza “Uzvara” darbiniekiem, un 
ansambļa meitenes piekrita piedalīties 
pasākumā. Tiksimies atkal ar “Zdravicu” 
tautas namā rudenī! 

Iveta Pete

Nāc nākdams, Metenīti!

ļā. Rotaļas noslēgumā Metenis un 
Cepurīte pacienāja bērnus ar gar-

du pārsteigumu – konfekšu lietu. 
Tā priecājoties, esam atvadījušies 

no ziemas un varam sākt gaidīt 
pavasari. 

Ar Meteni spēkojos arī es – 
skolotāja Elīna Zaharova

Pavasaris ar ziemu satiekas ne tikai dabā. REGĪNAS ARTMANES-HARTMANES FOTO

15+10 jeb 
pieprasītās izrādes

Skats no ugālnieku izrādes. IVETAS PETES ARHĪVA FOTO

Folkloras pēcpusdiena tautas namā
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9. februārī Liepājas  
koncertzāles “Lielais dzintars” 
kamerzālē notika I Starp-
tautiskais bērnu un jauniešu 
akadēmiskās dziedāšanas 
konkurss “Dzintara balsis 
2018”. Piltenes Mūzikas skolu 
šajā jaunajā konkursā pārstā-
vēja divas vokālās nodaļas  
4. klases audzēknes Agate  
Bileskalne un Justīne Ozoliņa.

Konkursa pamatideja bija gūt 
jaunu pieredzi, paplašināt savu re-
pertuāru un uzstāties profesionālas 
žūrijas priekšā, tas bija kā iedrošinā-
jums tālākiem mērķiem un sasnie-
gumiem vokālajā mākslā. Konkursā 

piedalījās vairāk nekā 80 jauno solis-
tu no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. 
Konkursantus vērtēja starptautiska 
žūrija, kurā bija vokālās grupas “Lat-
vian Voices” dalībniece Nora Vītiņa, 
senās mūzikas speciālists Mārtiņš 
Zvīgulis, vokālā pedagoģe Mārīte 
Lazdāne un Berlīnes Valsts operas 
vokālā pedagoģe Sņežana Nena Br-
zakoviča.

Meitenes startēja A2 kategori-
jā, kurā uzstājās 9 – 11 gadus veci 
dziedātāji duetos, trio vai kvarte-
tos. Viņas izpildīja Ērika Ešenvalda 
dziesmu “Bērna prieks” un latviešu 
tautas dziesmu Andra Sējāna apda-
rē “Dzīvoju pie kundziņa”.

Tik nopietnā konkursā, kurā ir 
milzīga konkurence, mūsu audzēk-
nes piedalījās jau otro reizi. Tā bija ļoti 
vērtīga pieredze profesionālo pras-
mju, uzstāšanās kultūras un māks-
linieciskajā attīstībā. Kā teica žūrijas 
pārstāve, uzvarētāji ir visi, jo katrs ir 
ielicis lielu darbu repertuāra apguvē 
un savu prasmju attīstībā, kā arī sirds 
degsmi sevis pilnveidē, nodarbojoties 
ar skaistāko mākslu – mūziku.

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Antra Ziemele

Konkursa dalībnieces 
ar  skolotāju.

ANNAS DOROFEJEVAS FOTO

“Dzintara balsis 2018”

PILTENE
Pagājušajā gadā 

nostiprināti ērģeļu 
balkona pamati.

DRAUDZES ARHĪVA FOTO

Atjauno baznīcu, 
vēlas restaurēt ērģeles  

Piltenes luterāņu draudzē ir 105 locekļi, tajā kalpo mācītājs Elmārs Derzāvis, 
vadot dievkalpojumus katru svētdienu. Regulāri  dievnamu apmeklē 10 – 16 
kristiešu, svētdienas skolā ir divas grupas, stāsta priekšnieks Ivars Sončiks. 
Ar prieku jāatzīst, ka Kristus piedzimšanas dievkalpojumā piedalās ap 200, 

Lieldienās – ap 70 cilvēku. Draudzē notiek kristības un iesvētības. 
“Remontējam draudzes māju, kurā iepriekšējais bīskaps Pāvils Brūvers iesvētīja 

kapelu. Sadarbojamies ar Piltenes Mūzikas skolu – 
divas reizes gadā dievnamā notiek mācību iestādes audzēkņu 

un pasniedzēju koncerti – un Piltenes kultūras namu,” atklāj Ivars Sončiks. 

Piltenes luterāņu  baznīcā 
atrodas otras Latvijā vecākās 
ērģeles, būvētas 1719. gadā. 
Draudze dara visu, kas ir tās 
spēkos, lai restaurētu 300 
gadus veco instrumentu. 

Vēstures dati liecina, ka luterā-
ņu draudze Piltenē dibināta 1562. 
gadā, bet esošā baznīca uzcelta 
1719. gadā. Tagad tā ir valsts kultū-
ras nozīmes piemineklis, tādēļ ir sa-
protama piltenieku vēlme saglabāt 
vēsturisko mantojumu nākamajām 
paaudzēm. 

No 2013. līdz 2017. gadam veikti 
dažādi darbi: pie dievnama izzāģēti 
bīstamie un bojātie koki, tādējādi 
samazinot mitruma līmeni baznīcā, 
nostiprināti ēkas pamati, izstrādāta 
ērģeļu restaurēšanas programma 
(līdzfinansēja Ventspils novada paš-
valdība, piešķirot 500 eiro), veikta 
baznīcas jumta izpēte un torņa jum-
ta remonts, atpakaļ baznīcas tornī 
uzstādīts krusts, atjaunots lūgšanu 
zāles jumta dakstiņu segums, 

Latvijas ērģeļu katalogā ierak-
stīta ērgeļmūzika un informācija 
par ērģelēm. Ierakstu var dzirdēt 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv, 
sadaļā Piltene/Tūrisma objekti/
Piltenes luterāņu baznīca. Veik-
ta ērģeļu apkope un uzskaņošana 
kompaktdiska ierakstīšanai, drau-
dze piedalījās pašvaldības projektu 
konkursā “Mēs savā novadā 2016”, 
šim nolūkam saņemot 500 eiro. 

Draudze sadarbojas ar ērģel-
nieku un ērģeļu ekspertu profesoru 
Tālivaldi Deksni, ērģelnieci Lilitu 
Ozolu, ērģeļu restauratoru Alvi 
Melbārdi, mācītāju un ērģeļu res-
tauratoru Jāni Kalniņu, būvinženie-
ri Edgaru Bukavu un skaņu režisoru 
Kasparu Putriņu. 

Baznīcas atjaunošanas darbus 
atbalsta Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija, “Rietumu 
bankas labdarības fonds”, Ventspils 
novada pašvaldība, SIA  “Pastorāts”, 
“Baznīcēku atjaunošanas fonds” un 
citi ziedotāji. 

Kompaktdiska izdošanu at-
balstīja ne tikai Ventspils novada 
pašvaldība, bet arī SIA “Baltic data”, 
SIA “Rimi Latvia” un citi ziedotāji, 

kas ieguldījuši naudas līdzekļus un 
savu darbu.

Iesniedzot “Rietumu bankas 
labdarības fondā” un pašvaldībā 
projektu ērģeļu balkona kolonnu 
pamatņu rekonstrukcijai, piltenieki 
uzsvēra, ka ērģeļu balkona kolon-
nas atrodas uz nestabila pamata, 
turklāt balsti ir bojāti. Pirms instru-
menta atjaunošanas veicami liela 
apmēra priekšdarbi, to apliecinājis 
arī restaurators Jānis Kalniņš. 

Pateicoties pagājušajā gadā 
veiktajiem darbiem, Piltenes evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā nostip-
rināti ērģeļu balkona pamati, sa-
ņemot 3500 eiro finansējumu no 
“Rietumu bankas labdarības fonda” 
un 1500 eiro no Ventspils novada 
pašvaldības. Šis ir tikai sākums. 
Draudze meklēs līdzekļus ērģeļu 
restaurēšanai, ir nodoms kompakt-
diskā ierakstīt J. S Baha un renesan-
ses laika mūziku. Tas, kā norāda 
draudzes priekšnieks Ivars Sončiks, 
pavērs iespēju piesaistīt plašāku 
sabiedrības, ērģelnieku, restaurato-
ru, sponsoru, tūristu un koncertu 
apmeklētāju uzmanību, tādējādi 
uzrunājot apmeklētājus ne tikai 
no Ventspils un citiem novadiem, 
bet varbūt arī no ārvalstīm, turklāt 
ieraksts būtu pieejams muzejos un 
bibliotēkās, izplatīts tūrisma aģen-
tūrās un ievietots mājaslapās.  

Neraugoties uz to, ka Piltenes 
ērģeles pagaidām nav atjaunotas, 
tās ir spējīgas atspoguļot vērtīgas 
mākslinieciskas ieceres, ļaujot ie-
skaņot Baha daiļrades daudzveidīgo 
pasaules redzējumu. Latvijas ērģeļu 
katalogā par Piltenes dievnama ēr-
ģelēm teikts: “Viens no visievēro-
jamākajiem instrumentiem Latvi-
jas ērģeļu ainavā. Kā īpašs retums 
atzīmējams oriģināli saglabājušies 
reģistru nosaukumi un oriģinālās 
pulpetes vējladēs. Ērģelēm nepie-
ciešama padziļināta izpēte un vis-
aptveroša restaurācija, taču jau šā 
brīža skanējums ļauj nojaust to uni-
kālo potenciālu, ko sevī glabā Pilte-
nes instruments.” 

Draudzes mācītājs Elmārs Der-
zāvis atzīst, ka kompaktdisku gribē-
tos izdot šogad, bet piltenniekiem 

ir pacietība gaidīt arī ilgāk, līdz būs 
iegūti nepieciešamie līdzekļi šā dar-
ba veikšanai.

Mācītājs saka paldies kalpotā-
jiem, kuri sēžas pie ērģelēm diev-
kalpojumu laikā, un piebilst, ka 

tad, ja taustiņiem pieskaras augstas 
klases profesionālis, instrumenta 
skanējums ir daudz bagātīgāks un 
krāšņāks. 

Draudze būs pateicīga par zie-
dojumiem gan ērģeļu restaurācijai 

(nepieciešami 100  000 eiro), gan 
kompaktdiska izdošanai (nepiecie-
šami vismaz 2500 eiro). Informācija 
par  iespēju ziedot pieejama mājas-
lapā www.piltenesiecirknis.lv.

Marlena Zvaigzne
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Tēja uzlabo 
veselību

Janvārī ekoskolas padome Pilte-
nes vidusskolā rīkoja pasākumu, kurā 
skolēni nedēļas garumā varēja degustēt 
dažādas zāļu tējas. Ziema ir gadalaiks, 
kad arvien biežāk gribas malkot ko 
siltu, un kāpēc gan lai tā nebūtu kāda 
no gardajām un veselīgajām zāļu tējām, 
kas palīdz ne vien sasildīties, bet arī 
stiprina imūnsistēmu un ārstē dažādas 
saslimšanas.

Tējas pagatavošana nav sarežģīts process, 
atliek vien ņemt vērā pāris svarīgu nosacīju-
mu un ķerties klāt. Katrai klasei bija jāizvēlas 
viens tējas veids, jānoskaidro tās pozitīvā ietek-
me uz cilvēka veselību, atspoguļojot to plakātā 
un pēc tam cienājot skolas biedrus ar izvēlēto 
tēju. 5. klases skolēni piedāvāja citiem nogaršot 
ābolu tēju, 6. klase – piparmētru tēju, 7. klase – 
kumelīšu tēju, 8. klase – liepziedu tēju, 9. klase 
– ingvera tēju, 12. klase – dažādu augu tēju. 3. 
klases audzēkņi klasē degustēja dažādas augu 
tējas, kuras vasarā bija ievākuši kopā ar vecā-
kiem, bet 4. klases skolēni apkopoja informāci-
ju par dažādiem augiem, no kuriem var pagata-
vot tējas un uzlabot savu veselību.

Veicot sākumskolas skolēnu aptauju, no-
skaidrojām, ka visgaršīgākā viņiem šķitusi pipar-
mētru tēja. Arī ģimenēs visvairāk tiek lietota tie-
ši piparmētru tēja. Dzersim tējas un neslimosim!

Ekoskolas koordinatore Edīte Dzirniece

Jaunie piltenieki iesaistījušies 
tēju gatavošanā.

PILTENE
EDĪTES DZIRNIECES ARHĪVA FOTO

Veselīgais 
našķis 
Piltenes 
vidusskolā

Ziema jau gandrīz galā, bet iestājies 
drēgns un auksts laiks. Šajā laikā nereti sarūk 
ne tikai skolēnu un skolotāju optimisms, bet 
cieš arī imunitāte, tādēļ biežāk slimojam, 
piedzīvojam enerģijas trūkumu vai nespēku. 
Tāpēc Piltenes vidusskolā 8. februārī 
ekoskolas padome rīkoja veselīga našķa 
dienu. Katrai klasei kopā ar audzinātāju 
bija jāpagatavo veselīgs, vitamīniem bagāts 
našķis, ar ko pacienāt pārējos skolas biedrus. 
Našķim bija jāizveido reklāmas plakāts, kurā 
tiktu atspoguļotas visas produkta pozitīvās 
īpašības. Skolēni bija pagatavojuši augļu 
kokteili, dārzeņu uzkodas, ievārījuma un 
krējuma maizītes, ābolus medū un karamelē, 
banānu pankūkas, musli un citus gardumus. 
Šādi našķi var aizvietot neveselīgos kārumus, 
kas kaitē cilvēku veselībai, kad apkārt ir 
tik daudz kārdinājumu – čipsi, krāsainas 
konfektes un cepumi. Aizstājiet veikalā 
nopērkamos našķus ar pašu gatavotiem  
daudz veselīgākiem – un neslimojiet!

Ekopadomes vides kordinatore Rūta Zāle

Skolēni piedāvā nogaršot 
veselīgus našķus.
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Popiņi izveido 
hokeja laukumu 

Spītējot aukstajam laikam, nakts aizsegā, klusi un 
pacietīgi čaklie popiņi attīra no sniega aizsnigušo Popes 
muižas dīķi. Neskatoties uz skarbajiem laikapstākļiem, tiek 
pūsts un tīrīts sniegs, notiek ledus liešanas darbi.  
Čaklo popiņu Kārļa Grinberga, Arvja Žeimunda un  
Guntara Žeimunda hokeja laukuma izveides projekts ir 
piepildīts! Paldies arī pārējiem, kas pielika roku, lai Popē 
arī šogad būtu iespēja slidot un spēlēt hokeju! Paldies 
sponsoriem SIA “Zālīši plus” un Jurģim Jankevičum par 
būvmateriāliem!

Popes sporta klubs

Rīgas sporta manēžā 
notika Rīgas atklātais  
čempionāts U18 vecuma 
grupas jauniešiem. Lai 
gan sacensībās nepiedalī-
jās vairāki savu disciplīnu 
līderi, sasniegti arī atzīstami 
rezultāti.

Ventspils novada BJSS vieglat-
lēts Valdis Toms Melderis-Meld-
riņš trīssoļlēkšanā izcīnīja augsto 
2.  vietu un sudraba medaļu (rez. 
13,01 m), tāllēkšanā Valdis Toms 
palika bez rezultāta (tas būtu bijis 

ļoti labs – pāri 6 m), jo neveiksmī-
gi tika uzkāpts atspēriena dēlītim. 

Labāko desmitniekā vietas 
ieguva Ketija Orlovska – 5.  vie-
ta 1500 m (uzlabots personīgais 
rez. 05:46,41) un 8.  vieta 800 m 
(rez. 02:45,57), Ņikita Agapovs – 
6. vieta augstlēkšanā (rez. 1,74 m), 
Sindija Kristija Runģe – 6.  vieta 
augstlēkšanā (rez. 1,50 m) un 
7.  vieta 60 m/b (rez. 10,48 sek.), 
Rebeka Vesele – 7. vieta augstlēk-
šanā (rez. 1,45 m), Zane Bērziņa 
– 4. vieta trīssoļlēkšanā (rez. 10,20 

m) un 8. vieta 60 m/b (rez. 10,49 
sek.), Lelde Linda Līduma – di-
vas 8.  vietas: lodes grūšanā (rez. 
11,39 m) un tāllēkšanā (rez. 4,84 
m), Kristaps Fiļipjonoks – 9. vieta 
1500 m (rez. 04:50,64).

Sacensībās piedalījās arī Kārlis 
Mihailovs, Denijs Čače, Tija Frei-
mane un Ieva Priekule. Vieglatlē-
tus startiem sagatavoja Ventspils 
novada BJSS treneri Dainis Lo-
diņš un Arno Kiršteins.

Jolanta Ziemele

Rīgas atklātās jaunatnes 
meistarsacīkstes vieglatlētikā

17. februārī Ugāles kultūras namā 
“Gaisma” velotriālisti un viņu ģime-
nes pulcējās uz ikgadējo “Kartera” 
vakaru, kur tiek apskatīta iepriekšē-
jā sezona un jautri pavadīts laiks.

Kā jau katru gadu, arī šoreiz pasākums 
tika aizsākts ar sveces aizdegšanu, kuru ie-
dedza kluba prezidents Kristaps Skudra. 
Pēc tam Kristaps sāka pagājušās sezonas 
apskatu. Guntim Vītoliņam bija paredzēts 
izsniegt sertifikātu par pirmā līmeņa nokār-
tošanu, bet viņš diemžēl nebija ieradies. Bija 
arī viens sertifikāts par otrā līmeņa nokār-
tošanu, kuru bija ieguvis Markuss Karņic-
kis. Reitinga apskatā pirmais tika apbalvots 
Arvis Dermaks. Viņš otrajā vietā bija atstā-
jis savu brāli Ansi Dermaku, bet trešais bija 
Markuss Karņickis.

Kā tradīcija “Kartera” vakaros ir triku 
konkurss. Šogad dalībnieki bija īpaši pa-
centušies, priekšnesumi bija ļoti pārdomā-
ti un interesanti. Otro vietu dalīja Roberts 
Anderšmits un Eduards Gulbis, bet žūrijas 
lielākās simpātijas izpelnījās daudzsološā 
braucēja Natālija Žubure. Viņas priekšne-
sums izcēlās ar savu oriģinalitāti, jo Natālija 
bija tērpusies kā īsta triāla princese un viņai 
palīdzēja sniegavīrs Olafs. Jau trešo gadu 
notika arī “Popiela”, kas skatītājiem liek pa-
smaidīt un priecāties par ģimeņu kopā iz-
veidotajiem priekšnesumiem. Šoreiz mūs 
priecēja Karņicku ģimene ar “Ceļu policistu 
dziesmiņu”, Anderšmitu ģimene ar “Jautro 

pavāru” priekšnesumu un Žuburu ģimene ar dziesmu “Slik-
tie bērni”. Vakara gaitā tika organizētas arī komandu stafetes. 
Liels paldies visiem, kas atnāca un piedalījās šajā pasākumā! 
Uz tikšanos sacensībās!

Elizabete Gulbe

22. februārī Ventspils Mūzikas vidusskolā notika Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu pianistu konkurss “No prelūdijas līdz...”,  veltīts Latvijas 
proklamēšanas 100. gadadienai. Konkursantu sniegumu šajā konkursā, 
kurš notika septīto reizi, vērtēja PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” 
klavierspēles pedagogi E.  Renemanis, A.  Adlere un S.  Villeruša. Šāds 
pianistu konkurss notiek katru mācību gadu, lai pilnveidotu audzēkņu 
klavierspēles iemaņas un solo muzicēšanas prasmes un attīstītu audzēk-
ņu uzstāšanās pieredzi, kā arī rosinātu klavierspēles pedagogus jauna 
repertuāra meklējumiem. Konkursā piedalījās 25 jaunie pianisti no 
Ventspils, Talsu, Kuldīgas, Piltenes, Kandavas mūzikas skolas. Audzēkņi 
uzstājās četrās vecuma grupās, atskaņojot trīs skaņdarbus, no kuriem 
vienam bija jābūt latviešu komponista sacerējumam. Piltenes Mūzikas 
skolas 3. klases audzēkne Elīza Paula Bērziņa konkursā piedalījās B gru-
pā. Elīza šajā konkursā spēlēja etīdi, valsi un divas miniatūras, no kurām 
viņai pašai vislabāk patīk Nikolaja Dauges sacerētā.

Piltenes Mūzikas skolas skolotāja Larisa Sivodeda

PILTENE

“No prelūdijas līdz...”

Elīza Paula kopā ar savu pedagoģi.      ANTRAS ŠĶĒLES FOTO

SPORTS

Popiņi negaida, kad darīs citi, viņi paši ķeras pie darba. MĀRTIŅA MEIRA FOTO

“Kartera” vakars
Arī meitenēm 
labi padodas 
triku rādīšana.
FOTO NO ELIZABETES 
GULBES ARHĪVA
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SPORTS

Rīgas sporta manēžā notika Latvi-
jas jaunatnes čempionāts U16 vecuma 
grupā jeb 14 un 15 gadus veciem zēniem 
un meitenēm (gandrīz 300 dalībnieku). 
Sacensībās piedalīties varēja tikai tie 
sportisti, kuri no  2017. gada 1. janvāra 
līdz 2018. gada 19. februārim pieteiktajā 
disciplīnā bija uzrādījuši Jaunatnes  
komisijas izstrādātos sacensību  
normatīvus. Tā kā šīs bija sezonas 
svarīgākās sacensības, vairums jauno 
čempionu – 15 uzvarētāji 22 disciplīnās 
– sasniedza sezonā labākos rezultātus 
U16 vecuma grupā. 

Ventspils novada BJSS pārstāvēja 11 vieglat-
lēti, un tika izcīnīta arī 1. vieta. To ieguva Jēkabs 
Priekulis lodes grūšanā, uzlabojot savu personī-
go rezultātu (rez. 13,65 m). Pavisam tuvu bron-
zas medaļai bija Roberts Mažrims augstlēkša-
nā, izcīnot 4. vietu (rez. 1,75 m, jāpiemin, ka arī 
3. vietas ieguvējam bija tāds pats rezultāts, visu 
noteica neveiksmīgo mēģinājumu skaits). Niks 

Lagzdiņš 2000 m distancē ieguva 4. vietu (rez. 
6:47,42), otrajā dienā Nikam 1000 m distancē, 
iespējams, mazliet pietrūka spēka (rez. 3:03,59), 
līdz ar to 6. vieta. 

Savus personīgos rezultātus uzlaboja Māris 
Ansbergs – 8. vieta 600 m (rez.1:39,75), Marta 
Matisova – 17. vieta 300 m (rez. 48,18 sek.), Sa-
nijs Strauss – 11. vieta 2000 m (rez. 7:24,73) un 
16. vieta 1000 m (rez. 3:15,35). 

Latvijas čempionātā startēja arī Kaspars 
Plotnieks, Pārsla Bogdanova, Klāvs Matīss Bog-
danovs, Leo Dubrovs un Zane Hamstere. No-
zīmīgajām sacensībām vieglatlētus sagatavoja 
Ventspils novada BJSS treneri Dainis Lodiņš, 
Kaspars Gulbis, Arno Kiršteins, Aivars Čaklis 
un Aivars Žeimunds.

Jolanta Ziemele

Uz goda pjedestāla 
čempions Jēkabs Priekulis.

KASPARA GULBJA FOTO

Attīstot novada bērnu 
sportot prieku, fiziskās īpa-
šības un radot gandarījumu 
par padarīto, 21. februārī 
Ances pamatskolā tika  
rīkotas tautas bumbas 
sacensības starp Ventspils 
novada skolām. Sacensībās 
piedalījās 2006. gadā  
dzimušie zēni un meitenes. 
Katra komanda varēja  
pieteikt desmit spēlētājus, uz 
laukuma spēlēja trīs  
meitenes un pieci zēni. 
Piedalījās septiņas mūsu 
novada komandas.

Komandas tika sadalītas divās 
apakšgrupās, A apakšgrupā bija 
Puzes, Ances un Ugāles skolas ko-
mandas, bet B apakšgrupā – Uža-
vas, Tārgales, Zūru un pirmo reizi 
Piltenes skolas audzēkņu koman-
da. Apakšgrupā vieta tika noteikta 
pēc apļa sistēmas, katra komanda 
tikās ar katru. Spēles uzvarētājs 
tika noteikts pēc divu setu izspē-
les. No katras apakšgrupas divas 
labākās komandas turpināja cī-
nīties par augtāko vietu. Pēc tam 
tika izspēlēts krusts – A grupas 
pirmās vietas ieguvēji sacentās ar 
B grupas otrās vietas ieguvējiem, 

Rīgas sporta manēžā norisinājās Rīgas čempionāts  
vieglatlētikā. 

Sacensības notika 24 disciplīnās, un par rezultātu samērā augsto 
līmeni var spriest pēc tā, ka septiņās disciplīnās jaunie Rīgas čempio-
ni sasniedza sezonā labākos rezultātus Latvijā. Ventspils novada BJSS 
pārstāvēja pieci vieglatlēti. Vienīgo medaļu izdevās izcīnīt Annai Naglei 
lodes grūšanā sievietēm – 2. vieta (rez. 12,42 m) un 60 m/b – 4. vieta 
(rez. 9,79 sek.). Kaspars Gulbis vīriešu konkurencē 1500 m ieguva 4. vie-
tu (rez. 04:14,70) un 3000 m – 8. vietu. Rūtai Freimanei starp juniorēm 
U20 grupā 60 m – 9. vieta (rez. 8,26 sek.) un 200 m – 7. vieta (rez. 28,25 
sek.). Teodors Drazlovskis junioru konkurencē 1500 m – 5. vieta (rez. 
04:31,32) un 800 m – 6.  vieta (rez. 02:11,60). Raimonds Kārlis Eniņš 
starp vīriešiem 1500 m – 13. vieta un 3000 m – 17. vieta.

Vieglatlētus sacensībām sagatavoja pieredzējušais Ventspils novada 
BJSS treneris Dainis Lodiņš.

Jolanta Ziemele

un otrādi. B grupas uzvarētāji 
spēlē tikās ar A grupas otrās vie-
tas ieguvējiem: Zūru pamatskolas 
komanda pret Ugāles  vidusskolas 
komandu, uzvarēja Zūru pamat-
skola. Otrajā spēlē tikās Piltenes 
vidusskolas komanda un Ances 

pamatskola, uzvarēja Ances pa-
matskolas komanda. Notikumu 
tālākajā gaitā par trešo vietu cīnī-
jās Ugāles vidusskolas komanda 
ar Piltenes vidusskolas komandu, 
bet par pirmo vietu cīnījās Zūru 
un Ances pamatskola.

Trešo vietu ieguva Piltenes vi-
dusskolas komanda, bet cīņa par 
pirmo vietu izvērtās dramatiska: 
pēc diviem setiem rezultāts bija 
vienāds. Līdz ar to tika spēlēts tre-
šais sets, lai noskaidrotu vietu sa-
dalījumu. Otro vietu ieguva Ances 

pamatskolas komanda, un pirmo 
vietu izcīnīja Zūru pamatskolas 
komanda. Pirmo trīs vietu iegu-
vējas saņēma kausus, diplomus un 
medaļas.

Ances pamatskolas skolotājs 
Sandris Šteinbergs

Tautas bumbas sacensības

Bērniem prieks par labi pavadīto dienu un sportiskajiem sasniegumiem. SANDRA ŠTEINBERGA FOTO

Jēkabam Priekulim 
veicās lodes grūšanā

11. februārī Rīgas sporta manēžā pulcē-
jās 2005./2006. gadā dzimušie vieglatlēti, lai 
piedalītos Latvijas U14 čempionātā. 

Pirms Latvijas čempionāta notika  U14 grupas 
atlases sacensības četrās zonās – Rīgā, Kuldīgā, 
Jēkabpilī un Limbažos. Tiesības startēt Latvijas 
čempionātā ieguva katras disciplīnas 1.–5. vietas 
ieguvēji, kā arī 4 – 6 labākie pēc rezultāta katrā dis-
ciplīnā, vērtējot visu zonu rezultātus kopā. Vents-
pils novada BJSS pārstāvēja astoņi jaunie vieglatlēti.

Latvijas čempioni tika noskaidroti šādās dis-
ciplīnās: 60 m, 60 m/b, 300 m, 1000 m, tāllēkšanā, 
augstlēkšanā, lodes grūšanā, kārtslēkšanā un stafe-
šu skrējienā.

Visveiksmīgākie starti no Ventspils novada 
sporta skolas audzēkņiem izdevās Armandam Ba-

kanauskim (treneris A. Žeimunds), kurš uzlaboja 
savus personīgos rezultātus abās disciplīnās, kurās 
bija ieguvis tiesības startēt. 1000 m augstā 5. vieta 
starp 22 dalībniekiem (rez. 3:19,77) un 60 m/b – 9. 
vieta (rez. 10,24 sek.). Iespējams, mazliet veiksmes 
finālā pietrūka pārējiem Ventspils novada BJSS 
vieglatlētiem – Jorenam Lāžem, Gabrielam Tomam 
Kvecko, Viesturam Gerkem, Mārcim Graudam, 
Markusam Meiļunam, Samantai Osiņai un Danie-
lai Rjabovai, bet nokļūt starp labākajiem U14 Lat-
vijas čempionātā ir labs jauno sportistu panākums. 

Vieglatlētus sacensībām sagatavoja Ventspils 
novada BJSS treneri Arno Kiršteins, Aivars Žei-
munds, Agris Paipals.

Jolanta Ziemele

STARTĒ PIECI 
NOVADA VIEGLATLĒTI

Latvijas U14 čempionāts vieglatlētikā
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Puzē 24. februārī tika 
organizēts otrais “Salidoju-
ma kauss” basketbolā Puzes 
pamatskolas absolventiem.

Tā kā daudzi no Puzes pamat-
skolas absolventiem dzīvo dažā-
dās Latvijas pilsētās vai apdzīvo-
tās vietās, šie absolventi izveidoja 
komandas ar saviem draugiem vai 
treniņu partneriem, pārstāvot 
Rīgu, Ozolniekus, Talsus, Vents-
pili un Ventspils novadu.

Tika izveidotas četras koman-
das, kuras tad arī cīnījās savā starpā, 
izspēlējot apļa turnīru. “Salidojuma 
kauss” notika atraisītā gaisotnē, bet, 
protams, bija arī sīvas spēles, kurās 
uzvarētājs tika noskaidrots tikai 
pēdējās spēles minūtēs. Par otrā 
Puzes “Salidojuma kausa” uzvarētā-
jiem tika kronēti komandas “Talsu 
ceļi” spēlētāji, otrajā vietā ierindo-
jās Ventspils un Ventspils novada 
komanda “Blāzma”, trešā bija Ozol-
nieku komanda “Oži”, bet ceturtā – 
Rīgas komanda “Rīg’s blic”.

Spēļu starplaikos notika arī 
konkursi: labākais soda metienu 
izpildītājs un labākais trīspun-
ktu metienu izpildītājs. Šeit abas 
godalgas ieguva komandas “Oži” 

Latvijas čempionāts telpās
17. un 18. februārī Kuldīgā notika Latvijas čempionāts 

vieglatlētikā pieaugušajiem. Uzvarētājus noskaidroja  
24 individuālās disciplīnās un stafešu skrējienā. Vairākiem 
atlētiem šī bija pēdējā iespēja kvalificēties pasaules čem-
pionātam telpās, kas no 1. līdz 4. martam notika Birminge-
mā. Sacensībās bija pieteikts vairāk nekā 240 dalībnieku. 

Ventspils novada BJSS pārstāvēja seši vieglatlēti, mājās izdevās pār-
vest sudraba medaļu. Anna Nagle lodes grūšanā, uzlabojot savu personī-
go rezultātu, izcīnīja 2. vietu (rez. 12,90 m), augstlēkšanā Annai 6. vieta 
(rez. 1,55 m). 

Labāko desmitniekā vietu izcīnīja Kaspars Gulbis 800 m – 8. vieta 
(rez. 2:03,59), 1500 m – 14. vieta (rez. 4:24,76).

Latvijas čempionātā pieaugušo konkurencē startēja Kārlis Raimonds 
Eniņš, kuram rezultāti ar katrām sacensībām sāk uzlaboties, 800 m – 
18. vieta (rez. 2:09,08) un 1500 m – 16. vieta (rez. 4:25,56). Rūta Frei-
mane – 60 m 12.  vieta (rez. 8,18 sek.) un 200 m 17.  vieta (rez. 27,23 
sek.), Teodors Drazlovskis – 400 m 25.  vieta (rez. 56,63 sek.) un 800 m 
17. vieta (rez. 2:07,39), Linda Lelde Līduma – tāllēkšanā 11. vieta (rez. 
4,71 m), arī lodes grūšanā 11. vieta (rez. 9,36 m).

Vieglatlētus nozīmīgajām sacensībām sagatavoja Ventspils novada 
BJSS pieredzējušais treneris Dainis Lodiņš.

Jolanta Ziemele 

spēlētāji: soda metienu labākais 
izpildītājs Andris Priedeslaipa 
un trīspunktu metienu labākais 
izpildītājs Edgars Rumpis. Tika 

noteikts arī turnīra rezultatīvākais 
spēlētājs, un tas bija Aivars Čer-
nuho no komandas “Blāzma”.

Liels paldies Puzes pamatsko-

las absolventiem, Puzes pagasta 
pārvaldei par līdzdalību turnīra 
organizēšanā, vēl lielāka pateicī-
ba galvenajam tiesnesim Sandrim 

Šteinbergam un galvenajam idejas 
autoram Naurim Zariņam.

Puzes pagasta sporta darba 
organizators Arvis Anderšmits

Salidojuma kauss basketbolā

Puzes pamatskolas absolventi kopā ar saviem draugiem spēlēja basketbolu. RAITA MŪRNIEKA FOTO

Zolīti spēlēja 34 dalībnieki 
25. februārī Ances kultūras namā norisinājās Ventspils novada 

čempionāts zolītē starp pagastu komandām, kā arī tika noteikts 
individuālais uzvarētājs. Sacensībās piedalījās piecas komandas, un 
papildus tika organizēta sestā jauktā komanda. Komandas bija iera-
dušās no Popes, Užavas, Piltenes, Ances, Ugāles, startēja arī Ventspils 
novada jauktā komanda. Sacensības kopā pulcēja 34 dalībniekus.  

Turnīrs noritēja sešās kārtās. Katrā kārtā tika izspēlētas 24 partijas vai 
četrdesmit piecas minūtes. Summējot katras komandas četru labāko spēlētāju 
iegūtos punktus, tika noteikts komandu kopvērtējums. 

Komandu vērtējumā trešo vietu ieguva Ances komanda, otrajā vietā ierin-
dojās Popes komanda, bet pirmo vietu jau vairākus gadus pēc kārtas izcīnīja 
komanda no Užavas. 

Liels paldies dalībniekiem, kuri piedalījās čempionātā, un galvenajam ties-
nesim A. Lejasmeieram, kā arī Ances kultūras nama vadītājai V. Auziņai, kura 
darbojās kā galvenā tiesneša asistente čempionāta organizēšanā. 

Sporta organizators Sandris Šteinbergs

Pirmo vietu zolītes turnīrā ieguva Užavas komanda.

Anna Nagle uzlaboja savu personīgo rezultātu.
VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS FOTO

VITAS AUZIŅAS FOTO

SPORTS
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Pēc tikšanās ar režisori, 
aktrisi, rakstnieci un drama-
turģi Daci Priedi sporta un 
kultūras centrā “Zūras” ļoti 
labi ap sirdi ir vēl ilgu laiku. 
Mūs pārsteidza viņas opti-
misms, labestība un prasme 
uzrunāt.

Pirmo reizi ar Daci tikos Vār-
ves pagasta pirmsskolas bērnu 
eglītes pasākumā, kur viņa tēloja 
lauvēnu. Daces tēlojums un vadī-
tās rotaļas aizrāva gan bērnus, gan 
viņu vecākus, bet visvairāk saistīja 
saruna pirms pasākuma – katrā 
vārdā ieliktais prieks un sapratne. 
Vienojāmies par iespēju tikties ar 
pagasta iedzīvotājiem.

Kultūras darba organizatore 
Inga Berga šo tikšanos noorgani-
zēja. Bibliotekāres sarūpēja Daces 
Priedes grāmatas un piedāvāja tās 
pirms tikšanās izlasīt.

Savu uzrunu klausītājiem 
rakstniece sāk ar stāstījumu par 
ģimeni. Viņas balsī jūtams gan 
lepnums, gan mīlestība: “Trīs ir 
mani bērni un divi audžubērni, 
man gan ļoti nepatīk šis vārds. 

Ko es darīšu, kad  
pabeigšu pamatskolu?  
Kur doties mācīties? Kuru 
profesiju izvēlēties? Šādus 
un līdzīgus jautājumus  
skolēni sev uzdod bieži,  
tāpēc šogad Projektu  
nedēļas laikā visiem 2.–9. 
klašu audzēkņiem tika 
piedāvāts “pielaikot” savas 
nākotnes kurpes un sākt 
domāt par nākamās  
profesijas izvēli.

Projektu nedēļas laikā skolēni 
piedalījās skolotāju veidotajās da-
žādu amatu darbnīcās. Bija iespē-
ja rast priekšstatu par dizainera 
profesiju un reāli pašiem veidot 
dizainu kādai konkrētai lietai vai 
telpai. Skolēni iepazinās ar plašo 
sporta un mūzikas jomas profesi-
ju klāstu, varēja pamēģināt veidot 

savu uzņēmumu, gatavot profe-
siju “kurpes”, iejusties dārznieka 
lomā, sējot un stādot augus, kā 
arī izmēģināt savas spējas aktier-
mākslā.      

8. un 9. klases audzēkņi Pro-
jektu nedēļas dienās tikās gan ar 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Ventspils filiāles karjeras konsul-
tanti Indru Bērziņu, gan Ventspils 
novada pašvaldības pedagoģi un 
karjeras konsultanti Evu Zeltza-
ķi. Skolēni apmeklēja Ventspils 
tehnikumu un VUGD Ventspils 
filiāli. Par savām darba gaitām un 
pienākumiem Ventspils novada 
pašvaldībā stāstīja Andris Vār-
piņš.  

Vienā no Projektu nedēļas 
dienām skolā viesojās dažādu 
profesiju pārstāvji. Skolēniem 
bija iespēja vairāk uzzināt par 

veterinārārsta un kultūras darba 
organizatora profesijām, iepa-
zīties ar muitas darba specifiku, 
rast priekšstatu par mākslinieka 
profesiju, uzzināt, kā top jaunā 
Ventspils mūzikas skola un ko tad 
īsti dara Vārves pagasta darbinie-
ki. Projektu nedēļas pēdējā dienā 
skolēni secināja, ka viņiem pati-
kusi šāda darbošanās, un katram 
bija vismaz viena joma, kas iein-
teresēja. Jaunieši atzina, ka vēl ir 
profesijas, par kurām vēlētos uz-
zināt vairāk. 

Projektu nedēļas beigās se-
cinājām, ka skolēniem patīk šāds 
netradicionāls mācīšanās veids un 
iesāktais darbs karjeras izglītībā ir 
jāturpina. Paldies visiem par at-
saucību un piedalīšanos!

Evita Kubinska

NOTIKS 
PAVASARA 
GADATIRGUS 

Nu jau piecus mēnešus man ir tas gods būt par Zūru 
novadpētniecības ekspozīcijas (tautas valodā – Zūru muzeja) 
izstāžu un ekspozīcijas kuratori. Jāatzīstas, ka esmu sava 
pagasta patriote, jo ar tā dzīvi saistīta ne tikai mana, bet arī 
manas mātes dzimtas dzīve. Daudz dzirdēts, redzēts un lasīts 
par notikumiem pagastā, un tomēr, iepazīstot ekspozīcijas 
materiālus un uzklausot atmiņu stāstus, uzzinu daudz jauna. 
Par uzzināto cenšos stāstīt arī apmeklētājiem. 

Šobrīd skatāma izstāde, kas veidota no mūsu pagasta iedzīvotājas 
Maigas Grīnbergas savāktajiem materiāliem, kuri pēc viņas aiziešanas 
viņsaulē nonākuši ekspozīcijas rīcībā. Viņas saglabātās vēstures liecības 
sniedz ieskatu 1918. gada notikumos Zūru un Vārves pagastā, atklāj 
notikumus līdz 1940. gadam, ļauj izsekot “brīvprātīgai” kolhozu dibinā-
šanai. Ekspozīcijas rīcībā nonākušas daudzas fotogrāfijas, jo Maiga bija 
aizrautīga fotogrāfe. Diemžēl tikai uz dažām ir uzraksti par attēloto. Pal-
dies visiem, kuri caurskatījuši fotogrāfiju klāstu un snieguši informāciju 
par fotogrāfijās redzamo.

Skarbos Sibīrijas ceļus izstaigājis ne viens vien mūsu pagasta iedzī-
votājs. No 19. marta būs iespēja iepazīties ar izstādi “Baigais gads”. Iz-
stādes pamatmateriālu veidos Gunāra Grīnieka un Jura Popova dzīves 
stāsti.

Pagasta iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt rakstnieka un Vārves 
skolas skolotāja Herberta Dorbes pasākumu viņa mājā-muzejā “Sen-
ču putekļi”, bet iepazīt rakstnieku Gunāru Priedi, kura dzīve saistīta ar 
Cirpstenes ciemu, dosimies uz Ventspils Galveno bibliotēku.

Interesanta solās būt pastaiga pa bijušās Zūru muižas teritoriju, kur 
Inta Vecvagare rādīs un stāstīs par to, kāds reiz bija muižas spožums. Ir 
vērts uzzināt, kur atradās pirmais muižas nams un tējas namiņš, kādu 
tiltu slēpj alejas asfalts, kādas unikālas lietas glabājas novadpētniecības 
ekspozīcijā...

Ja jūs man jautātu, kāpēc tas jāzina, mana atbilde būtu: “Kaut vai 
tāpēc, ka reiz jūsu bērni un bērnu bērni pavaicās, kas  ir Zūras.”

Viktorija Rebuka

“Rakstu aiz sirds pārpilnības”

Nav svešu bērnu, bērns ir bērns.”
Dace rakstot vienlaikus vairā-

kas grāmatas. Pavisam sarakstītas 
13. Īpašs lepnums par grāmatu 
“Mana mīļā Latvija”, kas tapusi 
kopā ar mazdēlu Markusu.

Rakstniece atzīst, ka viņu pašu 
nevar saistīt ar darbu galvenajām 
varonēm, tomēr šo sieviešu noie-
tajā ceļā ir zināma līdzība ar pašas 
autores pieredzi. 

Dace pastāsta arī par savu vēl-

mi būt saskaņā ar Dievu un dabu. 
Viņa veido fantastiskas grāmatzī-
mes no herbarizētiem augiem un 
audzē gliemežus, ko pati sauc par 
gliežiem.

Tikšanās stundas pagājušas 

nemanot, un atvadoties rakstnie-
ce saka: “Paldies Dievam, ka man 
ir bērni, mazbērni, darbs un šī brī-
nišķīgā zeme, ko saucu par savām 
mājām.”

Viktorija Rebuka

Pie Vārves pagasta iedzīvotājiem ieradusies radošā Dace Priede.  INGAS BERGAS FOTO

Manas nākotnes kurpes

Pagasta vēsturē ieskatoties
Zūru novadpētniecības ekspozīcijas eksponāti.

INGAS BERGAS FOTO

19. maijā visi aicināti uz ikgadējo Ventavas pavasara 
gadatirgu.

Tirgotāji pieteikuma anketas var saņemt Vārves pagasta pārval-
dē, izmantojot e-pasta adresi varve@ventspilsnd.lv, zvanot pa tālru-
ni 63630644, 27862649 vai 29394653, kā arī Vārves pagasta veikalos 
izvietotajos informatīvajos bukletos. Pieteikuma anketas jāiesniedz 
līdz 6. maijam. Papildu informāciju par gadatirgu varat saņemt pie 
Vārves pagasta kultūras darba organizatores Ingas Bergas (tālrunis 
22002942, varves.kn@ventspilsnd.lv). Inga Berga 
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Katru gadu ap Valentīndienu Ances kultūras namā ir ma-
zie deju svētki. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ance” aicina 
ciemos savus draugus, lai izdejotu kopā skaistu koncertu. 
Paldies dejotājiem par izdevušos koncertu!

25. februārī kultūras namā norisinājās Ventspils novada 2018. gada 
čempionāts zolītē. Piedalījās dalībnieki no Usmas, Puzes, Piltenes, Po-
pes, Ugāles, Užavas un, protams, paši mājinieki, kopā 36 dalībnieki. An-
ces spēlētāji komandu kopvērtējumā ieguva 3. vietu. Malači, mēs ar jums 
lepojamies!

Martā kultūras nams piedāvās trīs filmas, kas veltītas Latvijas simt-
gadei, – A. Graubas filmu “Nameja gredzens”, I. Brūveres dokumentālo 
filmu “Ievainotais jātnieks” un M. Dišleres filmu “Paradīze ‘89”.

Aicinu Ances pagasta iedzīvotājus aktīvi iesaistīties, Ventspils novada 
šalles adīšanā. Piedalīties var ikviens iedzīvotājs, kurš māk adīt. Galvenais 
nosacījums – šalles platums 20 cm. Garums – pēc jūsu izvēles, pēc prin-
cipa, jo garāka, jo labāka. Savus adījumus nesiet uz kultūras namu, kur 
tie tiks sašūti kopā, veidojot Ances pagasta šalles fragmentu. 2. septembrī 
Pagastu dienās Piejūras brīvdabas muzejā katrs pagasta pārvaldes vadītājs 
piešūs sava pagasta šalles fragmentu pie cita fragmenta, tā veidojot Vents-
pils novada šalli. Šī būs viena no iedzīvotāju veltēm Latvijai simtgadē, 
dāvanas gatavošanā var iesaistīties ikviens. Kamēr ārā ir sniegs un lauku 
darbi vēl nav sākušies, īstais laiks novada šalles adīšanai.

Ances kultūras nama vadītāja Vita Auziņa

10. februārī, Valentīn-
dienas iedvesmots, Ances 
kultūras namā noritēja jau 
tradicionālais deju kolek-
tīvu koncerts. VPDK “Ance” 
uzņēma ciemiņus – tepat 
netālu braukušos VPDK 
“Vāruve” no Vārves, VPDK 
“Kurzeme” un VPDK “Straut
uguns” no Ventspils, no 
Kuldīgas puses Ēdoles pirmo 
reizi Ancē viesojās VPDK 

“Mudurs”, tālāku ceļu no 
Liepājas puses mēroja VPDK 
“Nīca”, JDK “Spararats” no 
Grobiņas un VPDK “Varta-
va” no Gaviezes. Talsu pusi 
pārstāvēja VPDK “Spriganis” 
no Pastendes. Un, protams, 
mājinieki – senioru deju 
kolektīvs “Ance”.

Koncerta nosaukums tāds li-
risks – “Tautas deja kā mīlestība 
dzejā”. Un droši vien tā arī ir, ka 

dejotāju mīlestības dzeja ir viņu 
izdejotās dejas. It īpaši šajā Dzies-
mu un deju svētku gadā, kura 
vislielākā vērtība ir Latvijas simt-
gade. Šogad visapkārt dejotājos 
jūtams, ka tā īpaši gribas pacens-
ties, lai skates rezultāti būtu pēc 
iespējas augstāki. Katram sava 
motivācija – patriotisms, ambī-
cijas, tas, ka dejošana asinīs. Bet 
galvenais, lai galarezultātā izdotos 
neaizmirstami svētki – dāvana 

sev pašiem, skatītājiem, Latvijai. 
Valentīndienas sadanča koncer-
tā varēja gūt nelielu ieskatu deju 
lieluzveduma “Māras zeme” no-
skaņā. Nu jau kaislības ap to, vai 
dejas piemērotas simtgades prog-
rammai, norimušas. Prieks par to, 
ka Ances dejotāji ne mirkli nešau-
bījās, ka virsvadītāju Jāņa Purviņa 
un Jāņa Ērgļa ieceres simtgades 
deju svētkiem ir gana patriotiskas 
un Latvijas stāsta cienīgas. 

Pateicamies skatītājiem, kuri 
apmeklēja koncertu, un uzdro-
šināmies aicināt uz Dziesmu un 
deju svētku koncertiem jūlija sā-
kumā Rīgā.

Bet vēl pirms tam dejotāju soļi 
piedimdinās Rīgu, ar godu jāstartē 
deju skatēs. Ventspils puses dejo-
tājiem skate paredzēta 16. martā 
plkst. 20 kultūras namā “Jūras vārti”. 

Elita Kuģeniece 
un Baiba Manteja

Šogad 19. februārī mūsu 
iestāde, Ances pirmsskolas 
izglītības iestāde “Vālodzīte”, 
svinēja 32 gadu jubileju. Tieši 
tikpat ilgi pie mums strādāja 
Līvija Mazistaba.

No sirds un ar vislielāko atdevi 
viņa sākuma gados Ances dārziņā 
strādāja par iestādes vadītāju un sko-
lotāju. Vēlāk vadīja bērniem deju no-
darbības, rūpējās par kārtību telpās 
un pagalmā. Brīvprātīgi uzņēmās 
iestādes noformēšanu, jo Līvijai tas 
patika un patiešām izcili padevās. 
Ikkatrs stūrītis ir jutis viņas roku pie-
skārienu. Vienmēr esam lepojušies 
ar Līvijas mākslinieciskajiem dar-
biem un nezūdošajām idejām.

Viņa nekad nesēdēja rokas klēpī 
salikusi, bet vienmēr rosījās, modi-
not darboties mūs visus. Kad tuvo-
jās kādi svētki vai pasākums, mēs 
jau pilnīgi droši zinājām, ka Līvija 

būs pirmā, kas atradīs kādu ideju 
telpu noformējumam un pasākuma 
scenārijam. Kolēģe mums bija kā 
dzinulis, kas uz darbiem pamudinā-
ja visus. Mums bija aktīvi jāiesaistās 
radošajā procesā un kopīgi jārealizē 
dažādi projekti.

Ilgus gadus viņa organizēja deju 
nodarbības bērniem. Katros svētkos 
bērni bija skaisti sapucēti, jo ikreiz 
Līvija sašuva jaunus tērpus – dažā-
du veidu tautiskos ģērbus, vardītes, 
pelītes, mārītes, bitītes, sniegpārsli-
ņas, puķītes... Mums atliek vienīgi 
visu šo bagātību neturēt skapī, bet 
turpināt viņas iesākto darbu.

Līvija kolektīvā bija kā labais ga-
riņš, kas pulcināja ap sevi mūs visus, 
ne reizi pa šiem gadiem neizrādot 
dusmas vai neapmierinātību. Līvija ir 
cilvēks, kas nevēlas, lai viņu skaļi izceļ 
vai slavē, viņa savu darba mūžu ir no-
strādājusi klusi, no sirds darot to, kas 

Elita Kuģeniece sveic dejotājus Ances kultūras namā. MAIRAS ČAKSTIŅAS FOTO

Tautas deja kā mīlestība dzejā

Ances kultūras nama vēstis

Ances zolītes komanda čempionātā ieguva trešo vietu. VITAS AUZIŅAS FOTO

“Vālodzītes” darbarūķis Līvija Mazistaba

Līvija Mazistaba (vidū) kopā ar kolēģēm, dodoties pensijā. UNAS TEIBES ARHĪVA FOTO

pašai patīk. Mīļš paldies, Līvija, par 
to! Tavs vārds mūsu iestādes vēstures 
grāmatā ir ierakstīts ar zelta burtiem.

Pie tā visa tik ļoti bija pierasts, 
ka kolēģes lēmums doties pelnītā 
atpūtā mūs ļoti sarūgtināja, jo ik 
uz soļa bija pierasts prasīt padomu. 

Zinājām, ka varam uzticēties un pa-
ļauties. 

Tagad Līvija bez steigas var darīt 
tās daudzās lietas, ko laika trūkuma 
dēļ vajadzēja atlikt malā. Lai izdodas 
jauki pavadīt laiku kopā ar bērniem 
un mazbērniem, darboties dārzā vai 

adīt. Mammas radošo garu un aiz-
rautību, strādājot pirmsskolas izglī-
tības iestādē, ir ļoti veiksmīgi pārņē-
musi meita Justīne, kas ar aizrautību 
strādā Ventspils pirmsskolas izglītī-
bas iestādē “Saulīte”. 

Darba kolēģi “Vālodzītē”
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“...iet dullais Dauka bojā, vai tomēr viņš nāk dzimt?” 
ar šādu jautājumu pērn senajā Popes pilskalnā izskanēja 
Kārļa Būmeistera mūzikas un Maijas Kalniņas dzejas kon-
certuzvedums “Laiks mūsu ir upe” un noslēdzās otrais  
Dullo Dauku festivāls “VĀRTI”. Jautājums par Dauku  
paliek atklāts, taču uz festivāla apmeklētāju un dalībnieku 
uzdoto jautājumu, vai būs arī trešie “VĀRTI”, pasākuma rīko-
tājas – Kurzemes spīganas – atbild: “Jā, vērsim,  
un mūs atkal vērs!”

Dullo Dauku festivāls “VĀRTI” Popē šovasar notiks no 20. līdz 22. 
jūlijam. Šī gada festivāla “VĀRTI” tiks vērti reizē ar Maijas Kalniņas grā-
matas “Adrese – tepat blakus” vākiem Popes Zirgu stallī. “Ja ilgāku laiku 

šāda doma mani vienkārši dažkārt apciemoja – 
izdot savu grāmatu –, tad pērn pilskalnā sajutu, 
ka ir laiks. Vēlos vienā grāmatā apkopot visu, 
ko līdz šim esmu rakstījusi un sajutusi pasaulē 
laižamu. Tas nebūs pieteikums pasaules litera-
tūrā, tas būs mans sakāmais pasaulei,” par savu 
gaidāmo grāmatu stāsta Maija. Īpaši grāmatas 
atklāšanas svētkiem top koncertprogramma, 
kurā skanēs dažādu komponistu radītas dzies-
mas ar Maijas Kalniņas tekstiem. Tos, mūziķa 
Normunda Kalniņa aranžētus, izdziedās Liepā-
jas teātra aktieri Viktors Ellers, Agnese Jēkab-
sone un Zanda Štrausa. 

Festivāla notikumi turpināsies ar maģisku 
koncertu Popes senajā pilskalnā. “VĀRTU” 
rīkotāju aicināts, mūziķis, komponists un sak-
sofona spēles virtuozs Artis Gāga ir gatavs no-
pūst putekļus no teju desmit gadus mierā du-
sējušām notīm, kurās iekodētas mūziķa radītās 
“Muzikālās impresijas. Zīmējumi debesīs”.  
Savulaik saņēmis divas Latvijas Mūzikas gada 
balvas kā labākā debija un kā labākais instru-
mentālās, filmu vai teātra mūzikas albums, šis 
darbs, tāpat kā Popes kalns, uz laiku nepelnīti 
pieklusis. “VĀRTU” rīkotājas ir gandarītas, ka 
festivāla apmeklētājiem būs tā unikālā iespēja 
to sadzirdēt un piedzīvot atdzimstam tieši Po-
pes pilskalnā.  

Dullo Dauku festivāls “VĀRTI” nav ie-
domājams bez plašās Latvijas dziesminieku 
saimes klātbūtnes, tāpēc sestdiena, 21. jū-
lijs, visas dienas garumā līdz pat nākamā rīta  
(š)ausmai būs dziesminieku un dzejnieku 
diena, kurā savstarpēji atšķirīgos, bet vie-
nojoši nepieradināmos dziesminiekus būs 
iespējams satikt un saklausīt gan par festi-
vāla tradīciju kļuvušajos “Tuvplānos” muižas 
parkā, gan dziesminieku lielkoncertā, gan pie 
sadziedāšanās ugunskuriem. Šajā gadā festi-
vāla norises vietu jau nedēļu pirms Dullajiem 
Daukām sāks dimdināt Austras Pumpures 
ideju turpinātāji Austrasbērni, kas Popē 
īpašā meistarklasē gatavosies koncertam 
“VĀRTOS”. Savus pieteikumus meistarklasei 
Austrasbērni un viņu draugi aicināti sūtīt uz 
e-pastu inese@austrasbiedriba.lv.

Svētdien, 22. jūlijā, festivāla trešā diena 
sāksies greznajā Popes muižas zālē, kur uz 
savu koncertu aicinās Nacionālā teātra aktieris, 
dziesminieks Juris Hiršs. Viņš Popē viesosies 
pirmo reizi un, kas zina, varbūt šajās barona 
fon Bēra muižas gaisotnes piepildītajās, grez-
najās zālēs satiks to pasaku un to pelnrušķīti, 
ar kuru kādā no savām dziesmām sarunājies: 
“Izpurini savus matus, penrušķīt, varbūt kāda 
sēkliņa no viņiem ārā krīt…”

Festivālu noslēgs mūziķi no Popes dien-
vidu māsas Liepājas – postfolka grupa “Zari”. 
Apvienības, kuru veido savstarpēji ļoti dažādi 
mūziķi, jauda un spēks izpaužas unikālā spējā 
vienā veselumā sakausēt seno dziesmu un mūs-
dienām aktuālu skanējumu. 

Marlena Zvaigzne 

Popē jau trešo reizi 
vērsies “VĀRTI”
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