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Puzes kultūras namā 
martā bija lieli svētki. 
Kopā pulcējās seniori no 11 
novada pagastiem un viesi 
no Spāres, Laidzes, Lubes, 
Stendes, Vandzenes, Rojupes, 
Laucienes, Jaunpils, Vents-
pils un Talsiem, kopā vairāk 
nekā 200 cilvēku. Viņus visus 
šurp vilināja Puzes pagasta 
senioru klubiņa “Vakarblāz-
ma” pārstāvju organizētais 
pasākums “Sudrabotās 
melodijas”. 

Šis sarīkojums tiek rīkots, lai 
seniori varētu saturīgi atpūsties 
– dziedāt, dejot, iet rotaļās un 
klausīties citu dziedātās dziesmas. 
Šoreiz uzstājās Puzes pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis «Me-
žaroze” un trio “Pa īstam”. Klāt-
esošos sveica arī Ventspils blu-
mīzeristi, bet deju mūziku spēlēja 
grupa no Snēpeles “Kā ir, tā ir”.

Pirmajā reizē “Sudrabotās me-
lodijas” apmeklēja pužiņi un anči-
ņi, kā arī viesi no Spāres un Sabiles. 
Nu viesu pulks ir audzis, turklāt 
sarīkojuma organizēšanu finansiāli 
atbalsta Ventspils novada pašval-
dība. Tās pārstāvji, novada domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
Guntis Mačtams un Kultūras no-
daļas vadītāja Zane Pamše, teica 
uzrunu, novēlot senioriem labu 
veselību un jauku atpūtu. Šoreiz 

katrs pagasts bija izvēlējies savu 
dziesmu, tādēļ pasākumā skanēja 
daudzas tautā iemīļotas melodi-
jas. Klubiņa “Vakarblāzma” un 
Ventspils novada Senioru pado-
mes vadītāja Māra Kraule gan bija 
pieteikusi, lai viesi ierodas, ņemot 
līdzi tikai pūpolu zarus, tomēr viņi 
mājiniekiem pasniedza ziedus, 
pretim saņemot pužiņu sarūpētas 
veltes. Visi klātesošie bija smaidīgi 
un omulīgi, veltot pasākuma rīko-
tājiem daudz labu vārdu. Tos teica 
arī viešņa no Jaunpils Inta Krū-
miņa. Viņa ir atbildīga par to, kas 
notiek dāmu klubiņā “Vīgriezes”, 
biedrībā “Vīgriezes” un līnijdeju 
grupā “Vīgriezes”. “Šodien šurp at-
braucām tādēļ, ka mūs uzaicināja 
mīļā Māra; ja viņa sauc, nevar neie-
rasties, tādēļ mūsu līnijdeju grupa 
ir šeit. Mēs Jaunpilī ne tikai atpū-
šamies, bet arī rakstām projektus, 
piedalāmies daudzos pasākumos, 
esam aizrāvušās ar sveču marmo-
rizēšanu, iesaistāmies tirdziņos,” 
par aktivitātēm Jaunpilī stāsta Inta. 

Uzrunājot klubiņa “Va-
karblāzma” bijušo vadītāju Anitu 
Veļiku, uzzinu, ka viņa senioru 
kustībā iesaistījusies tādēļ, lai ik-
diena būtu krāsaināka un varētu 
satikt domubiedrus: “Kopā būša-
na ir ļoti svarīga! 

NOBEIGUMS 13. lpp.

Pavasarī zemnieku 
saimniecībā “Poņeri” 
Piltenē valda liela rosība. 
Stādaudzētavas siltumnīcā 
zied tulpes un narcises, arī 
atraitnītes, leduspuķes un 
kallas. Kastītēs sildās dažādi 
puķu dēsti.

“Poņeru” saimniece Rudīte 
Boitmane, kā vienmēr, sagaida ar 
smaidu sejā un ir gatava pastāstīt, 
kā viņai klājas. Sarunājamies vec-
vectēva celtajā mājā, pilteniece 

teic, ka 1949. gada 25. martā no 
tās izvests vecaistēvs un vecāmā-
te. Tēvs Zemvaldis slēpās mežā 
trīs gadus, bet ceturtajā kaimiņi 
viņu nodeva. Piltenieku izsūtīja 
uz Sibīriju, kur viņš satika Ras-
mu no Popes. Latvieši apprecējās, 
un pasaulē nāca meita Ārija, pēc 
tam – jau Latvijā – Rudīte. Kād-
reiz saimniecībā bija liela klēts un 
kūts, bet, veicot meliorācijas dar-
bus, ēkas nolīdzināja. Sieviete, kas 
padomju laikos bija apmetusies 

“Poņeros”, istabā kūra ugunskuru 
un skaldīja malku, turēja lopus, 
tādēļ, kad septiņdesmitajos gados 
mājā atgriezās tās īstenie saimnie-
ki, viņiem bija daudz darāmā. Ēka 
bija jāatjauno, un to paveica Rudī-
tes tēvs un vīrs Jānis. Nu viņi abi 
jau desmit gadus ir mūžībā, tādēļ 
Rudītei ar visu jātiek galā pašai ar 
izdarīgās meitas Zanes un izpalī-
dzīgā znota Zigmunda palīdzību.

NOBEIGUMS 13. lpp.

Pasākuma nosaukumu 
– “Sudrabotās 

melodijas” – 
izdomāja pužiņš 

Ilmārs Kraulis.  
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Rudīte rāda ‘Calocephalus’ stādus, tautā tos sauc par 
dzelzīšiem.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Audzē puķes, pārdod 
arī grieztos ziedus

“Sudrabotās melodijas” 
izskan desmito reizi
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NO DOMES SĒDES

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi 
īpašu apmācības kursu un saņēmusi au-
džuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt 
audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no 
ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai 
arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai 
kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par 
viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju 
šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes 
aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos 
apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības 
izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu 
gatava uzņemt savās mājās. 

Audžuģimenēm tiek nodrošinātas bezmaksas ap-
mācības, iespēja saņemt bezmaksas psihologa kon-
sultāciju, tikties atbalsta grupās, kā arī piedalīties 
semināros un ikgadējā audžuģimeņu salidojumā, lai 
dalītos pieredzē un meklētu atbildes uz sasāpējušiem 
jautājumiem, gūtu jaunas zināšanas un atziņas.

l Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģime-
nes pienākumu veikšanu, pašvaldības pabalstu bērna 
uzturam, apģērbam un mīkstajam inventāram, ģime-
nes valsts pabalstu par katru ģimenē uzņemto bērnu, 
kā arī citus valsts sociālos pabalstus.

l Lai kļūtu par audžuģimeni, jāvēršas dzīvesvie-
tas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus doku-
mentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par 
audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes 
ārsta un psihiatra narkologa izziņas par veselības stā-
vokli.

l Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, 
izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves 
apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt 
bērnu.

l Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes 
statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pie-
nākumu veikšanai.

l Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas 
noklausās mācību kursu.

l Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juris-
ti, psihologi, sociālie darbinieki – vada lekcijas par 
bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi 
ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tē-
mām, kas noderīgas ne tikai audžuģimenei, bet arī 
ikvienai ģimenei. Kursu noslēgumā dalībnieki kārto 
eksāmenu un saņem apliecību.

l Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pār-
runas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par au-
džuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu pie-
šķirt audžuģimenes statusu. 

l Ja ģimenē ievieto bērnu, tiek noslēgts līgums 
starp ģimeni un pašvaldību.

No 1. janvāra  atlīdzības par audžuģimenes pie-
nākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu 
skaita audžuģimenē:

l par vienu  audžuģimenē ievietoto  bēr-
nu – 171 eiro mēnesī;

l ja audžuģimenē ir ievietoti  divi bēr-
ni – 222,30 eiro mēnesī,

l ja trīs un vairāk bērni – 273,60 eiro mēnesī.
Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par au-

džuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli ap-
drošināta persona (piemēram, nav darba ņēmējs vai 
pašnodarbinātais) tiek veiktas  sociālās apdrošināša-
nas iemaksas  pensiju apdrošināšanai, invaliditātes 
apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

Plašāku informāciju par apmācībām un audžu-
ģimenes statusa iegūšanu varat saņemt Ventspils 
novada bāriņtiesā pa tālruni 28675879 vai pie savas 
pagasta pārvaldes bāriņtiesas darbinieka. 

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai 
neko nezini par audžuģimenēm! 

Sandra Jurcika 

Kļūsti par audžuģimeni!

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” ir izsludinājusi atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2. 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana – no 
2018. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada  
3. maijam. 

Sludinājuma kopsumma:  
12 079,46 eiro. 

Projektu darbības teritorija: Dundagas 
novads, Ventspils novads un Talsu novada 
Īves, Lubes un Valdgales pagasts.

Projektu īstenošanas termiņš: viens 
gads no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekti īstenojami rīcībā “ELFLA2: 
Publiskās infrastruktūras attīstība 
kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības 
iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu 
izaugsmei”, lai veicinātu kvalitatīvas dzīves 
vides un publiskās infrastruktūras attīstību 
un sabiedrisko organizāciju iniciatīvas 
vietējo kopienu izaugsmei.

Atbilstoši MK noteikumos Nr.590 
5.punktā minētajam atbalsts paredzēts 
sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību 
un interešu klubu, sociālās aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošanai.

Priekšroka tiks dota projektiem, kuri 
vērsti uz bērnu un jauniešu interešu 
un fizisko spēju attīstīšanu, lietderīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespēju 
nodrošināšanu, kultūrvēstures mantojuma 
un dabas objektu pieejamību un efektīvu 
izmantošanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam ir 10 000 eiro ar 90% 
maksimālo atbalsta intensitāti. 

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

Konsultēties par projektu iesniegšanu 
Ventspils novadā var pie konsultantes 
Evitas Roģes (tālrunis 63629449, evita.
roge@ventspilsnd.lv) vai pie biedrības 
koordinatores Dundagā Guntas Abajas 
(tālrunis 29172814, zba@dundaga.lv).

  
Evita Roģe 

Marta domes sēdēs
l Atbilstoši Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinumam precizēja saistošos 
noteikumus Nr. 9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes 
ezerā” (skatīt pielikuma 5. lpp.).

l Noteica Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs un Ventspils  novada izglītības iestādēs, kurās ir 
pirmsskolas izglītības grupas, darba laiku 2018. gada vasaras 
periodā (skatīt pielikuma 12. lpp.).

l Apstiprināja amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu 
finansēšanas nolikumu.

l Apstiprināja jaunu Ventspils novada Civilās aizsardzības 
komisijas sastāvu:

Komisijas priekšsēdētājs: 
1. Aivars 

Mucenieks
 Ventspils novada domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
2. Ingus Mellers Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Kurzemes reģiona brigādes 
Ventspils daļas komandiera p. i.

Komisijas locekļi:
3. Dainis 

Valdmanis
Pašvaldības izpilddirektors

4. Jānis Lakševics Zemessardzes 46. bataljona komandieris
5. Ingūna Pļaviņa VVD Ventspils reģionālās Vides pārvaldes 

direktore 
6. Iveta Būdeniece Valsts policijas Kurzemes reģiona 

pārvaldes Ventspils iecirkņa priekšniece
7. Jeļena 

Mundeciema
Slimību profilakses un kontroles centra 
Kurzemes reģionālās nodaļas vecākā 
epidemioloģe 

8. Ivars Koloda Pārtikas un veterinārā dienesta 
Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs 

9. Uldis 
Frīdenbergs

Ziemeļkurzemes virsmežniecības 
virsmežzinis

10. Valdis Ārnests Ziemeļkurzemes virsmežniecības meža 
ugunsdzēsības stacijas vadītājs

11. Rolands 
Agafonovs

AS “Latvenergo” tīklu pārvaldības funkcijas 
Rietumu tehniskās daļas Ventspils nodaļas 
vadītājs

Komisijas sekretārs:
12. Voldemārs 

Akmentiņš
 Civilaizsardzības organizators

l Par Debitoru parādu izvērtēšanas komisijas un Ilgtermiņa 
ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisijas locekli iecēla 
Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāju Aldi Āķi, 
atbrīvoja no locekļa pienākumu pildīšanas Ingrīdu Garozu.

l Nolēma atsavināt nekustamos īpašumus “Kļavziedi” – 1A, 
Klusumi – 1, 2 Stiklos, Puzes pagastā (skatīt 14. lpp.).

l Vēl deputāti nodeva SIA “VNK serviss” īpašumus 
bezatlīdzības lietošanā Vārves pagastā, lai organizētu iedzīvotājiem 
siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriskos 
pakalpojumus, veica grozījumus SIA “VNK serviss” statūtos. 

l Deputāti pieņēma grozījumus ūdensapgādes un kanalizācijas, 
kā arī siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā.

l Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta “Popes 
pagasta brīvdabas estrādes pārbūve” īstenošanai 377 977,07 
eiro, gājēju ietves “Arāju dziļurbums – Tirgus” pārbūvei Ugāles 
pagastā 136 584,11 eiro, pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 
– autobusa iegādes finansējuma nodrošināšanai 128 840,80 eiro, 
projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada 
Zūru pamatskolā” realizācijas nodrošināšanai 280 680,47 eiro.

l Saskaņoja Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plānu ar tehniskiem precizējumiem un apliecināja pašvaldības 
gatavību veidot KPR DI plānā iekļauto balstīto sociālo pakalpojumu 
sniedzēju infrastruktūru Ventspils novadā.

l Lēma par piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 
nodošanu bez atlīdzības Vārves, Usmas pagastā, par dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu Piltenes pilsētā, Jūrkalnes, Tārgales, Zlēku, 
Ugāles, Ances un Usmas pagastā. 

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.

Decembra domes sēžu labojums:
Sākot no 2018. gada 1. janvāra, noteica Ventspils novada 

administratīvā teritorijā publiskos iekšējos ūdeņos – Usmas ezerā 
(publiskā ūdenstilpe), Engures upē, Tīrukšezerā un Ilziķī (privātās 
ūdenstilpes) – zvejas tiesību nomas maksu, kāda rūpnieciskajai zvejai 
par zvejas rīku limita vienu vienību noteikta Ministru kabineta 2009. 
gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
kārtību” 21. pielikuma II. nodaļā “Zveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos”, divkāršotā apmērā.

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

INFORMĀCIJA
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Šajā intervijā domes 
priekšsēdētājs Aivars Mu-
cenieks vairākkārt piemin 
laik apstākļus. Tie šoziem bi-
juši tādi, ka vairākos objek-
tos paņemts tehnoloģiskais 
pārtraukums, lai darbus 
atkal uzsāktu tad, kad būs 
silts un sauss laiks. 

– Uz tikšanos ar deputā
tiem domē šogad ieradās visi 
pagastu pārvalžu vadītāji. Kāds 
bija sarunu mērķis?

– Jā, deputātiem radās 
ideja uzaicināt uz tikšanos katru 
pārvaldes vadītāju, lai uzklau-
sītu, kas paveikts pagastā, kādi 
jautājumi būtu risināmi tuvākajā 
nākotnē. Katrs pagasta pār-
valdes vadītājs bija sagatavojis 
prezentāciju, tādēļ deputāti 
saņēma plašu informāciju. Es 
pašvaldības darbā esmu iesais-
tīts daudzus gadus, tādēļ man 
pārsteigumu nebija, bet domāju, 
ka lielākā daļa no deputātiem 
varēja noskaidrot to, kas līdz 
šim nebija zināms. Protams, vēl 
labāk būtu bijis, ja deputāti katru 
pagastu apmeklētu klātienē, bet 
tas ir laikietilpīgs process. Pēc 
individuālajām sarunām ar pār-
valdniekiem deputāti secināja, 
ka tagad derētu tikties visiem 
pārvalžu vadītājiem un depu-
tātiem vienkopus, lai vienotos, 
ko varētu paveikt, lai uzlabotu 
dzīves kvalitāti pagastos. Nav 
noslēpums, ka mūsu novadā sa-
mazinās iedzīvotāju skaits, tādēļ 
ir mazāka interese par dzīvojamā 
fonda izmantošanu. Tas ir viens 
no jautājumiem, par kuru būtu 
vērts diskutēt. Pārvalžu vadī-
tāji vēlas zināt, kādus darbus 
pašvaldība ieplānojusi tuvākajā 
laikā, un te labs palīgs ir četras 
apstiprinātās programmas: ceļu 
un ielu elektroapgaismojuma 
ierīkošanas programma, otra pa-
redz pasākumu plānu īstenošanu 
sabiedrisko ēku pielāgošanai 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
trešā domāta trotuāru, celiņu un 
auto stāvlaukumu sakārtošanai, 
bet ceturtā – bērnu rotaļu lau-
kumu iekārtošanai. Tāpat būtiski 
saprast, kā pagastos organizēsim 
komunālo pakalpojumu sniegša-
nas kārtību, kā notiks dzīvojamo 
māju apsaimniekošana. 

– Pērn deputāti izvēlējās 
jaunu sadarbības formu ar 
iedzīvotājiem. Proti, tagad 
nenotiek iedzīvotāju sapul
ces, bet cilvēkiem ir iespēja 
pagastos individuāli tikties ar 
deputātiem.

– Visaktīvāk iedzīvotāji 
tiekas ar Andri Vārpiņu Vārves 
pagastā, Guntis Mačtams ir 
uzklausījis cilvēkus Ugālē, bet 
kopumā jāsaka, ka iedzīvotāju 
interese varētu būt lielāka. Es 
pats, kad esmu Užavas pagas-
tā, pieņemšanai atvēlēto laiku 
pavadu lietderīgi un sarunājos ar 
pārvaldes vadītāju, bibliotēkas 
un tautas nama vadītāju, lietvedi 
un sociālo darbinieku. Tā nepa-
starpināti uzzinu par problēmām 
pagastā, kāds ir pašvaldības 

darbinieku noskaņojums, viņi 
pastāsta arī to, par ko interesējas 
iedzīvotāji. Kopīgiem spēkiem 
mēģinājām kādai iedzīvotājai 
palīdzēt atrast piemērotu dzīves-
vietu. Gribu iedrošināt cilvēkus 
aktīvāk izmantot iespēju tikties 
ar deputātiem, jo tā ir iespēja in-
dividuāli izstāstīt savu problēmu 
un meklēt risinājumu. 

– Joprojām aktuāls jautā
jums ir autoceļa Ventspils–
Kuldīga sakārtošana. Lai paāt
rinātu šo procesu, pašvaldība 
vērsās Satiksmes ministrijā un 
“Latvijas Valsts ceļos”, savu
kārt iedzīvotāji, uzņēmēji un 
valsts institūciju pārstāvji vāca 
parakstus.

– Noteikti gribu pateikties 
visiem, kuri nav vienaldzīgi un 
izsaka savu viedokli, bet reālā 
situācija ir tāda, ka aprīlī tiks 
pabeigta tehniskā projekta 
izstrāde, tad četrus mēnešus 
notiks būvprojekta ekspertīze. 
Pēc eksperta pozitīva atzinuma 
saņemšanas un projekta saska-
ņošanas tiks uzsākta būvdarbu 
iepirkuma procedūra. Būvdarbus 
minētajā autoceļa posmā, pēc 
Satiksmes ministrijas pārstāvju 
teiktā, uzsāks ne ātrāk kā 2019. 
gadā, tie ilgs līdz 2021. gadam. 
Pašvaldība katru gadu infor-
mē gan Satiksmes ministriju, 
gan “Latvijas Valsts ceļus” par 
prioritārajiem autoceļiem, kurus 
nepieciešams sakārtot. Mūsu 
sarakstā vienmēr ir bijuši četri 
autoceļi: Ventspils–Kuldīga– 
Saldus, kā arī autoceļi Piltene–
Zlēkas, Ventspils–Ance–Dun-
daga un Ameles–Stikli, kam 
vajadzētu uzklāt melno segumu. 
Prieks, ka šogad “Latvijas Valsts 
ceļi” apņēmušies sakārtot valsts 
ceļu Piltene–Zlēkas, pirmo reizi 
mūsu novadā grants segumam 
veiks dubulto virsmas apstrādi, 
tas būs klāts ar melno segumu. 
Vēlreiz jāatgādina, ka pašvaldība 
neatbild par valsts ceļu sakārto-
šanu, mēs nevaram neko darīt 
citu īpašumā, bet “Latvijas Valsts 
ceļu” darbinieki un autoceļu uz-
turētāji parasti ir pretimnākoši, 
tomēr viņus ierobežo finanšu re-
sursi. Tieši tādēļ darbi nenotiek 
tik raiti, kā gribētos iedzīvotā-
jiem un pašvaldībai. 

– Daudzi iedzīvotāji vēlas, 
lai viņu bērni apmeklē Tārga
les pamatskolu un pirmsskolas 
izglītības grupu, tādēļ pašval
dība nolēma pie skolas izbūvēt 
moduļa tipa būvi, kurā turp
māk notiks pirmsskolas bērnu 
izglītošana. Ēku bija paredzēts 
atklāt gada sākumā. Kādēļ tas 
nenotika?

– Būvniecības gaitā tika 
atklāti vairāki defekti. Noteikta-
jiem normatīviem neatbilda logu 
izolācija. Vairākās telpās nācās 
mainīt linoleju, jo materiāls 
nebija kvalitatīvs. Vienojāmies ar 
būvniekiem, ka viņi uzliks jum-
tam vēl vienu klājienu. Ar objek-
ta atklāšanu īpaši nesteidzamies, 
daudz svarīgāk ir tas, lai visi 
darbi tiktu paveikti kvalitatīvi, 
jo ēkā uzturēsies bērni. Vistica-

Uzteic iedzīvotājus 
par atsaucību

māk, ka viņi jaunās telpas sāks 
izmantot septembrī. Paredzams, 
ka moduļa ēkas savienojumu ar 
skolu izbūvēsim nākamgad.

– Pagājušā gada nogalē 
tika pārtraukta Ugāles sporta 
manēžas būvniecība. Depu
tāti jau septembrī pieņēma 
lēmumu nojaukt esošo ēku un 
būvēt jaunu. Kāda situācija ir 
tagad?

– Objekta tehniskais projekts 
minimālajā sastāvā ir iesniegts 
būvvaldē; ja to būvvalde ak-
ceptēs, tiks uzsākta tehniskā 
projekta gala varianta izstrāde. 
Tad projektam būs jāveic eksper-
tīze un jāsaskaņo. Ja viss notiks 
raiti, vasaras otrajā pusē varēsim 
izsludināt iepirkumu par būvnie-
cības uzsākšanu. Domājams, ka 
manēžas celtniecību uzsāks jau 
šogad – galvenais, lai to atļauj 
laikapstākļi. Savukārt pavasarī, 
kad paliks siltāks, ir iecerēts 
pabeigt būvdarbus Piltenes sta-
dionā, kur jāuzklāj īpašs mīkstais 
skrejceļa seguma materiāls. 

– Kādos objektos jau notiek 
vai tuvākajā laikā tiks organi
zēti darbi?

– Ir noslēgti līgumi par 
grants ceļu seguma uzlabošanu 
astoņos pagastos, vien jāsagaida 
piemēroti laikapstākļi. Dar-

ba kārtībā ir vairāki “Leader” 
projektu būvdarbi: lībiešu sētas 
izveide Tārgalē, Ugāles tirgus 
labiekārtošana, Ances muižas 
sakārtošana un Popes estrādes 
skatītāju zonas labiekārtošana, 
gājēju tilta pār Užavas upi ierī-
košana. Ir noslēgts līgums par 
Maijas ielas 14a iekšpagalma lab-
iekārtošanu Piltenē, tāpat ir no-
slēgts līgums par autoceļa asfal-
tēšanu 190 metru garumā Popes 
pagastā “Meždārzos”. Pavasarī 
pabeigsim atliktos darbus Vārves 
pagastā, kur jau noasfaltēts 2 km 
ceļa posms objektos “Dārznie-
cība” un “Liezde”. Pēc mēneša 
Ugālē varētu sākties gājēju celiņa 
izbūve no “Arāju” dziļurbuma 
līdz pastam. Procesā ir doku-
mentu saskaņošana ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru par 
Zūru pamatskolas energoefekti-
vitātes paaugstināšanas projekta 
ieviešanu, būvdarbi iesāksies 
vasaras sākumā. 

– Aktīvi dzīvojamo māju 
pārvaldīšanā un siltumapgā
des, ūdens un kanalizācijas pa
kalpojumu sniegšanā novadā 
iesaistījies SIA “VNK serviss”. 

– Jā, 1. maijā uzņēmums šos 
darbus sāks veikt Vārves pagastā, 
speciālisti ir izteikuši savu redzē-
jumu, kā tas notiks, nekādu lielu 

problēmu pakalpojumu nodro-
šināšanā nesaskatu. Beidzot ir 
noslēgts līgums ar Valsts kasi par 
aizdevuma saņemšanu siltum-
apgādes projekta īstenošanai 
Užavas pagastā, kur tiks uzcelta 
jauna katlumāja un veikti citi sil-
tumapgādes sistēmas sakārtoša-
nas darbi. “VNK serviss” izstrādā 
tehnisko projektu katlumājas 
rekon strukcijai Ventavas ciemā 
Vārves pagastā. Tuvākajā laikā 
jāizlemj jautājums, ko darīt ar 
Usmas katlumāju, jo šoziem tās 
darbība bija stipri apgrūtināta. 
Vairākkārt nācās apturēt katla 
darbību, no ierindas izgāja arī 
automātika. Vēl nav zināms, vai 
darbus šajā objektā veiks  
pašvaldība vai SIA “VNK  
serviss”, uzņēmums to varētu 
izdarīt daudz operatīvāk nekā 
pašvaldība, bet uzņēmumam arī 
ir ierobežoti resursi, kas šovasar 
būs koncentrēti Vārves un  
Užavas pagastu komunālo  
pakalpojumu sakārtošanai.  
SIA “VNK serviss” veiksmīgi 
darbojas jau divos pagastos 
– Ugālē un Puzē –, tādēļ nav 
iemesla bažām, ka uzņēmumam 
nevarētu uzticēt arī citus  
nopietnus uzdevumus.                             

Marlena Zvaigzne

“Ar moduļa ēkas 
atklāšanu Tārgalē 
nesteigsimies – 
daudz svarīgāk ir tas, 
lai visi darbi tiktu 
paveikti kvalitatīvi, 
jo ēkā uzturēsies 
bērni,” saka Aivars 
Mucenieks.   
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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16. martā Ventspilī, teātra namā “Jūras vārti”, 
notika XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI 
Deju svētku deju lieluzveduma “Māras zeme” re-
pertuāra pārbaudes Ventspils deju apriņķa skate. 
Tajā uzstājās pieci Ventspils novada deju kolektī-
vi, ar prieku uzzinot, ka visi izturējuši pārbaudi un 
varēs doties uz Rīgu, lai rādītu savas prasmes Deju 
svētkos. E grupā piedalījās vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Ance”, vadītāja Elita Kuģeniece, iegūstot 
44,3 punktus un 1. pakāpi, kas ir augstākais vērtē-
jums, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Spiekstiņi”, 
vadītājs Gints Skribāns, 37 punkti un 2. pakāpe, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”, vadītāja 
Agate Hartmane, 36,4 punkti un 2. pakāpe, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Usma”, vadītāja Agnese 
Sarma-Šķestere, 31,1 punkts un 3. pakāpe. F grupā 
uzstājās senioru deju kolektīvs “Ance”, vadītāja Elita 
Kuģeniece, 37,1 punkts un 2. pakāpe. Paldies visiem 
deju kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu, saga-
tavojot dejotājus skatei, uzslava pienākas arī dejotā-
jiem, kuri velta savu brīvo laiku, lai iesaistītos ama-
tiermākslas kolektīvos, daudzinot Ventspils novada 
vārdu citviet Latvijā.

Pūtēju orķestra “Ugāle” dalībnieku sniegums, 
piedaloties skatē Ogrē, bija tik veiksmīgs, ka arī viņi 
tiks uz svētkiem. Iegūti 39,2 punkti un trešā vieta 
savā grupā. Kolektīvu vada Viesturs Ozols un Jānis 
Smilga.

Marlena Zvaigzne
       

Uz skatuves – senioru deju kolektīva 
“Ance” dalībnieki.           DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO  

Pūtēji un dejotāji tiks uz svētkiem 

NOVADS
17. aprīlī KN/TN vadītāju 

seminārs Užavā.
18. aprīlī Tārgales folkloras 

kopas “Piški kāndla” dalība 
Ziemeļkurzemes bērnu un jauniešu 
sarīkojumā – skatē “PULKĀ EIMU, 
PULKĀ TEKU” Ventspilī, Jaunrades 
namā.

28. aprīlī jauktais koris 
“Eglaine” piedalās koru skatē 
Ventspilī.

PILTENE
10., 17., 24. aprīlī plkst. 14 

dienas centra nodarbība.
10. aprīlī plkst. 19 kinoseanss 

“Paradīze ‘89”, ieeja 2 eiro.
21. aprīlī plkst. 17 jauno 

vokālistu konkurss “Cīruļi un 
lakstīgalas”, piedalās Piltenes 
jaunieši. 

27. aprīlī plkst. 17 novada 
jauniešu konkurss “Cīruļi un 
lakstīgalas”.

4. maijā Baltā galdauta 
svētki. Uzstājas Edgars Pujāts ar 
grupu, atpūtas vakars balle, grupa 
“Jūrkant”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

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

l Tematiska grāmatu izstāde 
lasītavā “Nu viss uz pavasari – viņš 
putniem līdzi nāk”.

l Literatūras izstāde 
abonementā “Latvijas 100 gadi: 50. 
gadi”.

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

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

l Literatūras izstāde bērnu 

nodaļā “Grāmatas gudriniekiem: 
iepazīsim Latvijas dabu!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 49. kopa.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l 13. aprīlī plkst. 15 radoša 

darbnīca bērniem “Atradu ideju 
grāmatā”.

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

Bibliotēku nedēļā:
l 23.–27. martā jauno 

grāmatu dienas.
l 23. aprīlī plkst. 17 (laika 

apstākļu dēļ datums var tikt 
mainīts) – Piltenes pilsdrupu 
sakopšanas talka.

l 25. aprīlī plkst. 10–13 LAD 
speciālista konsultācijas par Platību 
maksājumu pieteikumu aizpildīšanu 
2018. gadā.

l 26. aprīlī plkst. 15 ar 
“Piltenes stāstiem Pārventā” 
Piltenes bibliotēkas lasītāji viesojas 
Pārventas bibliotēkā Stāstnieku 
pēcpusdienā UNESCO LNK projektā 
“Stāstu bibliotēkas”.

l 28. aprīlī plkst. 14 pēc 
Lielās talkas pie bibliotēkas vērtīgo 
krāmu tirdziņš “Vienam lieks, otram 
prieks” (tuvāka informācija pa 
tālruni 25423839).

PUZE
10. aprīlī plkst. 18 Puzes 

kultūras nama mazajā zālītē 
tikšanās ar Birutu Pūci, pērlīšu un 
krustdūrienu gleznu izstādes autori.

17. aprīlī plkst. 19 Puzes 
amatierteātris “Un tā tāļāk” priecēs 
visus ar Lindas Sāmītes izrādi 
“Briesmas mājās”. Laipni aicināti! 
Atbalstīsim savējos! Ieeja 1 eiro.

PIEDALIES Puzes kultūras 
nama rīkotajā AKCIJĀ “Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu”! Vai Tu 

viens vai ar saviem draugiem 
esi veicis kādu nesavtīgu darbu? 
Varbūt vienkārši esi saskaldījis 
malku kādai sirmgalvei? Varbūt 
ar domubiedriem esat sakopuši 
kādu vietu Puzē? Vai kaut ko citu? 
Viss, kas tev jādara: nofotografē, 
uzraksti aprakstu un atsūti uz 
e-pastu: puzes.kn@ventspilsnd.lv. 
Uzdāvināsim Latvijai simtgades 
jubilejā 100 labus darbus mūsu 
pagastā! Parādīsim, ka pužiņi VAR!

Adām, sievas, ko adām, 
Latvijai šalli noadām! Aicinām 
visus adīt mācētājus piedalīties 
Ventspils novada lielās Latvijas 
šalles darināšanā! Uzadi gabalu 
no lielās šalles! Nosacījumi – 
gabalam jābūt 20 cm platam 
un, cik vien iespējams, garam! 
Atnes to uz Puzes kultūras namu, 
kur visus gabalus sašūs kopā un 
izveidos garāko šalli Latvijai. To 
izmantos dažādos Ventspils novada 
pasākumos! Piedalās visi Ventspils 
novada pagasti! Termiņš līdz 2018. 
gada 1. maijam! Sasildīsim Latviju 
100 gadu jubilejā!

Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu un fotoalbumu 

izstāde par Latvijas dabu “Daba ir 
lielā, dievišķā mūzika”.

l Literatūras izstāde “Kungs, 
kas zāles čukstus dzirdi” – 
dzejniekam Leonīdam Breikšam 
110.

l Literatūras izstāde “Krietnais 
kareivis Šveiks” – čehu rakstniekam 
Jaroslavam Hašekam 135.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Pasaule sēd uz velosipēda” – 
dzejnieka Ulda Ausekļa daiļrade.

l Puzes bibliotēkas lasītāju 
iecienītāko latviešu rakstnieku 
darbu izstāde “Grāmatās 
iegrodītais latviskums”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. aprīlī plkst. 12.30 

tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli 
VKKF atbalstītajā Ventspils 
bibliotēkas projektā “Rakstnieks 
lauku bibliotēkā”.

Bibliotēku nedēļā:
l 23.–27. aprīlī akcija 

lielajiem un mazajiem “Atpazīsti 
un atrodi!” – prasme meklēt 
un izmantot novadpētniecības 
materiālus.

TĀRGALE
21. aprīlī plkst. 16 

Tārgales pagasta pārvaldes zālē 
rokdarbnieču kluba “Marta” 
tikšanās pēcpusdiena.

21. aprīlī plkst. 20 Tārgales 
pamatskolas zālē pavasara balle 
“Aprīļa pilieni”.

28. aprīlī plkst. 10 Tārgales 
pagastā Liepenes jūrmalā Lielā 
talka “Mainām Latviju! Maināmies 
paši!”. Atgādinājums Latvijas 
iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās 
ir Latvijas labklājība, tīrība un 
ilgtspēja. Pulcēšanās plkst. 10 
Liepenē pie publiskās pieejas jūrai. 

28. aprīlī plkst. 12 Tārgales 
pagasta Dokupes “Laimiņās” 
Ūsiņdienas svinības “Demoras 
saule”. 

1. maijā plkst. 16 Tārgales 
brīvdabas laukumā darba dienai 
veltīti Maija koka svētki. Dziesmas, 
pavasara lauku spēles, mīklas.

4. maijā plkst. 16 Tārgales 
pagastā Ovīšos pie latviskā simbola 
metāla konstrukcijas “Austras koks” 
Baltā galdauta svētki par godu 
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai.

5. maijā plkst. 16 
Tārgales pagasta pārvaldes zālē 
rokdarbnieču kluba “Marta” 
tikšanās pēcpusdiena.

13. maijā plkst. 17 Tārgales 
pagastā, Miķeļtornī, svinīga Latvijas 

simtgades liepas stādīšana pretī 
Latvijas simtgades ozolam, kas 
tika iestādīts pagājušā gada akcijā 
“Apskauj Latviju”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kad 

putni atlido”.
l Literatūras izstāde 

“Dzejniekam Leonīdam Breikšam 
110”.

l Izstāžu cikla “Latvijai 100” 
otrā literatūras izstāde “Vidzeme”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 56. kopa.

PASĀKUMI:
l 20. aprīlī plkst. 10 

pasākums pirmsskolas bērniem 
“Mana pirmā grāmatiņa”.

l 20. aprīlī plkst. 12.05 
bibliotekārā stunda 1. klases 
skolēniem “Kā top grāmata”.

l 24. aprīlī plkst. 11.25 
bibliotekārā stunda 6. klases 
skolēniem “Ko mēs zinām par 
Tārgales pagastu?”.

JŪRKALNE 
14. aprīlī plkst. 16 tautas 

namā uz tikšanos ar vēsturnieku 
Rimantu Mironoviču tiek aicināti 
esošie un bijušie motobraucēji, 
mehāniķi un motokrosa cienītāji. 
Sīkāka informācija: Guntis Bērziņš, 
tālr. 28659086.

30. aprīlī plkst. 13 tautas 
namā ikmēneša senioru tikšanās.

Bibliotēka 
Izmaiņas darba laikā:
l No 12. līdz 18. aprīlim 

sakarā ar pieredzes apmaiņas 
braucienu bibliotēka slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aprīlis – 

sulu mēnesis”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 51. kopa.

NOBEIGUMS 5. lpp. 

Ventspils novada pasākumu afiša
10. aprīlis – 21. maijs
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Ventspils novada  
pašvaldība, izsludinot  
kultūras projektu  
finansēšanas konkursu, 
saņēma 28 pieteikumus. 

Sociālās, izglītības, kultūras 
un sporta komitejas locekļi, izvēr-
tējot iesniegumus, pieņēma lēmu-
mu atbalstīt 16. Kultūras pasāku-
mu rīkošanai projektu konkursā 
paredzēti 8000 eiro, vienam pro-
jektam maksimāli piešķiramais 
apjoms ir 600 eiro. Usmas Kristīgā 
tautas skola 600 eiro līdzfinansē-
jumu izmantos pasākuma “Usmas 
unikālās kultūrvides aktualizēša-
na un interaktīva faktu apgūšana 
ar lietišķās mākslas elementiem 

Latvijas simtgades kontekstā” rī-
košanai. Tārgales pagasta kultūras 
darba organizatore Ilga Porniece 
šādu summu liks lietā, lai orga-
nizētu pasākumu ciklu “Rakstu 
raksti”. Tādējādi interesenti apgūs 
šūšanas prasmes ar “Brother” šuj-
mašīnām, lai iemācītos aksesuāru 
un mājas tekstila šūšanu, sagata-
vojot Latvijas simtgadei veltītu 
izstādi. Biedrībai “Popes muiža” 
600 eiro piešķirti, lai īstenotu pro-
jektu “Popes muižas citi gadsimti” 
un veiktu plašu vēsturisku pētīju-
mu. Užavas tautas nams 530 eiro 
izmantos, lai mācītos aust, pro-
jekta nosaukums – “Silta sirds…” 
Vārves pagasta novadpētniecības 

ekspozīcija 593 eiro ieguldīs, lai 
izdotu Vārves pagasta vēstures 
stāstu burtnīcu, savukārt “Sporta 
un kultūras centrs “Zūras”” rīkos 
literāru pēcpusdienu “Ventspils 
novads dzejā”, no pašvaldības 
saņemti 264 eiro. Ugāles tautas 
nama kultūras menedžere Iveta 
Pete apņēmusies organizēt pasā-
kumu “Spēlējam teātri”, aicinot 
amatierteātru aktierus pulcēties 
festivālā, pašvaldības līdzfinansē-
jums – 600 eiro. Iveta Pete rīkos 
arī “Muzikālo pēcpusdienu bēr-
niem”, arī šim nolūkam piešķirti 
600 eiro. Biedrība “Ugāles attīstī-
ba” Ugāles baznīcā šovasar rīkos 
Latvijas simtgades ērģeļmūzikas 

koncertu, šim nolūkam atvēlē-
ti 600 eiro. Landzes evaņģēliski 
luteriskā baznīca vēlas organizēt 
pasākumu “Kas pagātni vētī, tas 
nākotni svētī”, lai veidotu izprat-
ni par šā dievnama vēsturisko 
unikalitāti Ventspils novadā, paš-
valdības līdzfinansējums – 300 
eiro. Savukārt 600 eiro Landzes 
draudzei piešķirti, lai decembrī 
rīkotu pasākumu “Ziemassvētki 
Landzē”. Piltenes evaņģēliski lu-
teriskā draudze iecerējusi realizēt 
projektu “Piltenes ērģeles cauri 
gadsimtiem – CD ieraksta 1. kār-
ta (pirms ērģeļu restaurācijas)”, 
no pašvaldības saņemti 600 eiro. 
Biedrībai “Maģie suiti” 225 eiro 

atvēlēti, lai varētu īstenot projek-
tu “Kādu laiku laukā redzu, tādu 
sedzu villainīti”, popularizējot 
senās tradīcijas un aušanas pras-
mes. 200 eiro līdzfinansējums 
piešķirts biedrībai “Vēju sēta” pa-
sākuma “Jūrkalnes mākslas plenē-
ra 2018” rīkošanai. Zlēku kultūras 
nams septembrī organizēs “Rāceņ 
talk”, tā iepazīstinot jauno paau-
dzi ar senām tradīcijām, pašval-
dības līdzfinansējums – 450 eiro. 
Savukārt “Zlēku Attīstības fonds” 
saņemtos 600 eiro izmantos, lai 
Zlēku baznīcā organizētu Latvijas 
simtgades ērģeļmūzikas koncertu. 

Marlena Zvaigzne       

Organizēs daudzveidīgus kultūras pasākumus 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

Bibliotēku nedēļā:
l 24. aprīlī plkst. 10–13 LAD 

speciālista konsultācijas par Platību 
maksājumu pieteikumu aizpildīšanu 
2018. gadā.

l 25. aprīlī plkst. 13 
bibliotekārā stunda bērniem “Mazie 
ķipari ciemojas bibliotēkā!”.

l 24. aprīlī datorprasmju 
apgūšanas mācības senioriem 
“Mainās bibliotēka, mainās 
sabiedrība”.

UŽAVA
11. aprīlī plkst. 19.30 Užavas 

tautas namā koncerts “Ar pavasara 
vējiem matos”. Uzstāsies sieviešu 
koris “Lība”, sieviešu vokālais 
ansamblis “Rudens roze” un Tārgales 
dziedošie jaunieši. Vadītāja M. 
Kronberga. Koncerts par brīvu.

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

28. aprīlī plkst. 19 Užavas 
tautas namā amatierteātra 
pirmizrāde M. Zīverta komēdijai 
“Zaļā krūze”.

30. aprīlī plkst. 10 pārgājiens 
“Pavasaris pie kaimiņciema” no 
pasākumu cikla “Soļo vesels pretim 
Latvijas simtgadei”. Pārgājiens 
Užava–Ventava. Atpakaļ atvedīs 
pagasta autobuss. 

4. maijā plkst. 11 Užavā 
pie “Bākas” zīmes Baltā galdauta 
pasākums. 

11. maijā plkst. 12 Užavas 
tautas namā māmiņdienai veltīts 
pasākums.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kas? Kur? 

Kad?” – Latvijas simtgadi gaidot.
l Starptautiskajai bērnu 

grāmatu dienai veltīta literatūras 
izstāde “Pasaku burvim 
H. K. Andersenam dzimšanas diena!”.

l Novadpētniecības foto 
materiālu izstāde “Dzīvesstāsts ir 
vēsture”.

l Literatūras izstāde “Laiks 
pirmajiem dārza darbiem”.

l Literatūras izstāde “Pavasaris 
atver gaismu…” – rakstnieces un 
dzejnieces Maijas Laukmanes 
daiļrade.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 52. kopa.

PASĀKUMI:
l Aprīlī turpinās akcija “Izlasi 

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

l 13., 20. un 27. aprīlī plkst. 
9.30–10 pasaku priekšā lasīšana 
pašiem mazākajiem bērniem 
“Andersena pasaku pasaulē”.

Bibliotēku nedēļā:
l 23.–25. aprīlī individuālas 

konsultācijas par bibliotēkā pieejamo 
datubāzu – Letonika.lv, News.lv un 
e-kataloga izmantošanu.

l 27. aprīlī plkst. 13 atmiņu 
pēcpusdiena pie tējas tases “Kamēr 

atmiņas vēl dzīvas”.
l 14. maijā tikšanās ar bērnu 

grāmatu autori Maiju Laukmani 
VKKF atbalstītajā Ventspils 
bibliotēkas projektā “Rakstnieks 
lauku bibliotēkā”.

ANCE
11. aprīlī plkst. 16 Ivara 

Selecka dokumentālais stāsts 
“Turpinājums”. Ieejas maksa 1 eiro.

13. aprīlī plkst. 17 Iveta 
Bērziņa, Z/S “Bērziņi”, “Jaunās 
tendences puķu dārzā”. Ieejas maksa 
2 eiro.

15. aprīlī plkst. 10  zolītes 
turnīrs.

20. aprīlī plkst. 16 Vizmas 
Ģērmanes fotoizstādes atklāšana. 
Etnogrāfiskais ansamblis “Maģie 
suiti”, stāsts par suitu tradīcijām.

26. aprīlī plkst. 16 Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu 
koncerts.

4. maijā plkst. 18 Baltā 
galdauta svētki. Ances amatierteātra  
pirmizrāde lugai “Trīs resnītes” pēc 
S. Moema stāsta motīviem, režisore 
V. Auziņa. Ventspils vīru kora grupas 
koncerts, vadītāja Lorija Cinkusa. 
Balle kopā ar grupu “Kurzemnieki”. 
Uz balli ieejas maksa 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Karikatūru un satīriskās dzejas 

izstāde “Joka pēc!”.
l Literatūras izstāde “Ieva 

– spilgta un daudzveidīga – no 
latviskā zieda līdz rokenrola dīvai” – 
dziedātājai Ievai Akurāterei 60 (no 
20. aprīļa).

l Literatūras izstāde “Latvijas 
putni” (no 24. aprīļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 48. kopa.

PASĀKUMI:
l 12., 19. aprīlī plkst. 11.45 

bibliotekāro stundu cikls bērniem 
“Uzziņu literatūra –  kas tā tāda?”.

Bibliotēku nedēļā:
l 24.–28. aprīlī (datums tiek 

precizēts) – pasākumā “Putnu  
dienas” paredzēta tikšanās ar 
ornitologu, interneta vietnes  
putni.lv izzināšana, tautas dziesmu 
par putniem skandēšana.

l 27. aprīlī plkst. 10 
pasākums “Kurš putniņš agri ceļas...” 
bērnudārza “Vālodzīte” audzēkņiem.

l 28. aprīlī plkst. 11 tematiska 
pēcpusdiena “Es zinu, ka kādreiz 
man dārziņš būs!” bibliotēkas 
lasītāju interešu klubiņa “Dažādības” 
dalībniekiem.

UGĀLE
14. aprīlī plkst. 18 senioru 

atpūtas vakars.
22. aprīlī plkst. 13 Zlēku 

amatierteātris ar Ā. Alunāna izrādi 
“Mūsu Pokāls”; plkst. 14.30 Tārgales 
amatierteātris ar A. Brigaderes 
izrādi “Čaukstenes”; plkst. 16 Puzes 
amatierteātris ar L. Sāmītes izrādi 
“Briesmas mājās”. Ieeja bez maksas.

4. maijā plkst. 13 Baltā 
galdauta svētki.

6. maijā plkst. 15 Pastendes 

amatierteātris ar P. Putniņa izrādi 
“Pusdūša”. Ieeja bezmaksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Tautas daiļamata meistara 

Pētera Budevica dekoratīvo trauku, 
citu koka izstrādājumu un fotogrāfiju 
izstāde “Ugāle pagājušā gadsimta 
vidū” (līdz 20. aprīlim).

l Literatūras izstāde “Pavasara 
jubilārs: rakstnieks, tēlnieks, 
dievturības ideologs Arvīds Brastiņš 
– 125”.

l Literatūras izstāde 
“Novadnieku stāsti”.

l Literatūras izstāde “Laiks 
dārza darbiem”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Franču rakstnieka Antuāna de Sent-
Ekziperī “Mazajam princim” – 75”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Ķiķināšanas gadalaiks” – rakstnieces 
Ievas Samauskas daiļrade.

PASĀKUMI:
l 19. aprīlī jauno grāmatu 

diena.

POPE
No 15. aprīļa fotoizstāde “Popes 

skices”.
10. aprīlī plkst. 13 amatu 

telpas diena – būrīšu talka un pašu 
gatavots mielasts pēc labi padarīta 
darba.

18. aprīlī plkst. 13 amatu 
telpas diena – dekupāžas tehnikas 
smalkumi dažādu virsmu 
apdarināšanā, lielās papīra puķes.

4. maijā plkst. 15 Baltā 
galdauta svētki kultūras nama 
pagalmā.

21. maijā pavasara ballīte 
“Tiem, kam pāri 50!”, ieejas maksa 
5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Dzejniekam Leonīdam Breikšam 
110” (līdz 16. aprīlim).

l Literatūras izstāde “Tautas 
medicīna organisma spēcināšanai” 
(16.–23. aprīlis). 

l Literatūras izstāde “Idejas 
savu dārzu veidošanā” (no 23. 
aprīļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 54. kopa.

PASĀKUMI:
l 27. aprīlī plkst. 14 Popes 

bibliotēkas lasītāju klubiņš “Kamene” 
viesojas Zlēku Dāmu klubiņa 
pasākumā “Pieredzes apmaiņa dārza 
un gara darbos”.

ZIRAS
21. aprīlī plkst. 19 teātra 

kafejnīca “Pie kafijas galda...”. 
Ciemos Ugāles amatierteātra izrādes 
visai ģimenei: S. Mihalkova luga “Trīs 
sivēntiņi”, G. Drezdovas luga “Lauku 
gurķis”.

28. aprīlī plkst. 14 
kanisterapija ar suņiem.

4. maijā plkst. 19 Baltā 
galdauta svētki. Ziru amatierteātra 
pirmizrāde A. Brigadere “Svētki 
Skangalē”, iedziedāsim latviešu 
tautas dziesmas, liksim galdā svētku 

mielastu. 
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sulas 

tavai veselībai”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Novada bibliotekāru mīļākās 
bērnības grāmatas”.

l Ziru rokdarbu pulciņa izstāde 
“Krāsainais pavasaris” (līdz 23. 
aprīlim).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 55. kopa.

PASĀKUMI:
l Aprīlī sākas Ziru pagasta 

iedzīvotāju dalība konkursā “Izkrāso 
mandalu un ieraksti novēlējumu 
Latvijas simtgadei”.

l Aprīlī bibliotēka aicina 
pieteikties uz datormācībām 
interesentus bez vai ar mazām 
priekšzināšanām datora lietošanā 
(zvanot uz bibliotēkas tālruni 
20232445).

l No 9. aprīļa jauno grāmatu 
nedēļa.

ZLĒKAS
27. aprīlī plkst. 17 Ventspils 

Jaunrades nama ansambļa “Ķipari 
un pipari” koncerts.  Pasākums bez 
ieejas maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde 

“Patriotiskās dzejas autoram 
Leonīdam Breikšam 110”.

l Izstāžu ciklā “Vaļasprieks” – 
Birutas Blūmentāles rokdarbi.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 50. kopa.

PASĀKUMI:
l 11. aprīlī plkst. 19 bibliotēka 

organizē “Pannas Teātra” izrādes 
“Optimists” apmeklējumu Kuldīgas 
kultūras centrā.

Bibliotēku nedēļā:
l 23.–27. aprīlī bibliotēkā 

gaida “Ierosinājumu lādīte”.
l 27. aprīlī plkst. 14 Dāmu 

klubiņa pasākumā “Pieredzes 
apmaiņa dārza un gara darbos” 
viesojas Popes bibliotēkas lasītāju 
klubiņš “Kamene”.

USMA
14. aprīlī plkst. 19 Dziesmu 

duelis.
4. maijā plkst. 14 Baltā 

galdauta svētki.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ir laimīgs 

tas, kas gaismu / Prot saglabāt 
līdz rītam” – dzejniekam Leonīdam 
Breikšam 110.

l Literatūras izstāde “Cīruļu 
debesīs” – dzejniekam Imantam 
Ziedonim 85.

l Usmenieces Daces Svinsteres 
radošo darbu izstāde “Mana pasaule” 
(līdz 15. aprīlim).

l Mātes dienai veltīta rokdarbu 
izstāde “Māci mani, māmuliņa, 
visādam darbiņam!” (no 20. aprīļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:

l 27. aprīlī jauno grāmatu 
diena.

VĀRVE
“SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS 

ZŪRAS”
20. aprīlī plkst. 18 radošā 

darbnīca, dekori Rūķu darbnīcai 
“Austās mandalas”.

28. aprīlī Lielā talka pie Zūru 
muižas dīķa.

4. maijā Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena, 
Baltā galdauta svētki. Vārves pagasta 
“Vanagos” pie 46. Zemessardzes 
kājnieku bataljona. Koncerts, svētku 
mielasts. Papildu informāciju par 
transporta kustību un pasākuma 
norisi varēsiet uzzināt afišās vai 
zvanot pa tālr. 22002942.

BC “Tīne”
Līdz 15. aprīlim zīmējumu 

izstāde “Daba pavasarī”.
19. aprīlī plkst. 17 uzvedības 

stunda kopā ar bibliotēku “Kas 
jādara, lai augtu vesels?”.

30. aprīlī plkst. 17 joku diena 
“April, april....”.

ZŪRU NOVADPĒTNIECĪBAS 
EKSPOZĪCIJA

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

No 16. aprīļa līdz 11. maijam 
izstāde “No vecmāmiņas pūra lādes”.

Vārves  bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu 

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

l Literatūras izstāde “Smelties 
spēku dabā” – par kļavu un bērzu 
sulu iegūšanu un izmantošanu (līdz 
20. aprīlim).

l Literatūras izstāde “Dziesmas 
ceļš uz cilvēku sirdīm” – dziedātājai 
Ievai Akurāterei 60 (no 21. aprīļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l 10. un 24. aprīlī plkst. 

15.30 radošas nodarbības 
bērnudārza “Zīļuks” sešgadniekiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Pavasara 

fotomirkļi” (līdz 20. aprīlim).
l Literatūras izstāde “Luīze 

Pastore un “Mākslas detektīvi”” (no 
16. līdz 25. aprīlim).

l Literatūras izstāde “Spēka 
dziesminiece” – dziedātājai Ievai 
Akurāterei 60 (no 20. aprīļa).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 12. aprīlī plkst. 14 e-mācības 

“Kā maksāt NĪN internetbankā?”.
l 20. aprīlī plkst. 12 tikšanās 

ar bērnu grāmatu autori Luīzi 
Pastori VKKF atbalstītajā Ventspils 
bibliotēkas projektā “Rakstnieks 
lauku bibliotēkā”.

Bibliotēku nedēļā:
l 24. aprīlī plkst. 14 atvērto 

durvju diena “Nepaej garām, izmanto 
bibliotēkas pakalpojumus!”.
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IZGLĪTĪBA

18. martā Pārventas 
bibliotēkā notika Skaļās 
lasīšanas sacensību Vents-
pils reģionālais fināls, kurā 
fragmentus no grāmatām 
lasīja pilsētas un novada 
vispārizglītojošo skolu 5.–6. 
klašu audzēkņi, lai cīnī-
tos par iespēju piedalīties 
Skaļās lasīšanas sacensību 
nacionālajā finālā Rīgā.

Uz Ventspils reģionālo finālu 
Pārventas bibliotēkā bija izvirzīti 

Kristers Dišlers (Ances pamat-
skola), Linda Marta Lībe (Piltenes 
vidusskola), Sana Rūmniece (Popes 
pamatskola), Elīna Sproģe (Puzes 
pamatskola), Amanda Ivanova 
(Ugāles vidusskola) un Šarlote 
Smirnova (Užavas pamatskola). 
Prieks, ka otro vietu sacensībās 
ieguva Amanda no Ugāles vi-
dusskolas, bet arī citi skolēni bija 
centušies, lai viņu izpildījums būtu 
pamanāms. 

Marlena Zvaigzne

Pirmajā darbdienā pēc brīvlaika 
Ugāles vidusskolā pulcējās 7. un 8. 
klašu skolēnu komandas no visām 
novada skolām, lai piedalītos kom-
petenču pieejā balstītā pasākumā 
“Mēs lasām kopā”, kuru organizē-
ja Latviešu valodas un literatūras 
skolotāju metodiskās apvienības 
vadītāja Māra Plūksna sadarbībā ar  
mācību priekšmeta skolotājiem. Šī 
gada tēma – “Mīļās mājas”. Uzru-
nājot skolēnus, M. Plūksna rosināja 
padomāt, kas ir tā vērtība, kas cil-
vēkam tiek dota. Tā ir šodiena, kas 
veidos rītdienu… Un visi vēlamies, 
lai rītdiena būtu gaiša un mierīga. 
Mieru un gaišumu rada tuvie cilvē-
ki, ģimene, mājas. Otra lielākā vēr-
tība ir brīvība. Par to ir sapņots un 
runāts jau sen, bet ilustratīvāk to re-
dzam Eduarda Veidenbauma dzejā, 
ko viņa jubilejas 150. gadadienā 
skandēja teju visā Latvijā.  Kompe-
tenču pieejas paraugstundu šī dzej-
nieka pirms vairāk nekā 100 gadiem 
rakstītu darbu izpratnei un saistībai 
ar mūsdienām sniedza 11. klases 
skolēni literāri muzikālā kompozī-
cijā, kurā piedalījās pats dzejnieks 
Teodora atveidojumā. Kompozīci-
jas nobeigumā – U. Marhilēviča un 
I. Fomina “Brīvību, brīvību Tēvze-
mei nelūdzam, pieprasām!”.

Emocionālais lādiņš bija sa-
ņemts, nu skolēni pēc izlozes prin-
cipa varēja veidot komandas un do-

Attīstīt bērnu un jaunie-
šu skatuves runas kultūru, 
koncentrēšanās spējas, 
emocionalitāti, veidot 
iztēli un prasmi noturēt 
auditorijas interesi – tāds ir 
ikgadējā skolēnu skatuves 
runas konkursa mērķis. Šī 
gada konkursa daiļdarbu 
izvēle tematiski saistāma 

ar Latvijas valsts simtgadi, 
tajā ietverot savu valodu, 
ģimeni, novadu, brīvību, 
Tēvzemi. Pamatideja varētu 
būt izteikta M. Zālītes dzejolī 
“Dzīvo ar Latviju, elpo ar 
Latviju!”, kuru nobeigumā 
izpildīja Daniels Apinis no 
Ances pamatskolas.  

Atzinība tiem skolēniem, kuri 

mie burti (lasot no augšas uz leju) 
veido kādu vārdu vai vārdkopu. Šo-

bija izvēlējušies šī gada jubilāru I. 
Ziedoņa, R. Blaumaņa, O. Vācie-
ša, O. Lisovskas darbus, bet tikpat 
labi savu domu varēja atklāt, emo-
cionāli un izteiksmīgi izpildot arī 
jauno un mazāk pazīstamo autoru 
dzeju un prozu. Piltenes vidus-
skolas skolniece Rūta Matisova 
publikas vērtējumam nodeva savu 
prozas darbiņu “Melnā diena” ar 
vienas – ne visai īpaši veiksmīgas 
– dienas aprakstu un nobeiguma 
vēlēšanos: “Es patiešām ceru, ka 
rītdiena un visas citas dienas man 
nebūs melnās un ka katrai no tām 
būs sava īpaša krāsa.”

Novada konkursa 1. kārta 
notika 9. martā Ventspils Gal-
venajā bibliotēkā. Tajā piedalījās 
21 dalībnieks no sešām novada 
skolām. Konkursu vadīja Pūce 
jeb Ventspils jaunrades nama 
jauniešu teātra studijas vadītāja 
Ineta Kalniņa, kura kopā ar no-
vada Kultūras nodaļas vadītāju 
Zani Pamši izvērtēja katra da-
lībnieka sniegumu, lai noteiktu 
divus labākos Kurzemes reģiona 
skatuves runas konkursam, kurš 
4. aprīlī notika Kandavā.

Pateicību par dalību saņēma 
visi, bet mūsu novadu Kanda-
vā pārstāvēja Ugāles vidusskolas 
skolnieces Evelīna Blase (5. kl.) 
un Elizabete Gulbe (9. kl.), abām 
palīdzēja sagatavoties skolotāja 
Gunita Ķirse.

Tamāra Kuciņa

Marts – skatuves runas mēnesis

Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā Elizabete 
ieguva 1. pakāpes diplomu un Evelīna – 2. pakāpes 
diplomu.  TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO

Savu fragmentu lasa 
Ugāles vidusskolas 
audzēkne Amanda 
Ivanova. 

VENTSPILS BIBLIOTĒKAS ARHĪVA FOTO

Amandai otrā vieta

Tiek būvētas mājas, pēc tam raksturojot, kam tās paredzētas.               TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO

“Mīļās mājas” – 
pasākums novada skolēniem

reiz tas bija “Dzīvo šiki”. Kādam Ā. 
Elksnes dzejolim par māju pavasara 
saulē bija “izkusuši” darbības vārdi, 
kuri jārestaurē. Kā nu kuram vei-
cās… bet, kopumā ņemot, neslikti!

Laiks pagāja nemanot, arī būv-
nieki ar savu uzdevumu tikuši galā 
un bija gatavi prezentēt to, raksturo-
jot, kam šī māja ir paredzēta, ko tā 
piedāvā papildus. Viena grupa bija 
pat izprojektējusi māju pasaules un 
sabiedrības populārām personām.

Pasākuma noslēgumā ikviens 
saņēma M. Plūksnas pateicību par 
radošu un aktīvu darbošanos latvie-
šu valodas pēcpusdienā “Mēs lasām 
kopā” ar atziņu, ka “mājas ir nopel-
nījušas mūsu svētīgās lūgšanas”. Bet 
nemateriālā vērtība ir tā, ka skolēni 
guva pieredzi, kā saprasties svešā 
grupā, kā sadarboties, kā sadalīt 
pienākumus, kā izvēlēties grupas 
vadītāju un, galu galā, kā dzīvot savā 
mājā un būvēt to. Galvenais, ka pa-
veiktais šeit netika vērtēts ar konkrē-
tiem punktiem vai atzīmēm. Vēlme 
– nākamgad atkal pulcēties Ugālē!

Tamāra Kuciņa
ties veikt savus uzdevumus. 

Praktiskajam uzdevumam no 
katras komandas tika izvirzīti trīs 
dalībnieki, kuriem no kartona kas-
tēm, izmantojot arī citus pieejamus 
materiālus, jāuzbūvē ēka un jāpre-
zentē tā. Pārējie komandas locekļi 
tikmēr pildīja teorētiskus uzdevu-
mus. Daži no tiem: iedomāties, ka 
esi gliemezis, ko jauku un mīļu tu 

glabātu savās mājās, vai iejusties 
kaimiņu (sābru) lomā un uzraks-
tīt, ko viņi varētu teikt par tavām 
mājām. J. Jaunsudrabiņa tekstu 
“Mūsmājas” vajadzēja salīdzināt ar 
autora ilustrāciju un pastāstīt, kas 
katram tuvāks – teksts vai zīmē-
jums – un kādēļ. Interesants, bet 
ne tik viegls uzdevums – uzrakstīt 
akrostihu – dzejoli, kura rindu pir-
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Jau otro gadu Ventspils 
novada pirmsskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņi un 
pedagogi pulcējās kopā 
mākslas svētkos. Šoreiz 
tie notika 13. martā Ances 
pagasta kultūras namā. An-
čiņu atsaucība, viesmīlība, 
sirsnība un rokdarbnieku 
kopas “Paukers” klātbūtne 
dienu pārvērta par jauku 
pārdzīvojumu, kas visiem 
klātesošajiem paliks spilgtā 
un dārgā atmiņā.

Bērni vēl labi atcerējās ie-
priekšējos svētkus un varēja 
daudz ko pastāstīt. Pirmajā gadā 
bija bažas par dažiem pasākuma 
momentiem, bet viss izdevās labi. 
Izanalizējām iepriekšējo gadu 
pieredzi, uzlabojām dažas lietas, 
izsūtījām ieteikumus visiem da-
lībniekiem, un, spriežot pēc pasā-
kuma atsauksmēm, šogad svētki 
izdevās lieliski!

Emocionālu pārdzīvojumu 
sniedza priekšnesumi – gan sav-
starpējā iepazīšanās rotaļā, gan 
nešpetnā Raganiņa, viņas skolotā-
ja, gan mīļās “Paukera” vecmāmi-
ņas un labsirdīgais Pēteronkulis, 
gan pašu radošā darbošanās.

Svētkus atklāja Ances meitenī-

tes ar jauku deju, tajā darba iema-
ņas savijās ar rotaļīgām deju kus-
tībām. Ar slotiņām un lupatiņām 
meitenes dejoja un reizē slaucīja, 
spodrināja un tīrīja. Pēc tam puiši 
mazo rūķīšu dejā ar otām gleznoja 
un zīmēja. Dančiem sekoja skolo-
tājas trāpīgi piemeklētā dziesma 
par krāsām. 

Tad pēkšņi ieradās Ragani-
ņa, kura bija tikai melnās krāsas 
slavinātāja. Stādīja melnas puķes 
un centās iegalvot, ka visam uz 
pasaules jābūt tikai melnā krāsā. 
Raganiņas skolotāja centās viņu 
pārliecināt par pretējo, ieteica pa-
censties saskatīt krāsas un prieku 
ar bērnu acīm. Skolotāja izvadāja 
pa darbnīcām, kurās to vadītājas 
rādīja darbiņus, kurus varēs izga-
tavot, un tad sākās radošais dar-
bošanās burziņš. 

Bērni izmantoja iepriekš ap-
gūtās prasmes un iemaņas, viņi 
zīmēja, līmēja, krāsoja, grieza, 
šuva, vēra un locīja. Mazās, čak-
lās rociņas darbojās ar papīru, 
koku, akmeņiem, audumu, me-
tālu, plastmasu un izgatavoja at-
starotājus, salmu lellītes, pirkstu 
lellītes, sejas maskas, spēka zīmes, 
astoņkājīšus, skaistas piesprau-
des, saldus taurenīšus un kukai-

IZGLĪTĪBA

nīšus no konfektēm, apgleznoja 
un aplīmēja akmentiņus, CD pār-
vērta par varžu princesēm. Skolo-
tājas savukārt iedrošināja, atbals-
tīja, kad nepieciešams, palīdzēja. 
Darbiņi krājās līdzi paņemtajos 
dārgumu maisiņos.

Visu cītīgi uzmanīja suns Sku-
Bi-Dū, kuram no lielas laimes un 
noguruma pazuda spēja luncināt 
asti. Viņš bija piekusis no viesu sa-
gaidīšanas, uzmanīšanas un bēr-
nu lielās uzmanības.

Raganiņa vēroja bērnu darbo-
šanos un iemīlēja arī citas krāsas. 
Viņa pat uzvilka jaunu zilu kleitu un 

uzsauca daudzkrāsainu puķu lietu.
Paldies visiem par veiksmīgo 

sadarbību. Bija sajūta, ka viss rit 
kā pa diedziņu – mierīgi, bez stei-
gas, labsirdīgā un radošā gaisotnē, 
kas liecina par labu darba organi-
zēšanu un disciplinētību no visu 
iesaistīto dalībnieku puses. 

Paldies Izglītības pārval-
dei par materiālo nodrošināju-
mu darbnīcām, izcili gardajiem 
svētku kliņģeriem un limonādi. 
Paldies Ances kultūras nama 
vadītājai Vitai par pārsteigumu 
– lielā suņa Sku-Bi-Dū sponsorē-
šanu un dresēšanu. Paldies kopas 

“Paukers” dalībniekiem par savu 
amata prasmju demonstrēšanu. 
Pateicos ikvienam, kas piedalījās 
svētku sagatavošanā, noformēša-
nā, materiālu izvēlē, sagādē, kop-
tēla veidošanā, darbnīcu vadīšanā, 
bērnu pavadīšanā, bet īpašais pal-
dies Unai Teibei, Aivai Bergsonei, 
Irinai Jānbergai, Baibai Mantejai, 
Rudītei Krauzei un Skaidrītei Die-
belei. Svētki izdevās! Mājās brau-
cām noguruši, bagāti un laimīgi. 

Ventspils novada Izglītības 
pārvaldes PII metodiķe 

Revita Kraule

Mākslas svētki 
“Krāsainā, raibā pasaule” 

Bērni darbojās kopā ar pieaugušajiem, gūstot pozitīvas emocijas.  
REVITAS KRAULES ARHĪVA FOTO

29. martā, šogad tā bija 
Zaļā Ceturtdiena, Popes 
kultūras namā notika no-
vada bērnu mākslas svētki 
“Krāsainā Latvija”, kurus 
organizēja vizuālās mākslas, 
mājturības un tehnoloģiju 
skolotāju metodisko apvie-
nību vadītāji sadarbībā ar 
Izglītības pārvaldi.  
Mērķis – stiprināt nacionā-
lo identitāti un valstisko 
apziņu, gatavojoties Latvijas 
valsts simtgadei, rosināt 
skolēnu pašizteikšanos,  
apliecināt savu individuali-
tāti un vienreizīgumu  
vizuāli plastiskajā mākslā. 
Bērnu mākslas svētki  
notiek reizi divos gados 
– tradicionāli ar iepriekš 
iekārtotu skolēnu darbu iz-
stādi un radošajām darbnī-
cām pasākuma laikā. Šogad 
tajā piedalījās 98 dalībnieki 
no gandrīz visām skolām. 
Emocionālu ievirzi sagā-
dāja Popes pagasta folklo-
ras kopa “Pūnika”, kuras 
dalībnieki ir arī skolēni, 
dižojoties:

“Sveši ļaudis brīnījās,
Cik dižena tauta nāca –
Baltas sagšas, sārtas jostas,
Treju zīļu vainadziņš.”

Par tālāko pasākuma norisi gā-
dāja kultūras nama vadītāja Indra 
Grosbārde un Popes amatierteātra 
“Pavasars” režisore Ineta Kalniņa, 

poētiski raksturojot katru pagastu, 
no kura ieradušies bērni, novada 
koptēlu izsakot vārdos: “Balti mā-
koņi zilās debesīs, zaļi meži šoseju 

malās, sudrabota jūra un rasas pi-
lieni zeltītā Jāņu rītā… Tā varētu 
raksturot mūsu novadu un tās krā-
sas, kas mīt gandrīz katrā no mūsu 
pagastiem, bet pāri visam – vakara 
miers manās un tavās mājās un 
labi cilvēki apkārt”. 

Mākslas svētkus atklāja Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Aina Kli-
moviča, iepazīstināja ar astoņām 
darbnīcām un to vadītājām, skolē-
niem novēlēja apgūt jaunas pras-
mes, izgatavot sev un draugiem 
jaukas Lieldienu dāvanas.

Darbnīcu “Lellīte” vadīja Tār-
gales pamatskolas skolotāja Revita 
Sproģe-Golubeva, “Rokassprādzī-
te” – Užavas pamatskolas skolotāja 
Anita Pāvelsone, “Akmentiņu deku-
pāža” – Popes pamatskolas skolotāja 
Ingrīda Andersone, “Pārsteigums 
draugam” – Ances pamatskolas sko-
lotāja Indra Ozola, “Zaķis” – Zūru 
pamatskolas skolotāja Ilze Stacēviča, 
“Lieldienu dekors” – Ugāles Mākslas 
un mūzikas skolas skolotāja Larisa 
Zariņa, darbnīcas “Bezdelīgas” un 
“Latvju raksti” vadīja Ugāles Mākslas 
un mūzikas skolas absolventes Paula 
Lagzdiņa un Anda Ikše.

NOBEIGUMS 8. lpp. 

Atskats novada bērnu 
mākslas svētku norisē

Skolēni iesaistījušies Larisas Zariņas vadītajā darbnīcā.  TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO     
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TĀRGALE

Uzstāšanās  prasmes un 
dziedātprieku 10. martā pa-
rādīja Tārgales pirmsskolas 
vecuma bērni, piedaloties 
mazo dziedātāju konkursā 
“Tārgales Cālis 2018”.

Uz konkursu, 12. pēc kārtas, 
ieradās slavenais Lielais Cālis 
(paldies Arvim Krūzem), kurš 
mazos solistus priecēja ar savu 
klātbūtni. Konkursu vadīja pazīs-
tamie pasaku tēli – Buratino un 
daiļā Malvīne, kura arī dziedāja 
un notis mācīja gan Buratino, gan 
visiem klātesošajiem.  

Konkursam šogad bija pietei-
kušies deviņi mazie cāļi – dziedā-
tāji, no kuriem divi diemžēl ne-
ieradās, jo bija saslimuši. Katram 
solistam repertuārā skolotājas bija 
izvēlējušās vienu dziesmiņu – at-
bilstoši bērna vecumam un balss 
spējām. 

Žūrijas komisijas priekšsēdē-
tāja bija dziedātāja ar lielu stāžu 
– Tārgales pamatskolas direkto-
re Ilze Judzika. Žūrijas komisijas 
locekļi bija folkloras kopas «Piški 
kāndla» dalībnieki Ralfs Golubevs 
un Ģirts Vjaters, kuriem uzstāša-
nās pieredze ir jau deviņus gadus, 
un Kellija Kronberga – Tārgales 
pamatskolas popgrupu «Jautrā 
varavīksne» un «Cīrulītis» bijusī 
dalībniece.

Pirmā uzstājās Agnija Pušins-
ka ar Raimonda Paula dziesmu 
“Cāļus skaita rudenī”. Viņa ļoti 
droši, pārliecinoši nodziedāja 
dziesmu, piedziedājumā visi ska-
tītāji dziedāja līdzi, un meitene 
konkursā ieguva titulu “Tārga-
les Supercālis 2018”. Mazā solis-
te šādā konkursā piedalījās otro 

reizi. Pagājušā gadā viņa ar spožu 
degsmi izpildīja dziesmu “Dils 
Bils krokodils”, iegūstot titulu 
“Košākais Tārgales Cālis 2017”.

Ar otro kārtas numuru uzstā-
jās Evelīna Vītola. Arī viņa šādā 
konkursā piedalījās otro reizi. Pa-
gājušo gadu Evelīna ar savu dzie-
dājumu priecēja skatītājus, ienesa 
viņu sirdīs gaišumu un konkursā 
ieguva titulu “Saulainākais Tārga-
les Cālis 2017”, bet šogad ar Gun-
tara Rača dziesmu “Labāk nevar 
būt!” kļuva par “Kustīgāko Tārga-
les Cāli 2018.”

Trešā uzstājās Anna Mari-
ja Bišofa. Viņa cāļu konkursos 
ir piedalījusies trīs reizes. 2015. 
gadā kļuva par “Tārgales Super-
cāli”, 2016. gadā viņa bija “Stilīgā-
kais Cālis”, bet 2017. gadā tautiskā 
ietērpā un sarkanrožu vainadziņu 
galvā ar dziesmu “Ai, mana zeme, 
tēvzeme” kļuva par “Latviskāko 
Tārgales Cāli 2017”. Šogad Anna 
Marija ļoti izteiksmīgi nodziedāja  
Daces Robules dziesmu «Cepu, 
cepu karašiņu” un ieguva titulu 
“Mīlīgākais Tārgales Cālis 2018”. 

Ceturtā uz skatuves droši 
kāpa Anna Jansone, ar Daces Ro-
bules dziesmu “Vējš” sajūsminot 
skatītājus ar kustībām un drošu 
priekšnesumu, iegūstot titulu 
“Aktīvākais Tārgales Cālis 2018”. 
Arī viņa konkursā piedalījās otro 
reizi. Pagājušajā gadā Anna dzie-
dāja dziesmu “Re, re, vāvere”, un 
mazās konkursantes izpildījums 
skatītāju sirdīs ienesa īpašu staro-
jumu un ieguva titulu “Skatītāju 
simpātija konkursā Cālis 2017”.

Keitija Bišofa cāļu konkursā 
piedalījusies jau trīs reizes. Pir-

mo reizi viņa dziedāja 2014. gadā, 
kad Keitijai bija tikai divi gadiņi. 
Toreiz meitene ieguva gan ska-
tītāju simpātiju, gan titulu “Ma-
zākais Cālis”, bet pagājušā gadā 
viņas pārliecinošais  dziedājums, 
izpildot Raimonda Paula dzies-
mu “Maza, maza vārniņa”, ieguva 
titulu “Tārgales Supercālis 2017”. 
Šogad Keitija dziedāja Validas 
Vaideles dziesmu «Ak šī meitene”, 
sajūsmināja skatītājus ar drošu un 
muzikālu priekšnesumu un iegu-
va “Skatītāju simpātiju 2018”.

Ar sestās kārtas numuru uz-
stājās Elizabete Platā. Viņa kon-
kursā piedalījās pirmo reizi un 
dziedāja Daces Robules “Cepam-
dziesmiņu”. Ar interesanto dzies-
miņas izpildījumu un kustībām 

priecēja skatītāju sirdis, un žūri-
ja viņai piešķīra titulu “Košākais 
Tārgales Cālis 2018”.

Pati mazākā konkursa da-
lībniece Elza Jurkevica noslēdza 
konkursu. Viņa dziedāja Lolitas 
Saulietes dziesmu “Mīļdziesmi-
ņa”. Mazākās solistes izpildījums 
skatītāju sirdīs ienesa īpaši gaišu 
starojumu. Ar savu priekšnesumu 
viņa burtiski apbūra skatītājus, ie-
gūstot titulu “Saulainākais Tārga-
les Cālis 2018”.

Kamēr žūrija apspriedās, pa-
saku tēli Buratino un Malvīne ar 
bērniem gāja rotaļās. Liels paldies 
žūrijai par jauko vērtējumu, la-
biem vārdiem, īpaši Ģirtam Vja-
teram, kurš pie pults neatlaidīgi 
darbojās, atskaņojot dziesmu fo-

nogrammas, prezentējot slaidus 
uz ekrāna no “Tārgales Cāļu” kon-
kursiem.

Paldies vecākiem, viņu ģi-
menēm un mūzikas skolotājām 
Margitai Kronbergai un Antrai 
Ziemelei par nesavtīgi ieguldīto 
darbu konkursantu sagatavošanā. 
Paldies skatītājiem, klausītājiem 
un līdzjutējiem par jaukajiem no-
vēlējumiem mazajiem solistiem. 
Liels prieks, ka bērniem patīk 
dziedāt, būt uz skatuves un uzstā-
ties. Koncertā pārliecinājāmies, 
ka mūzika un dziedāšana pozitī-
vi ietekmē gan pašus bērnus, gan 
mūs visus un dara laimīgus.

Tārgales kultūras 
darba organizatore 

Ilga Porniece

Mazās dziedātājas ar Cāli un žūriju.  AIVARA AUSTERA FOTO

“Tārgales 
Cālis 2018”
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Ikvienai darbnīcai kupls da-
lībnieku skaits, sastāvs mainījās 
ik pa laikam; kad bija izgatavots 
viens suvenīrs, varēja izvēlēties 
citu darbnīcu. Noslēgumā dau-
dzi skolēni varēja lepoties ar to, 
ka strādājuši vairākās darbnīcās 
un dažs izgatavojis pat septiņus 
suvenīrus. 

Laiks ieskatīties arī darbu iz-
stādē – par gidu un vērtētāju pa-
aicinājām Popes skolas 1. klases 
skolnieci Beati Patriciju, kura arī 
labprāt tam piekrita. Vispirms 
bija jāapskata viņas pašas skolas 
darbiņi – izpildīti visdažādākajās 
tehnikās; redzējām gan atpazīsta-
mu ēku maketus, gan zīmējumus, 

gan tamborējumus, gan “audenes” 
ar dabas motīvu. Visizsmeļošāko 
paskaidrojumu gide sniedza par 
to, kā top auduma apdruka un cik 
ilgu laiku tas aizņem, jo viņa pati 
ir viena  krekliņa apdrukas auto-
re (vad. I. Andersone). Turpmāko 
uzmanību veltījām Zūru pamat-
skolas netradicionālo rokdarbu 
pulciņa (vad. I. Tindenovska) pa-
pīra locījuma tehnikā veidotiem 
putniņiem. Darba autores Rēzija 
un Dita mums paskaidroja, ka tas 
ir pacietību un precizitāti prasošs 
darbs – “Pavasari gaidot” tapis 
divu mēnešu laikā. Priecēja arī 
zūriņu veidotās mandalas. Izstā-
des vērtējuma turpinājumā mūsu 
uzmanību saistīja Tārgales skolas 
rokdarbu pulciņa adījumi – cim-

di, šalle, arī šūtā somiņa, kuras de-
kora izveide bijusi vissarežģītākā, 
kā paskaidroja darba autore Kris-
ta Alise (vad. R. Sproģe-Golube-
va). Ugālniekiem – tradicionāli un 
neatkārtojami keramikas mākslas 
darbi – dekori, vēja zvani (vad. A. 
Upīte).  Puzes pamatskolas tēmai 
“Iepazīstot latvju rakstu zīmes” 
praktisks risinājums – latviskās 
zīmes iestrādātas atstarotājos, 
interesanti sapņu ķērāji (vad. I. 
Gulbe). Ancei – vitrāžas “Pilsētas 
iela”, “Sapņu putns” un “Nakts-
putns” (vad. I. Ozola). 

Izstādes turpmākā apskate 
notika bez gides, kurai bija jāstei-

dzas uz citu nodarbi. Apbrīnoja-
mi ir Stiklu internātpamatskolas 
audzēkņu darinājumi – koka ta-
buretes un dekori, paliktņi, ga-
ļas dēlīši (vad. Ē. Prenclavs un E. 
Mih ņēvičs), makets “Mūsu mājas” 
(vad. M. Kaņepe), sienas dekori 
ar purva tēmu no dabas materiā-
liem (vad. I. Eniņa), 9. c klases au-
dzēkņu plēstās aplikācijas tehnikā 
izpildītie darbi “Sidraba slidas”, 
“Pret kalnu” (vad. Z. Bebriša).

Īpašs novērtējums Ugāles 
Mākslas un mūzikas skolas dar-
biem materiālā un datorgrafikā 
(L. Zariņa), arī Tārgales pamat-
skolas zīmējumiem un grafikai 

(R. Sproģe-Golubeva).
Žēl, ka šajā gadā izstādes 

darbiem ir jāpaliek mājās, jo nav 
turpmākā – reģionālā un valsts 
posma izstādes. Visi bija centu-
šies parādīt, ko spēj skolēni ār-
pusstundu laikā talantīgu skolo-
tāju vadībā. Par dalību izstādes 
veidošanā ikviens tās dalībnieks 
saņēma Izglītības pārvaldes patei-
cību, bet svētku dalībnieki Inetas 
vadībā veidoja vilcieniņu, ar kuru 
devās uz kliņģera ēšanas un limo-
nādes staciju.

Svētki bija izdevušies! Lai dzī-
vo svētki!

Tamāra Kuciņa

Atskats novada bērnu 
mākslas svētku norisē
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Katru dienu dzīve mums piespē-
lē kādu iespēju, un katra paša rokās 
ir pieņemt to vai palaist garām. Šajā 
mācību gadā savu iespēju garām 
nav palaidušas četras mūsu skolas 
meitenes. 2017. gada oktobrī viņas 
ir atvērušas un veiksmīgi darbojas 
savos skolēnu mācību uzņēmumos 
(SMU). Ketijai Kažokai (6. kl.) un 
Daniellai Zviedrei (5. kl.) pieder uz-
ņēmums “Papīra burvītes”, savukārt 
Anijai Lāsmai Apermanei (7. kl.) un 
Laumai Ližbovskai  (7. kl.) – “Jūras 
dārgumi”. Abi uzņēmumi veiksmīgi 
startējuši reģionālajos gadatirgos un 
10. martā tirdzniecības centrā “Do-
mina Shopping”  Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūras projekta 

“Inovāciju motivācijas programma” 
notiekošajā lielākajā izglītības or-
ganizācijas  “Junior Achievement 
Latvija” īstenotajā skolēnu mācību 
uzņēmumu pasākumā “CITS BA-
ZĀRS”. Tajā piedalījās 270  labākie 
mācību uzņēmumi, pulcējot 800 
skolēnus un viņu pedagogus no vi-
sas Latvijas. Uzņēmumi tika iedalīti 
pa preču kategorijām  – “Pakalpo-
jumi, izklaide”, “Apģērbi, aksesuāri”, 
“Skaistumkopšana, bižutērija”, “Pār-
tika, preces virtuvei”, “Elektropreces, 
gaismas objekti”, “Suvenīri, dāvanas, 
sezonas preces”, “Spēles, preces bēr-
niem” un “Interjera preces”. Pasāku-
ma laikā jaunajiem uzņēmējiem bija 
iespēja piedalīties “Swedbank” men-

toru  speed-dating aktivitātē un sa-
ņemt 15 minūšu konsultāciju tirgve-
dības, finanšu plānošanas, produktu 
attīstīšanas vai uzņēmuma vadības 
jautājumos.  Ketija Kažoka (“Papīra 
burvītes”) piedalījās SMU “Business 
pitch”  aktivitātē, prezentējot savu 
SMU biznesa ideju. “Papīra burvī-
tes” tika izvirzītas nominācijai par 
labāko tirdzniecības vietu. 29. mar-
tā abu uzņēmumu pārstāves devās 
uz reģionālo gadatirgu “CITS BA-
ZĀRS” Liepājā. Ceru, ka šo meiteņu 
veiksmes stāsti pamudinās arī citus 
skolēnus pievērsties nopietnām biz-
nesa idejām.

Karjeras konsultante 
Eva Zeltzaķe

TĀRGALE

Esam sagaidījuši pava-
sari visās tā formās – gan 
astronomisko, gan arī ilgi 
gaidīto meteoroloģisko 
pavasari. Mūsu Ventspils 
novada lībiešu krasta ļaudis 
– Tārgales novada folklo-
ras kopa “Kāndla” Ilgas 
Pornieces vadībā – kopā ar 
draugu kopām šo pavasara 
ekvinokciju jeb pavasara 
gadalaika iestāšanās brīdi 
ik gadu sagaida pēc senām 
tradīcijām. Tas ir putnu jeb 
pavasara vēstnešu modinā-
šanas brīdis.

Putnu modināšana jeb sasauk-
šana ir sena lībiešu tradīcija. Kā 

rāda liecības, senie lībieši domāja, 
ka putni ziemā patiesībā nekur 
tālu neaizlido. Tepat vien ir, tikai 
noslēpušies un guļ ziemas miegu. 
Vieni paslēpušies upes dibenā, citi 
– jūrā, ezerā vai kādā citā slēpnī. 
Tādēļ pavasara iestāšanās brīdī 
(ir versijas, ka putnus modina arī 
Lieldienu pirmajā svētku dienas 
rītā) putniņi ir jāmodina, lai viņi 
zinātu, ka laiks atkal celties un at-
griezties.

Tieši tādēļ putnu modināšana 
parasti notiek tieši pie ūdeņiem – 
pie jūras, ezera vai upes, bet tur, 
kur ūdeņu tuvumā nav, – arī kalna 
galā. Galvenais ir skaļi svilpot ar 
svilpītēm un visiem kopā dziedāt 

īpašu putnu modināšanas dzies-
mu “Tšītšorlinkizt”. Kad dziesma 
nodziedāta, seko vēl citi rituāli, 
jo putnu modināšanas tradīcijai 
ir vēl arī citi motīvi. Ejot pie jūras, 
vienmēr jāņem līdzi arī ziedojums 
jūras mātei. Kāds mazumiņš no 
svētku mielasta jāatdod jūrai. Pēc 
tam ļaudis dziedādami atgriežas 
savās ikdienas gaitās.

Tārgales folkloras kopa 
“Kāndla” ik pavasari līdz ar aus-
mu dodas pie jūras un kopā ar 
draugiem modina putnus pava-
sarim, tā vienlaikus iepazīstinot 
arī citus ar lībiešu senajām tradī-
cijām. Daudziem ir lieli brīnumi 
par šādu tradīciju, kas latviešiem 

ir samērā sveša. Šoreiz rītausmā 
jūras krastā pie Liepenes kopā 
ar “Kāndlu” bija Piltenes novada 
folkloras kopas dalībnieces. Visi 
kopā nodziedāja rituāla dziesmu, 
draugu kopas dalībnieces aktīvi 
iesaistīja arī citās aktivitātēs. Pie-
mēram, ziedojuma jūras mātei 
došanā, metot krāsotas olas jūrā 
tik tālu, cik vien var. Pēc tam visi 
tālāk devās uz spēkvietu “Čīksteli”, 
kur “Kāndla” ar īpašiem rituāliem 
sagaida katru gadalaiku.

Šis gads bija zīmīgs arī ar 
faktu, ka pirmo reizi Latvijā no-
tika pirmā lībiešu zibakcija “Lielā 
putnu modināšanas diena”. Ak-
cijā piedalījās dziesmu ansambļi 

un kopas no Tārgales, Kolkas, 
Saulkrastiem, Rīgas un citām 
vietām, viņiem pievienojās arī 
lībiešu draugi un ikviens cits in-
teresents. Tāds arī bija akcijas 
galvenais mērķis, lai šo tradīciju 
iepazītu arvien plašāks cilvēku 
loks. Pēc tam akcijā uzņemtie 
foto un video materiāli publicēti 
sociālajos tīklos, tos vienoti ie-
spējams aplūkot “Livones.net” 
profilā sociālajā tīklā “Facebook”. 
Sagaidāms, ka turpmākos gadus 
šāda akcija kļūs arvien plašāka, tā 
savukārt skaidroja Lībiešu savie-
nībā “Līvõd Īt”.

Artūrs Andžs

Ventspils pilsētas domes Kultūras centra 
projektu konkursā atbalstīts jātnieku sporta 
kluba “Demora” projekts “Demoras saule”.

29. aprīlī no plkst. 12 līdz 15 Tārgales pagas-
ta “Demoras staļļos” galvenais akcents būs likts uz 
kulināri kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
nu – sklandraušu cepšanu. Ūsiņa dienā katram pa 

saulainam rausim! Varēs apskatīt dažādu šķirņu tru-
šus, zirgus un ponijus, notiks Ūsiņa godināšana un 
zirgu apkalšana, arī kopšana – sukāšana, krēpju pīša-
na, seglošana. Demonstrēs uzvedumu ar zirgiem un, 
kā jau ierasts, ceps un baudīs pantāgu. Par pasākuma 
jautro noskaņu rūpēsies Mārtiņš Bergmanis.

Gelinta Apse

Lībiešu krasta ļaudis modina putnus  

Putnu modinātāji pulcējušies jūras krastā.  
ARTŪRA ANDŽA FOTO

Skolnieces iesaistās 
uzņēmējdarbībā

Tārgales pamatskolas audzēknes, skolēnu mācību uzņē-
mumu pārstāves.  EVAS ZELTZAĶES ARHĪVA FOTO

“Demoras saule” Ūsiņdienā
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17. martā, spītējot brīv-
laikam, agrajam rītam un 
citiem blakusapstākļiem, 
septiņi apņēmības pilni vi-
dusskolnieki devās uz jūras 
koledžu “Novikontas” Rīgā, 
lai piedalītos trīspadsmitajā 
ikgadējā koledžas rīkotajā 
konkursā “Enkurs”. Ugāles 
vidusskola piedalījās septīto 
reizi. Pirmajā kārtā sacen-
tās astoņas komandas no 
Aizputes, Ādažiem, Jelgavas, 
Rēzeknes, Špoģiem, Tuku-
ma, Ventspils un, protams, 
Ugāles. Visām bija mērķis 
tikt starp četrām labākajām, 
lai izcīnītu iespēju startēt 
lielajā finālā 28. aprīlī. 

Ugāles komandu pārstāvēja 
tās kapteinis Jānis Pēteris Pečaks, 
Ēriks Lukašs, Raivo Bērziņš, Andis 
Strēlis, Klāvs Priekulis, Teodors 
Drazlovskis, Nils Strazdiņš. Rīgā 
mums pievienojās Emīls Pudāns 
(paldies Emīlam par pieslēgšanos 
komandai, ceļot komandas garu 
un palīdzot ar savu pieredzi, kura 
gūta no iepriekšējiem gadiem), 
jo neparedzētu iemeslu dēļ bijām 
palikuši nepilnā sastāvā, bet tas 
netraucēja komandas apņēmībai. 
Zinājām, ka vienīgais uzdevums, 
kurā nevarēsim pilnvērtīgi no-
startēt, ir virves vilkšana. Tā kā tai 
ir viszemākais uzvaras koeficients, 
tas nemazināja mūsu izredzes uz 
iekļūšanu finālā.

Bija jāizpilda septiņi uzdevu-
mi, kuros bija nepieciešams zināt 
gan pirmās palīdzības sniegšanas 
pamatprasmes, gan vadīt kuģi si-
mulatoros, pārbaudīja arī skolēnu 
erudīciju, spēku, ātrumu, atjautī-
bu un izveicību. Katra uzdevuma 
veikšanai komandai tika atvēlētas 
20–30 minūtes, visi uzdevumi bija 
jāveic uz laiku, tāpēc tie bija jāpil-
da ātri, bet jāatceras, ka par kļū-

dām var nopelnīt soda sekundes.
Pirmie divi uzdevumi ugāl-

niekiem bija ar navigācijas simu-
latoru. Pirmajā simulatorā trim 
komandas dalībniekiem (Ērikam, 
Teodoram, Raivo) bija ar kuģi jā-
tiek pēc iespējas tuvāk prāmim, 
bet tā, lai nenotiktu sadursme. 
Kad no komandtiltiņa tika sagai-
dīts signāls, ka ir piepeldēts pie-
tiekami tuvu, bija jādodas atpakaļ 
līdz bojai un jānodod stafete nā-
kamajam komandas dalībniekam. 
Ugāle iesāka ļoti piesardzīgi, uz-
traucoties, ka nenotiek sadursme 
ar prāmi, tādēļ pirmajā uzdevumā 
nedaudz atpalikām no vadošo ko-
mandu uzrādītajiem rezultātiem, 
līdz ar to 5. vieta. 

Bet pēc pirmā uzdevuma ko-
mandai uztraukums bija pazudis, 
puiši saprata, ka uz simulatora 
nav nemaz tik grūti un kuģi var 
droši vadīt ar lielāku ātrumu. Tā-
pēc ar lielu pārliecību tika startēts 
otrajā navigācijas simulatora uz-
devumā, kurā atkal trim dalībnie-
kiem (Jānim, Andim, Nilam) bija 
jāveic stafete, tikai šoreiz blakus 
bija vēl viena komanda (Ventspils 
Valsts 1. ģimnāzija), ar kuru bija 
iespēja sacensties plecu pie ple-
ca. Komandām bija jāveic šķēršļu 
josla uz jūras, kā arī jāizvairās no 
blakus peldošajiem kuģiem. Sa-
censība ar Ventspils komandu bija 
ļoti saspringta, kas veicināja laba 
rezultāta uzrādīšanu, finišā abām 
komandām vienāds rezultāts – 
precīzi četras minūtes un dalīta 
1. vieta!

Trešā uzdevuma veikšanas 
nolūkos devāmies ārā, uz jūras 
koledžas “Novikontas” konteine-
riem, kuri pielāgoti ugunsdzēša-
nas situāciju simulēšanai un attē-
lošanai. Trīs komandas dalībnieki 
(Klāvs, Emīls, Ēriks) pilnā uguns-
dzēsēju ekipējumā un ar skābekļa 

maskām devās dūmu pilnā kontei-
nerā, lai glābtu cietušo manekenu, 
kuru pieāķēja pie vinčas, lai pārējā 
komanda varētu viņu izvilkt ārā 
un nogādāt drošībā. Mūsu ko-
manda to paveica godam, uzrādot 
labāko rezultātu, bet beigās tikai 
viena komanda mūs mazliet ap-
steidza, tādēļ 2. vieta.

Pēc pusdienām devāmies pil-
dīt pārsteiguma uzdevumu. Pir-
majā daļā bija pēc iespējas ātrāk 
kartē jāatrod desmit ostas: Dakā-
ra, Rīga, Reikjavīka, Honkonga, 
Maiami, Riodežaneiro, Buenos-
airesa, Keiptauna, Panama un 
Gibraltārs. Savukārt otrajā daļā 
bija mēmais šovs, kurā mūsu ko-
manda visus vārdus atminēja ļoti 
ātrā laikā, kopā par šo uzdevumu 
mums 3. vieta.

Nākamais uzdevums – pir-
mās palīdzības sniegšana, kuram 
piešķirts vislielākais uzvaras koe-
ficients. Lai arī skolēni bija sagata-
vojušies, viņus samulsināja skopā 
informācija par situācijas apraks-
tu, līdz ar to tika pieļautas mazas 
kļūdiņas, kas noveda pie soda se-
kunžu pieskaitīšanas, bet uzrādī-
tais rezultāts deva tikai 7. vietu.

Pirmspēdējais uzdevums at-
kal bija uz navigācijas simulatora, 
tikai šoreiz uzdevumu veica pieci 
dalībnieki, bija jāprot izmantot 
gan kuģa karti, gan radaru, lai stū-
rētu arī miglas apstākļos un neuz-
skrietu kādam šķērslim vai bojai. 
Zēni uzdevumu veica godam –   
3. ātrākā komanda.

Visbeidzot komandas sacen-
tās virves vilkšanā, kurā nelolo-
jām augstas cerības, bet šogad tika 
mainīts virves vilkšanas sacensību 
formāts, tāpēc pārāk daudz pun-
ktu nezaudējām un ieguvām dalī-
to 5. vietu.

Pirms rezultātu paziņošanas 
nezinājām nopelnītos punktus vi-

23. februāra vakarā Ugāles vidusskolā notika 12. 
klases žetonvakars. Visi sanākušie sākumā varēja 
vērot īsfilmu, kurā tuvāk iepazina un atklāja, kādi 
mēs patiesībā esam. Noskatoties šo īsfilmu, klāt-
esošie varēja saprast, ka mums ļoti patīk dziedāt un 
dejot, tāpēc arī mūsu montāžas uzvedums nevarē-
ja iztikt bez dziesmām. Un kārtējo reizi visi varēja 
pārliecināties, ka esam ļoti skanīga un dziedoša kla-
se. Neiztikām arī bez tradīcijām un šajā vakarā visi 
saņēmām savus žetona gredzenus, skolotāja – sko-
las žetonu, kā arī dāvājām savas klases žetonu sko-
lai. Šajā vakarā no 11. klases uzzinājām savu nākot-
nes horoskopu un saņēmām tradicionālo 11. klases 
audzēkņu veidoto avīzi “Pleķis”. Pēc svinīgās daļas 
notika mūsu pašu iestudēta teātra izrāde “Neparas-
tais lidojums” jeb mūsdienīga versija par “Brēmenes 
muzikantiem”. Šī izrāde bija ļoti jautra un muzikāla. 
Liels paldies visiem, kuri palīdzēja mums noorgani-
zēt žetonvakaru, un paldies visiem, kuri bija kopā 
ar mums šajā vakarā. Uz tikšanos mūsu izlaidumā!

12. klases vārdā Elīna Evelīna Silarāja

sos uzdevumos, tāpēc par iegūto 
vietu nebija ne jausmas, bet jop-
rojām cerējām, ka esam iekļuvuši 
finālā. Sākoties apbalvošanai, sāka 
ar astotās vietas ieguvēju (Špoģu 
vidusskolu), tad virzījās pa vie-
nai vietai uz augšu. Septītā vieta 
– Ādažu vidusskolai, sestā vieta 
– Ventspils Valsts 1. ģimnāzijai... 
Pārdomas: “Vēl neesam nosauk-
ti, tātad tūlīt nosauks piekto vietu 
un zināsim, vai esam starp četrām 
finālistēm.” Piektā vieta – Jelga-
vas Valsts ģimnāzijai. “Jā! Esam 
finālā!” iesaucāmies un atviegloti 
uzelpojām.  Bet nu jau parādījās 
kāre uz kaut ko augstāku: “Varbūt 

pat esam trijniekā?” Ceturtā vieta 
– Aizputes vidusskolai, tātad esam 
nostartējuši veiksmīgāk, nekā ce-
rējām. Trešā vieta – Tukuma Raiņa 
ģimnāzijai. Kaut kas nebijis – Ugā-
les vidusskola izcīnījusi 2. vietu! 
Tas nekas, ka pārliecinoši uzvarēja 
Rēzeknes 5. vidusskola.  

Ugāle startēja godam, un ta-
gad apņēmības pilnā komanda 28. 
aprīlī dosies uz finālu, kur uzde-
vumi jau būs sarežģītāki un kon-
kurence nopietnāka, bet tas mūsu 
puišus nebiedē, jo ir gūta kārtīga 
pārliecības deva, ar kuru arī dosi-
mies uz finālu. Veiksmi finālā!

Skolotājs Kaspars Gulbis

Ugālnieki iekļūst finālā

Puiši, tērpušies ugunsdzēsēju ekipējumā, gatavi veikt 
uzdevumu.   KASPARA GULBJA FOTO

Saturīgais 
žetonvakars
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UGĀLE

Šogad devos ēnu 
dienā uz Latvijas 
Radio 5, kur ēnoju 
radio diktori Martu 
Grigali. Pieteicos 
uz šo vakanci, jo 
gribēju izmēģināt 
kaut ko jaunu, un biju 
pārsteigta, ka biju 
viena no tām piecām 
meitenēm (kopumā 
bija pieteikušies 32 
cilvēki), kuras ieguva 
šo iespēju piedalīties 
ēnu dienā. Beidzot 
redzēju, kas notiek 
radio ētera laikā 
un tā aizkulisēs, 
kā arī man pašai 
bija iespēja mazliet 
parunāt radio ēterā. 
Vēl man bija papildu 
iespēja mazliet 
iepazīties ar Latvijas 
Radio māju un citiem 
radio diktoriem, 
sapratu, ka patiesībā 
šis darbs nav nemaz 
tik viegls, kā izskatās 
no malas. Kopumā 
man tā bija lieliska, 
jauna pieredze un 
jautri pavadīta diena.

Elīna Silarāja

Marts – pavasara skaistākais 
mēnesis – kalendārā iekrāsots 
melnā krāsā. Nav Latvijā tādas 
ģimenes, kurai nebūtu sava stāsta 
par Sibīriju un par tuviniekiem, 
kuri tās aukstajos plašumos pa-
zuda bez vēsts vai neatgriezās no 
izsūtījuma. 1949. gada 25. marta 
diena daudzām latviešu ģimenēm 
bija ļoti traģiska. Kā katru gadu, 
arī šogad ugālnieki pulcējās pie 
Ugāles dzelzceļa stacijas, lai godi-
nātu un pieminētu tos ļaudis, kas 
pārcieta šīs smagās un traģiskās 
marta dienas. Pie akmens bija sa-
gatavota neliela montāža Ugāles 
amatierteātra aktieru izpildīju-
mā. Par pamatu tika ņemti mate-
riāli no Mintauta Priekuļa mātes 
dienasgrāmatas par smago ceļu 
līdz Sibīrijai. Notika arī svētbrī-
dis ar mācītāju Jāni Kalniņu. Pēc 

piemiņas brīža pie akmens pasā-
kuma dalībnieki devās uz tautas 
namu “Gaisma”, lai kopīgi noska-
tītos filmu par ugālniekiem, kuri 
bija izsūtījumā. Par to liels paldies 
Aleksandram Hmeļņickim, Intai 
Rutkovskai un filmas galvenajiem 
varoņiem – mūsu represētajiem 
pagasta iedzīvotājiem. Alek-
sandra pēc pasākuma teica: “25. 
martā piedalījos patiesības stun-
dā pie dzelzceļa stacijas Ugālē,  
un radās jautājums, kāpēc nepa-
matoti tika sodīta latviešu tauta? 
Par darba tikumu, kas neļāva aiz-
augt Latvijas laukiem, varbūt par 
nacionālo lepnumu? Katra tauta 
grib būt neatkarīga. Mācīsimies 
cits citu mīlēt, viens otram piedot 
un nemīt otram uz papēžiem!”

Tautas namā skanēja arī ne-
liels Ugāles Mūzikas un mākslas 

Ar šādu nosaukumu 11. mar-
tā Ugāles tautas namā “Gaisma” 
notika viktorīna konkurss. Lai gan 
dalībnieku bija maz (no piecām 
pieteiktajām komandām ieradās 
trīs), azarts bija liels. Pavisam 
bija 90 jautājumu par Latviju un 
Ugāles pagastu. Tika izveidotas 
arī kartona kārbas, kurām bija ap-

gaismojums un neliela sprauga, lai 
varētu tajā ielūkoties. Katrā kārbā 
atradās savs priekšmets (seno lai-
ku tintnīca, gāzmaska, 1918. gada 
Latvijas armijas karavīra cepure 
utt.), un viktorīnas dalībniekiem 
bija jāatmin, kas tas par priekš-
metu un kur to lieto. Jautājumi 
tika sastādīti, ņemot palīgā vidus-

skolas vēstures grāmatas. Žūrijā 
bija Iveta Pete un senioru kluba 
pārstāve Mārīte Sīlarāja. Vislielā-
ko punktu skaitu (345) un pirmo 
vietu izcīnīja Leigutu ģimene. Ot-
rajā vietā ar 289 punktiem – jauk-
tā kora “Eglaine” komanda, bet 
trešajā vietā tautas nama “Gais-
ma” komanda. Tagad mēs zinām, 

cik daudz mums vēl jāmācās, lai 
pilnvērtīgi apgūtu mūsu Latvijas 
vēsturi. Pēc dalībnieku ieteikuma 
centīsimies sarīkot arī viktorīnu 
par Ugāli un ceram, ka tad būs 
vairāk to ugālnieku, kas apmeklē 
pasākumu, nevis čīkst, ka “nekas 
jau nenotiek”. Uz drīzu tikšanos! 

Iveta Pete

skolas audzēkņu koncerts, dzies-
mas dziedāja arī Mārtiņš Grunte 
un Dagnija Selecka. Laiks pagāja 
nemanot, kopā tika stāstīti atmi-
ņu stāsti par smagajiem gadiem 
Sibīrijā un sarunāti maršruti eks-
kursijām, turpmākajiem pasāku-
miem. Paldies visiem, kas ieradās 

uz pasākumu, palīdzēja filmas 
tapšanā, montāžā un vienkārši 
bija kopā ar mums. Un atcerieties 
– ja kādam no mums ir sadrūmu-
si sirds, tad atnāciet un pastāviet 
pie akmens, un apjautiet, cik sīk-
sta un nenomokāma ir latviešu 
tauta un tautas dvēsele. Daudzi 

izcieta mokas tur tālumā, Sibī-
rijā, lai mēs varētu dzīvot savā 
Latvijā, savās dzimtajās mājās. 
Tāpēc mūsu pienākums ir godā 
turēt šos cilvēkus. Paldies jums, 
mīļie. Uz tikšanos nākamgad. 

Iveta Pete

Piemiņas akmens liek atcerēties svešumā pavadītos gadus.           ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Ugāles skaudrie 
atmiņu stāsti

“Ko tu zini par Latviju?”

Viktorīnu konkursa dalībnieki bija gandarīti par izdevušos pasākumu.                                            ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

ĒNU 
DIENA
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Jau vairākus gadus  
pēc kārtas martā, skolēnu  
brīvlaikā, lielie  
pirmsskolēni pulcējas  
uz kopēju pasākumu.  
Šogad tas notika 13. martā 
Ancē, kur bija organizēti  
mākslas svētki.

Par to stāsta skolotāja Ingrīda 
Ziemiņa. Desmit pirmsskolēni, 
piecu un sešgadīgo bērnu grupas 
“Kukainīši” audzēkņi, piedalījās 
šajā pasākumā. Ieguvēji bija ne 
tikai bērni, bet arī pieaugušie, 
kas varēja sekot līdzi saviem 
audzēkņiem katrā darbnīcā 
un gūt pieredzi turpmākajam 
darbam. Kā ciemakukuli 
Ugāles PII “Lācītis” piedāvāja 

darbošanos radošajā darbnīcā 
“Krāsainās akmens pārvērtības”. 
Uz akmeņiem varēja gan zīmēt 
ar krāsām, gan dekupēt ar 
salvetēm.

Bija patīkami vērot, kā 
bērni rosās kopā ar senioriem 
no Ances rokdarbu kopas 
“Paukers”. Viņi apskatīja 
rokdarbu izstādi un iemācījās 
gatavot salmu lelles.

Pozitīvas emocijas guva gan 
lieli, gan mazi, gatavojot rotas, 
dažādas lelles, ziedus, maskas. 
Bērni ar lielu prieku grieza, līmēja, 
vēra, krāsoja, darinot savus 
darbiņus, kurus varēja aizvest 
mājās. Nobeigumā kopīgi baudīja 
svētku mielastu un vienojās 
kopīgai bildei ar suni Skubi Dū. 

UGĀLE

Šos vārdus var attiecināt uz 
daudziem pirmsskolas izglītības 
iestādes «Lācītis» pedagogiem 
un viņu palīgiem. Arī «Sprīdīšu» 
grupas audzēkņu vecāki un 
vecvecāki piekritīs, ka viņu 
mīluļi atrodas pieredzējušu un 
talantīgu skolotāju rokās. To 
pierāda apmeklētie pasākumi 
un sadarbība ar vecākiem. 
2017./2018. mācību gads 
grupas pedagogiem sākās ar 
trīsgadīgo mazuļu uzņemšanu. 
Pavisam nedroši un bikli 
viņi nonāca skolotāju Ilvas 
Rūmnieces un Elīnas Zahārovas 
un skolotājas palīdzes Daces 
Venškevicas rūpju lokā. Jau pēc 
dažiem mēnešiem varēja just, 
ka bērnu attīstībā ieguldīts liels 
darbs. Viņi kļuvuši atraisītāki, 
drošāki, zinošāki. Lieliski 
norit iecerētā gada tēma par 
pasakām, kuras mērķis ir 
izzināt pasaku pasauli. Bērni 
kopā ar skolotājām iestudēja 
ludziņu «Kukulītis», kurā bija 
jārunā teksts, jādzied un 
jādejo. Kopā ar vecākiem bērni 
gatavoja maskas un izveidoja 
izstādi. Tā veltīta katra 
bērniņa mīļākajai pasaciņai. 
Pavisam nesen «Sprīdīšu» 
grupiņa viesojās bibliotēkā un 
noskatījās pasaciņu «Ābolu 
maiss». Ļoti ceram, ka šī 
sadarbība turpināsies. Daudzu 
vecāku un vecvecāku vārdā 
gribu pateikt paldies mūzikas 
pedagoģei Larisai Žagarei, 
skolotājām Ilvai, Elīnai un 
skolotāju palīdzei Dacei par 
lielisku darbu.

Vecmāmiņa un 
bibliotēkas Bērnu 
nodaļas vadītāja 

Zinaida Kristlība

Raibās Lieldienu oliņas. 

Ugālnieki piedalās mākslas svētkos Ancē.

Darbīgais marts “Lācītī”

KAS KRĀSO OLAS? 
ATBILDI SNIEDZ 
SKOLOTĀJA  
ILVA RŪMNIECE.

Svētki, kas ikvienam no 
mums saistās ar pavasara 
atnākšanu un dabas 
atmošanos. Lieldienas – 
pavasara saulgrieži –,  
ko svinam par godu pavasara 
un saules atnākšanai.  
Pie mums ieradās divas vistas 
– Baltā un Raibā, kuras bija 
nervozas, jo krāsaino olu vietā 
viņām groziņos bija tikai  
baltas un viņas arī nezināja, 

kā olas nokrāsot. Vistas 
noskaidroja, ka Lieldienās 
jādēj olas un tās krāso  
Lielais Zaķis. Kā? Palīgā  
nāca bērni, kuri priekšnesumos 
parādīja, kā jāsvin  
Lieldienas – ar dziesmām, 
dejām, rotaļām. Svētku izskaņā 
vistas apsolīja tikties atkal 
nākamgad.

Bez spilgtām personībām 
nav iedomājams pilnvērtīgs 
mācību process. Talantīgiem 
jābūt gan audzēkņiem, gan 
pedagogiem.

(Imants Kokars)
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Audzē puķes, pārdod arī grieztos ziedus
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp. 

Izmantots  
pašvaldības atbalsts 

Rudīte mācījusies Laidzē – 
apgūta grāmatvedības profesija 
un 20 gadi nostrādāti Piltenes vi-
dusskolā par lietvedi, pēc tam par 
grāmatvedi. Tas bijis interesants 
laiks, jo likās, ka Latvijā viss ies 
tikai uz augšu.

Rudīte atceras, ka pirms des-
mit gadiem, kad zaudēts vīrs, bija 
jādomā, ko darīt tālāk, kā dzī-
vot vienai. “Sapratu, ka nevaru 
nodarboties ne ar lopkopību, ne 
augkopību, kur vajadzīgas dar-
bīgas vīrieša rokas. Liktenis sa-
griezās par labu puķkopībai, un 
tā jau uzsākta desmitā sezona. 
Piekto gadu darbojos “Poņeros”. 
Man vienmēr ir paticis dārzs un 
puķes, patīk sarunāties  ar cilvē-
kiem, noskaidrot viņu intereses 
un izstāstīt, kā ziedus izkārtot  
balkona puķu kastē vai dobē. 
Brīvdienās esmu Ventspils  tirgū, 
kur tiek aizvestas pašas krāšņā-
kās un skaistākās puķes.”

Rudīte atceras, ka siltumnīca 

uzbūvēta, pateicoties labu drau-
gu, kaimiņu un znota palīdzībai. 
2013. gada 26. decembrī tika ie-
likti būves pamati. Pirmo krāsni 
znots sametināja no vecām mu-
cām, pēc tam vīratēvs Igvars sa-
metināja vēl vienu krāsni, kura 
bija jāpieskata reizi trīs stundās 
– arī naktī. Tas nebija viegli, tādēļ 
puķkope piedalījās pašvaldības 
izsludinātajā projektu konkursā 
un iegādājās mūsdienīgāku krās-
ni, savukārt nākamajā gadā paš-
valdība atbalstīja polikarbonāta 
iegādi, lai vienā siltumnīcas pusē 
būtu siltāks nekā pārējā telpas 
daļā. 

Piedalījās  
ziedu parādē 

Katru sezonu tiek domāts par 
to, lai papildinātu augu klāstu, tā-
dēļ šogad Rudīte piedāvās arī au-
gus balkoniem – vijīgās ipomejas 
un sandavillas. “Vēroju arī to, kas 
notiek Ventspilī; vasaras beigās 
apstaigāju dobes un ielūkojos 
kastēs, lai secinātu, kuras pu-
ķes izturējušas karstumu, kuras 
pārcietušas ilgstošās lietusgāzes. 
Es vienmēr stāstu cilvēkiem, ka 

vajag ne tikai skaistumu, bet arī 
izturību, tādēļ cenšos iegādāties 
karstuma un mitruma izturīgus 
dēstus. Tāpēc šogad piedāvāšu 
arī pelargonijas ‘Grandiflorum’, 
kas jau maijā, Mātes dienā, ziedēs 
pilnā krāšņumā, šajā laikā noteik-
ti ziedēs manas mīlules begoni-
jas. Man padodas arī hortenziju 
audzēšana. Tās savu krāšņumu 
parādīs vasaras otrajā pusē, stādi 
jau sasparojušies.

Lauku tirdziņos īpaši pie-
prasītas ir parastās dobju puķes: 
samtenes un vasaras dālijas, ali-
sītes un lobēlijas, rudbekijas.” 
Rudīte piedāvā arī grieztos zie-
dus, priekšroka tiek dota aste-
rēm, lauvmutītēm un lilijām. 
“Pagājušajā gadā sadūšojāmies 
aizbraukt uz Jelgavu, kur noti-
ka Ziedu parāde, un ieguvām 
jaunus klientus. Kāds no Jelga-
vas pēc tam pat ieradās Piltenē 
ar savām puķu kastēm. Tas bija 
pagodinājums! Ja  nepieciešams, 
es pati veidoju ziedu kompozīci-
jas, sniedzu padomus, kā saim-
niekot dārzā, labiekārtoju kapu 
vietas. Savlaicīgi iestādu augus 
kastēs, un tad tās dodas uz kapu 

kopiņām. Šādā gadījumā augi 
saņem vajadzīgās barības vielas 
un nenīkuļo. Ir grūti apzaļumot 
kapiņu, ja plāksnē ziedu stādīša-
nai atstāts tikai mazs trīsstūrī-
tis. Cilvēks var pūlēties, kā grib, 
tomēr tajā laukumiņā praktiski 
nekas neaug, bieži izkalst, jo 
maz vietas saknēm. Tādēļ šogad 
piedāvāju mitruma mazprasīgus 
augus.”

Kvalitāte ir svarīgs 
rādītājs 

Rudīti var satikt ne tikai 
Ventspils tirgū, bet arī Pilte-
nē, Ugālē un Popē, šopavasar ir 
doma aizbraukt uz Anci, Zlē-
kām, viņa piedalījās arī Ventavas 
gadatirgū. Satiktie cilvēki ir ļoti 
dažādi. Īpaši mīļa tirgošanās ir 
mazajos pagastos, pilsētā pircē-
ji ir atturīgāki, lai gan arī viņu 
vidū netrūkst sirsnīgu ļaužu. 
Rudītes saimniecībā izaug arī 
lociņi, salāti, redīsi, gurķi, tiek 
piedāvāti tomātu un kāpostu 
stādi, dažādi garšaugi. “Darbs 
man sākas agri no rīta un nereti 
ilgst 12 stundas. Spēku dod zie-
di – to krāšņums – un šī vieta, 

kurā dzīvojuši mani senču senči. 
Neliekuļošu – sievietei laukos ir 
grūti, bet man apkārt ir mīļie, 
arī mazmeitiņa Jasmīna, nu jau 
pievienojies mazdēliņš Vilberts. 
Enerģiju gūstu arī ceļojumos. 
Labprāt ziemā mācos puķu gud-
rības un skatos izglītojošas, in-
teresantas televīzijas pārraides. 
Mans sabiedrotais siltumnīcā ir 
radio; kad ēterā parādās Fredis, 
strādāju nepagurusi. Starp citu, 
pērn sarūpēju īpašu Ziemas-
svētku dāvanu – tagad savu ap-
kures katlu kurinu ar granulām, 
turklāt, izmantojot aplikāciju 
telefonā, zinu, kas notiek siltum-
nīcā. Par to lielu paldies jāsaka 
klasesbiedra dēlam Jānim, kurš 
vienmēr atbalsta un neliedz savu 
padomu. Tas nav lēti, bet ir ērti 
un mūsdienīgi. Reizēm cilvēki 
pārmet, ka piedāvātā prece ir 
pārāk dārga, bet puķu audzēšana 
ir smags un atbildīgs darbs. Ie-
guldu daudz spēka un laika, lai 
izaudzētu kvalitatīvus un skais-
tus ziedus, par kuriem pircējam 
būtu neviltots prieks.”

Marlena Zvaigzne

Ar dziesmu mājiniekus sveic Popes pagasta klubiņa “Puceņoga” pārstāves. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Māra Kraule (pa kreisi) ir patiesi gandarīta par to, ka 
senioriem patīk pasākums “Sudrabotās melodijas”. 

Viešņas no Usmas – Skaidrīte Ciemiņa (pa kreisi) un 
Ilzīte Sjatčihina.

“Sudrabotās melodijas” 
izskan desmito reizi

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Mēs braucam ekskursijās, 
apmeklējam citus klubiņus, kopā 
svinam dzimšanas dienas. Visiem 
jau patīk satikties un aprunāties, 
tad jūtamies novērtēti.”

Daudzi seniori “Sudrabotās 
melodijas” ir apmeklējuši vairā-
kas reizes, viņus saista šis pasā-
kums, kurā ir pozitīva noskaņa. 
To pamanīja arī Ventspils novada 
sieviešu biedrības “Spārni” va-

dītāja Zigrīda Krauze. Viņa sa-
rīkojumā piedalījās pirmo reizi, 
atzinīgi novērtējot visa pasāku-
ma norisi: “Mēs, latvieši, esam 
dziedātāji, un tā ir liela vērtība! 
Ir ļoti svarīgi, ka mēs kā tauta at-
ceramies savas tradīcijas. Ja turē-
sim tās godā, nepazudīsim, lai arī 
kādi vēji pūstu”.

Pasākuma rīkotājai Mā-
rai Kraulei ir prieks par to, ka 
desmit gadu laikā interese par 
“Sudrabotajām melodijām” ir 

palielinājusies, cilvēki no dažā-
diem novadiem aizvien prasa, 
kad notiks šis pasākums: “Tajā ir 
iespēja satikt daudzus cilvēkus. 
Melodijas ir mūsu novada tra-
dīcija, tām noteikti ir jābūt arī 
turpmāk.”

Gads ir tikai ieskrējies. Vasa-
rā seniori piedalīsies sporta spē-
lēs un festivālā “Pie jūras dzīve 
mana”, bet rudenī – tradicionālajā 
saietā, kas šoreiz notiks Ugālē.

Marlena Zvaigzne
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TĀRGALĒ 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli pārdod nekustamo īpašumu “Medņi”, kadastra Nr. 98660090073, nosaukums: 
“Medņi”, Tārgales pagasts, Ventspils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbdienās līdz 15. maijam, iepriekš 
saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 63620509, 26491057.

Izsoles sākumcena – 17 760 eiro, nodrošinājums – 1776 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 

LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 15. maijam plkst. 17, izsoles sākums 

2018. gada 16. maijā plkst. 13 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

PUZĒ
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli pārdod nekustamo īpašumu “Kļavziedi” – 1A, kadastra Nr. 98609000133, adrese: 
“Kļavziedi” – 1A, Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbdienās līdz 15. maijam, iepriekš 
saskaņojot ar Puzes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 63630193, 25749249.

Izsoles sākumcena – 1100 eiro, nodrošinājums – 110 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 

LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 15. maijam plkst. 17, izsoles sākums 

2018. gada 16. maijā plkst. 13.20 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

PUZĒ 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli “Klusumi” - 1, kadastra Nr. 9860 900 
0135, adrese: “Klusumi” - 1, Stikli, Puzes pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbdienās līdz 15. maijam, iepriekš 
saskaņojot ar Puzes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 63630193, 25749249.

Izsoles sākumcena – 700 eiro, nodrošinājums – 70 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 

LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 2018. gada 15. maija plkst. 17, izsoles 

sākums 2018. gada 16. maijā plkst. 13.40 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

PUZĒ
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli “Klusumi” - 2, kadastra Nr. 9860 900 
0136, adrese: “Klusumi” - 2, Stikli, Puzes pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbdienās līdz 15. maijam, iepriekš 
saskaņojot ar Puzes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 63630193, 25749249.

Izsoles sākumcena – 700 eiro, nodrošinājums – 70 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 

LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. maija plkst. 17, izsoles sākums 

2018. gada 16. maijā plkst. 14 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

POPE

Pēdējā pusgada laikā 
Popē ienākušas vairākas 
ģimenes, kuras ātri vien 
iemīļojušas šo pagastu, mē-
ģinot saskatīt, kāds varētu 
būt viņu pienesums pagasta 
izaugsmē un atpazīstamībā. 
To var teikt arī par Dagniju 
un Mārtiņu Drungiliem. 

Ikdienā Popē dzīvo Dagni-
ja ar meitiņām Annu Amēliju un 
Elzu Karlīnu, bet vīrs strādā Rīgā, 
Miera ielas kafejnīcā “Rocket Bean 
Roastery”. Pagājušā gada maijā ģi-
mene atgriezās no Anglijas, kur 
bija pavadīti septiņi gadi. Dagnija 
ir ventspilniece, kas studiju gados 
Liepājā iepazinās ar Mārtiņu. Pēc 
kāda laika dzīvesbiedri nolēma do-
ties svešumā, prātā paturot domu, 
ka viņi noteikti atgriezīsies mājās. 
Sākotnēji Mārtiņš Anglijā strādāja 
fabrikā, pēc tam – apkalpojošā sfē-
rā, bet Dagnija palīdzēja atgūties 
cilvēkiem, kuri ilgu laiku bija pa-
vadījuši slimnīcā. “Pamazām mēs 
aizrāvāmies ar kafiju. Bristolē iegā-
jām kādā maziņā kafejnīcā, pirmo 
reizi mūžā pagaršojot dzērienu, 
kam ir zināma izcelsme, – sākot 
no fermas, kurā tā ir iegūta, līdz 
grauzdētājam un iepakotājam. Šis 
stāsts mums šķita simpātisks, tādēļ 
Mārtiņš iepazinās ar nelielas kafi-
jas grauzdētavas īpašnieku un sāka 
strādāt šajā uzņēmumā. Sākumā 
viņš bija pakotājs, pēc tam vīram 
uzticēja grauzdētāja pienākumus. 
Viņam vienmēr ir paticis darbs ar 
cilvēkiem, tādēļ Mārtiņš, vispirms 
pats ieguvis daudz zināšanu, vēlāk 
sāka trenēt komandu, attīstot savu 
un kolēģu garšas sajūtas,” atceras 
Dagnija. Pagājušajā gadā viņas vīrs, 
uzzinājis, ka arī Rīgā ir cieņā kafi-
ja, par kuru ir zināms, no kurienes 
tā nāk, noskaidroja, ka kafejnīcā 
“Rocket Bean Roastery” nepiecie-
šams degustators un grauzdētājs. 
Viņu pieņēma darbā, un ģimene 
atgriezās Latvijā. Pirmajos mēne-
šos visi Drungili dzīvoja Rīgā, bet 

augustā Dagnija ar meitiņām ap-
metās Vēdē, kur atrodas no sen-
čiem mantota 90 gadus sena māja. 
No vienas puses, Dagnija varēja 
palikt galvaspilsētā, bet, no otras, 
– viņu uzrunāja Popes stāsts. “Pē-
dējo gadu laikā šajā pagastā notiek 
pamatīga renesanse. Sociālajos 
tīklos pamanīju ziņu par biedrības 
“Popes muiža” aktivitātēm, uzzinā-
ju, ka notiek dziesminieku festivāls 
“Vārti”. Sapratu, ka Popē ir darbīgi 
cilvēki, tādēļ teicu vīram: “Brau-
cam!”

Ļoti novērtēju to, ka otrklas-
niece Elza var mācīties skolā, kurā 
katram audzēknim velta indivi-
duālu pieeju un kurā ir tik daudz 
interesentu pulciņu! Ziemā bērni 
slidoja uz aizsalušā dīķa, viņi ir no-
rūdījušies un veselīgi. Mazā lauku 
skola atrodas aristokrātiskā mui-
žas ēkā,” priecājas Dagnija.     

Pagaidām Drungili nav iesais-
tījušies biedrības “Popes muiža” 
darbībā, tomēr piedalījās orga-
nizācijas rīkotajā Ziemassvētku 
tirdziņā, piedāvājot pasākuma 
apmeklētajiem iegādāties kafiju. 
Brīvajos brīžos Dagnija, kura ir 
studējusi filoloģiju, mēģina lat-
viskot dažādus angļu terminus, 
kurus izmanto kafijas tirgū, viņa 
interesējas arī par augu valsti, jo 
Dagnijas sapnis ir iekopt skaistu 
sajūtu dārzu. “Pētu arī to, kādus 
projektus var iesniegt, kādi līdzek-
ļi pieejami saimniecības attīstībai. 
Manī ir daudz enerģijas, jo apkārt 
ir liels spēks – ģimene. Cenšos ne-
raizēties par to, ko nevaru mainīt. 
Jā, katrā vietā ir savas problēmas, 
bet tu vienmēr vari padomāt, kā 
tās risināt. Varbūt konkrētās lie-
tas nemaz neattiecas uz tevi, tā-
dēļ labāk būt kopā ar smaidīgiem 
cilvēkiem. Starp citu, tagad esmu 
pamanījusi to, ka ventspilnieki ir 
savas pilsētas patrioti, viņi, tāpat 
kā popiņi, ir pamodušies, un par 
to liels prieks,” saka Dagnija.       

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA

Atsaucās Popes aicinājumam

Visi kopā – Dagnija un Mārtiņš ar meitām Annu Amēliju un Elzu Karlīnu. 
DAGNIJAS DRUNGILAS ARHĪVA FOTO

Izsola nekustamo īpašumu
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Lieldienu 
rīts Puzē

Katru gadu Blāzmas ļaudis pulcējas 
Lieldienu pasākumā. Parasti tas notika 
nedaudz pēc pusdienas laika, bet šogad 
aicinājums uz sarīkojumu kultūras namā 
šķita neierasts, jo visi satikāmies jau des-
mitos. Tautas ticējums paredz, ka Lieldie-
nu rītā ir agri jāceļas, lai redzētu, kā saulīte 
rotājas, un jāmazgājas tekošā ūdenī, kas 
tek pret sauli. Tas jau bija nokavēts, bet 
draudzīgā pulciņā noskatījāmies amatier-
teātra “Ugāles drāma” Lieldienu uzvedu-
mu, tautas dziesmas varējām baudīt kopā 
ar folkloras kopu “Sītava”. Neiztrūkstoša 
Lieldienu norises daļa ir rotaļas. Gan lie-
lie, gan mazie pužiņi šoreiz tiešām bija ļoti 
aktīvi. Ar lielu aizrautību mazie dalībnieki 
ripināja olas, daži priecājās par veiksmi, 
citi samierinājās ar nelielu zaudējumu. 
Daudzus interesēja radoša darbošanās – 
kultūras nama vadītāja Līga Galdiņa bija 
sarūpējusi dažādus materiālus, lai taptu 
jauki Lieldienu zaķi, katrs varēja iemēģi-
nāt roku zīmējumu izkrāsošanā. 

Māra Kraule

Atbildi uz šo jautājumu 
808. Puzes mazpulka  
mazpulcēni un vecāko 
klašu skolēni guva sarunā 
ar Ventspils novada domes 
deputātu Intu Apsīti. 

Pēdējos divos gados Latvi-
jas mazpulku pārstāvji dažādos 
valsts novados organizē tikšanās 
ar savu novadu pašvaldību va-
dītājiem, vienojas par kopējiem 
projektiem un iespējamu atbalstu 
no novada. Mūsu novadā ir tikai 
viens mazpulks, tāpēc nolēmām 

vispirms runāt ar savu deputātu 
– tā jau parasti uzskata katra pa-
gasta iedzīvotāji, ja domes depu-
tāts ievēlēts no konkrētā pagasta. 
Mums nu atkal ir savējais – Ints 
Apsītis.

Ints pastāstīja par novada 
domes darbu, iespējamajiem 
projektiem, atbildēja uz mūsu 
jautājumiem. Protams, ka viņam 
nācās pastāstīt mums arī par savu 
uzņēmējdarbību, jo tas jau nu ne-
vienam sen nav noslēpums, ka, 
pateicoties tieši Apsīšu ģimenes 

Dažādi ir veidojušies 
vāciešu likteņi pēc lielās 
izceļošanas 1939. gadā. Puze-
nieku muižas barona Kuno 
fon Grothusa mazdēls Alfrēds 
Katerfelds ir pieredzējis skar-
bas dienas jau kopš bērnības, 
viņš agri zaudēja māti, maz-
bērnu audzināšanu uzņēmās 
vecvecāki, un tā viņi abi ar 
māsu Anni Marī dzīvoja Pu-
zeniekos, satikās ar vietējiem 
bērniem un iemācījās latvie-
šu valodu. Vienpadsmit gadu 
vecumā notika izbraukšana 
no Latvijas, bet mīlestība uz 
šo zemi nav beigusies līdz pat 
šodienai. Katerfelda kungu 
smagi skāra arī kara gaitas, 
karā viņš zaudēja vienu aci, 
izbaudīja ieslodzīto gūstekņu 
nometnes režīmu Sibīrijā, 
pēc kara dzīvoja Štutgartē 
un strādāja “Mercedes Benz” 
rūpnīcā.

Padomju laikos Alfrēds Kater-
felds katru gadu daļu atvaļinājuma 
pavadīja Latvijā, organizējot vācu 
tūristu grupu braucienus uz Lat-
viju. Maršruti bija zināmi: Rīga 
ar nelielajiem izbraucieniem uz 
Siguldu un Rundāli. Katru gadu 
viņš devās uz VDK ar lūgumu at-
ļaut apmeklēt Puzenieku baronu 
kapus, kur guldīta viņa māte, bet 
velti – šādu atļauju saņemt nebija 
iespējams. Pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas viņš pie pirmās izdevī-
bas ieradās Puzeniekos, satikās ar 
saviem rotaļu draugiem, kas vēl 
te dzīvoja. Darbodamies vācbaltu 
organizācijā, Alfrēds Katerfelds 
uzsāka aktīvu palīdzības akciju or-
ganizēšanu, neskaitāmas mašīnas 
deviņdesmito gadu sākumā ceļoja 
no Vācijas uz Latviju ar humānās 
palīdzības kravām, atvedot ne tikai 
apģērbu, bet arī dažādas medicī-
nā nepieciešamas iekārtas un pat 
medikamentus. Īpaši viņa rūpju 

Kas ir deputāts?

Puzes mazpulka mazpulcēnu tikšanās ar novada domes deputātu Intu Apsīti. 

darbam, daudzi Puzes lauki ir ap-
strādāti, iekopti un nes ražu. Ap-
sīšu ģimene jau pagājušajā gadā 
mums palīdzēja ar kvalitatīvu 
sēklas materiālu kartupeļu pro-
jektiem, un ceram, ka arī šogad 
Puzes mazpulcēni varēs iestādīt 

kartupeļus. Ints Apsītis novēlēja 
Puzes mazpulcēniem čakli mā-
cīties, apgūt dažādas iemaņas un 
spēju uzdrošināties un realizēt sa-
vas idejas. 

Puzes iedzīvotāji līdz šim nav 
izmantojuši iespēju satikties ar 

deputātu Intu Apsīti viņa pieņem-
šanas laikā pagasta pārvaldē, esam 
lepni, ka tieši mēs, mazpulcēni, 
bijām viņa pirmā lielākā auditori-
ja, kas jautāja un vēlējās ko uzzi-
nāt. Paldies!

Māra Kraule

lokā bija Jelgavas psihoneiroloģis-
kā slimnīca “Ģintermuiža”, kuru 
dibinājis vectēva brālis – mācītājs 
Ludvigs Katerfelds.

Alfrēdu Katerfelda kungu pa-
zīst daudzās Latvijas pilsētās un 
ciemos, kur viņš sniedza palīdzī-
bu, humorpilnās sarunās ieguva 
sev labus draugus. Viņš ļoti daudz 
ir paveicis vācbaltu izglītošanā par 
Latviju, ir iedrošinājis viņus pabūt 

Latvijā, kas Alfrēda acīs vienmēr 
ir bijusi ļoti skaista zeme, bet viņš 
pats nu jau četrus gadus tikai do-
mās ceļo uz savu dzimto zemi, jo 
veselības dēļ nespēj vairs atbraukt. 
Šogad 16. martā Katerfelda kungs 
atzīmēja 90 gadu jubileju. Pēdē-
jos gados pārciestās slimības ir 
laupījušas viņa humora dzirksti 
un kompānijas dvēseles garu, bet 
nav izdzēsušas atmiņas par Lat-

viju, par draugiem un paziņām. 
Kā atzina Katerfelda kunga er-
goterapeite, labāku sava pacienta 
līdzdarbošanos viņa rod tieši tajās 
dienās, kad parunā ar viņu par 
Latviju, un viņa par mūsu valsti un 
cilvēkiem ir uzzinājusi ļoti daudz. 
Lai atmiņas par Latviju Katerfelda 
kungam dod spēku nākamajiem 
dzīves gadiem!

Māra Kraule

Lieldienu lustes Puzes kultūras namā. MĀRAS KRAULES FOTO

Domās vienmēr 
ir Latvijā

Gaviļnieks Alfrēds Katerfelds (pa labi) ar ergoterapeiti un pansionāta darbinieku.

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

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 25. aprīlī.
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Martā Ventspils novada Dzimtsarakstu  
nodaļā reģistrēti trīs jaundzimušie Piltenē.

Dzimtsarakstu nodaļā noslēgta  
viena laulība, bet viena –
Usmas evaņģēliski luteriskajā draudzē. 

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ MARTĀ REĢISTRĒTI  
MIRŠANAS GADĪJUMI: 

Ugāles pagastā Rita Liepājniece  (05.03.2018.)
Piltenē   Jānis Matisons (05.03.2018.)
 Ausma Tusnelda Podniece-Reķe (10.03.2018.)
Ances pagastā Maija Indriksone (15.03.2018.)
Vārves pagastā Līda Annete Ruskule (21.03.2018.)
Popes pagastā  Arvīds Bileskalns (21.03.2018.) 
 Imants Adamovičs (21.03.2018.)

Marlena Zvaigzne 

USMA

1. aprīlī Usmas tautas 
namā pulcējās bērni kopā ar 
vecākiem un vecvecākiem, 
lai sagaidītu Lieldienas. 
Tās šoreiz gan nācās svinēt 
telpās, bet tas nemazināja 
prieku.

Bērnus apciemot bija atnācis 
Tīģeris, kurš bija pārliecināts, ka 
brīnumi notiek. Kopā ar viņiem 
Tīģerim izdevās radīt Lieldienu 
brīnumu, nedaudz aizkavējies, 
beigu beigās ieradās pats Lieldie-
nu Zaķis.

Katram bērnam bija iespēja 
izgreznot savu papīra olu, kā arī 
sīpolu mizās krāsot līdzpaņem-
to olu, ietinot sūnās, ķērpjos un 
sniegpulkstenīšos. Zaķis, steidzo-
ties pie meitenēm un zēniem, tau-
tas nama sētā bija izkaisījis olas, 

3. marta vakarā pirmo 
reizi visi slidot gribētāji bija 
sapulcējušies Usmas publis-
kajā pludmalē, lai izbaudītu 
ezera burvību arī ziemas 
laikā. Bet jāsaka, ka tas jau 
bija fināls diezgan smagam 
darbam divu nedēļu garu-
mā pirms tam. Gatavošanās 
pasākumam nemaz nebija 
tik viegla, cik varētu domāt, 
jo laika apstākļi nevienu 
nelutināja. Ideja par sli-
dotavas izveidi radās pašu 
jauniešiem Jānim Štrausam 
un Emīlam Dazartam, šoreiz 
tautas nams bija tikai ideju 
atbalstītājs un koordinators.

Bez mūsu pašu jauniešiem šis 
pasākums nekad nevarētu notikt, 
darba komanda strādāja godam, 

spītējot gan lielajam vējam, gan eze-
ra niķiem, kuru šajās divās nedēļās 
netrūka. Jau kuro reizi apstiprinās 
teiciens – kopā mēs varam! Nevil-
tots prieks par to, ka ir idejas un 
kopā mēs tās varam īstenot.

Pirmo reizi ezerā tika iesaldē-
ta grīze, kurai pasākuma vakarā 
bija liela piekrišana, jo dažs labs 
ko tādu atceras tikai tālajos bērnī-
bas laikos un bērni tādu brīnumu 
redzēja pirmo reizi. 

Liels paldies jāsaka tiem, kuri 
nenobijās no grūtā darba, – Emī-
lam Dazartam, Oto Dazartam, 
Sintijai Dazartei, Ģirtam Kalni-
ņam, Mārim Klūdziņam, Jānim 
Štrausam. Paldies arī Edmundam 
Svinsteram par atsaucību, sniega 
pūtējs tajā brīdī bija kā liela dāva-
na mazam bērnam Ziemassvēt-

kos! Liels paldies par pasākuma 
atbalstu Staņislavam Backānam. 
Paldies Laurim Dermakam par 
grīzes idejas īstenošanu. Paldies 
arī Sigitai Dermakai un Lailai 
Gruntei par gardo zupu, ar kuru 
varēja remdēt izsalkumu pēc sli-
došanas. Paldies Matīsam Priedī-
tim par atbalstu, spītējot aukstu-
mam, tehnika nepievīla. Paldies 
arī tiem, kuri varbūt nav šeit pie-
minēti, bet jūsu atbalsts pasāku-
mam bija lieti noderīgs!

Spriežot pēc pasākuma ap-
meklētāju atsaucības, esam no-
lēmuši turpināt to pilnveidot un 
sadarbībā ar ziemu strādāt pie tā 
izaugsmes. Uz tikšanos jau nāka-
majā ziemā!

Tautas nama “Usma” vadītāja 
Evika Liepājniece

Liela piekrišana bija grīzei, kas ļāva izbaudīt ezera burvību.   TAŅAS UDODAS FOTO          

Vakars uz ledus

Lieldienu brīnums Usmā

bet bērni bija aktīvi meklētāji, un 
drīz vien visas olas bija atrastas.

Kā jau katrās Lieldienās, arī 
šoreiz bija iespēja izšūpoties kopā 
ar Zaķi, lai vasarā nekostu odi. 
Bērni ar lielu prieku piedalījās olu 
ripināšanas sacensībās. Un visbei-
dzot visi varēja sēsties pie galda 
un našķoties ar gardajām Lieldie-
nu pankūkām.

Lielu paldies sakām Lieldienu 

Zaķa darba komandai – gardo 
pankūku cepējām Lilitai Visockai 
un Sandrai Štrausai, mazajiem pa-
līgiem – Sintijai Dazartei, Anetei 
Šteinertei, Sindijai Bukšai, Lindai 
Skujai-Štrausai, Elanai Jurgenai, 
Jānim Štrausam, un daudzo dar-
biņu darītājam Emīlam Dazartam.

Tautas nama “Usma” vadītāja 
Evika Liepājniece

Mazie usmenieki 
satikuši Lieldienu Zaķi. EMĪLA DAZARTA FOTO
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Piltenes vidusskolā ir 
daudz aktīvu skolēnu. Tādu 
netrūkst arī pirmajā klasē, 
kuru audzina Sanita  
Kalnmale.

Pedagoģe izvēlētajā profesijā 
strādā 27 gadus, viņa ir Piltenes vi-
dusskolas absolvente. “Šai skolai at-
vēru durvis, jo, kad mācījos pirmajā 
klasē, atklāja jauno ēku un es iezva-
nīju mācību gadu. Lenti pārgrieza 
direktore Gaida Laka,” atceras Sani-
ta. Viņa jau bērnībā zinājusi, ka būs 
skolotāja, jo mamma Milda Svoka 
Piltenes skolā nostrādāja 47 gadus, 
un meitai patika tas, ko darīja māmi-
ņa. Sanita saviem pirmiņiem stāsta, 
ka jāapgūst sirdij tīkama profesija, 
tad katru dienu uz darbu var doties 

ar prieku. Pilteniece ir ļoti gandarī-
ta par iespēju strādāt ar bērniem, jo 
viņu sagaida priecīgas sejas, bet ne-
daudz nomāc papīru darbs. 

Sanitas klasē ir 16 audzēkņi – 
deviņas meitenes un septiņi zēni. 
Viņi ar interesi ieklausās mūsu 
sarunā un steidz iestarpināt kādu 
vārdu. Skolotāja uzslavē skolēnus, 
sakot, ka bērni ir atraktīvi un dar-
bīgi. 12 audzēkņi apmeklē Piltenes 
Mūzikas skolu, 13 dzied korī, visas 
meitenes un daži zēni iesaistījušies 
ansamblī. “Mani audzēkņi labprāt 
piedalās visos skolas pasākumos, 
arī ballēs, klases vakaru sarīkojām 
kopā ar 5. klases bērniem, jo vēl 
pagājušajā mācību gadā biju viņu 
audzinātāja. Mūsu klasei ir krust-

tēvi – tie ir astoņi 12. klases puiši, 
kuri palaikam mūs apciemo un 
painteresējas, kā mazajiem klājas, 
uzdāvinot arī kādu saldumu. Kad 
bija pagājušas 100 dienas kopš mā-
cību gada sākuma, divpadsmitie 
sagādāja pārsteigumu, aicinot mūs 
uz mūzikas klasi, kur bija jādzied, 
jāspēlē spēles, jāparāda, cik labi 
protam lasīt un rēķināt. Tika pār-
baudīta arī uzmanība. Savukārt, 
kad lielajiem zēniem bija gredze-
nu vakars, mēs viņus apsveicām 
un pasniedzām vitamīnus, lai viņi 
veiksmīgi var sagaidīt eksāmenu 
laiku,” stāsta Sanita. Skolotāja saka 
paldies vecākiem, kuri iemācīja 
bērniem patstāvību un atbalsta 
viņu aktivitātes, un pirmsskolas 

izglītības iestādes “Taurenītis” 
skolotājām, kuras sagatavoja viņas 
audzēkņus sekmīgai skolas gai-
tu uzsākšanai. Pirmiņiem ir labas 
sekmes mācībās, viņi labprāt pilda 
uzdotos mājasdarbus un ir radoši 
savās izpausmēs, veidojot dažādus 
darbiņus, kuri rotā klasi un tiks iz-
stādīti pirmā stāva gaitenī.

1. klases audzēknis Martins 
Karņickis skolā vislabprātāk rēķi-
na, tas neesot grūti. Pēc stundām 
viņš mācās ģitārspēli. Annai Ābelei 
patīk lasīt, jo tādējādi var uzzināt 
daudz jauna. Viņa labprāt izvēlas 
pasakas, mīļākās ir tās, kurās pie-
minēti poniji. Anna ir piedalījusies 
skatuves runas konkursā, rādot 
savas prasmes ne tikai skolas, bet 

arī novada pasākumā. Brīvajā lai-
kā meitene mācās spēlēt flautu, 
šo instrumentu izvēlēties ieteikusi 
mamma. Arī Rēzijai Janovskai ir 
interese par lasīšanu, bet mūzi-
kas skolā tiek apgūta vijoļspēle. 
Ventspilī Rēzija apmeklē sporta 
vingrošanas nodarbības, nesen sa-
censībās iegūstot pirmo vietu. Ma-
riuss Beķeris stiepj roku un teic, ka 
viņam vislabāk patīk rēķināt, jo, 
saskaitot skaitļus, var iegūt arvien 
lielākas vienības. “Varu lepoties ar 
visiem saviem skolēniem, jo viņi ir 
gudri un draudzīgi. Pavasarī esam 
nodomājuši doties ekskursijā un 
apskatīt, kas notiek Rīgas zooloģis-
kajā dārzā,” atklāj skolotāja Sanita.              

Marlena Zvaigzne

Laba un draudzīga klase

Šajā mācību gadā Sanita Kalnmale māca 1. klases audzēkņus. Viņa lepojas ar saviem skolēniem.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

KULTŪRAS VĒSTIS

Ventspils Galvenajā bib-
liotēkā 16. martā pensionā-
ru biedrības “Ventspils lie-
dags” senioru teātris izrādīja 
novada pašvaldības Kultūras 
nodaļas vadītājas un Pilte-
nes amatierteātra vadītājas 
Zanes Pamšes traģikomēdiju 
“Vīrietis”. Viencēlienu no-
skatījās ļoti daudz cilvēku. 

Kā pastāstīja izrādes režisore 
Līga Poriete, biedrības senioru 
teātrī ir 14 aktieru. Pirmie intere-
senti kopā sanāca pagājušā gada 
novembrī. Domājot par lugu, ar 
kuru izmēģināt spēkus, Līga iz-
vēlējās “Vīrieti”, jo tas šķita pie-
mērots jaunajiem aktieriem un 
saistīja ar savu saturu. Vispirms 
“Ventspils liedaga” pārstāvji uz-
stājās Vārvē un Puzē, bet lielāka 

tautās iešana notika Ventspils 
Galvenajā bibliotēkā. Bija ieradu-
sies arī lugas autore Zane Pamše, 
kura atklāja, ka nepretendē uz 
dramaturģes statusu, bet lugas 
raksta, lai viņas vadītajam ama-
tierteātrim būtu, ko spēlēt. Zane 
ir uzrakstījusi 12 lugas, viena no 
tām iestudēta lietuviešu valodā, 
un Limbažu teātris to izrādīja 
festivālā “Baltijas rampa”. Iedves-
mu pilteniece smeļas ikdienas 
situācijās un vērojot sabiedrībā 
notiekošās norises. Tā tapa arī 
viņas pēdējā luga “Bildes”, kurā ir 
trīs skices par tēmu, kādēļ cilvēki 
brauc prom no Latvijas. Šo izrā-
di varēs redzēt Ventspils novada 
amatierteātru skatē, kas 12. maijā 
notiks Piltenē.           

Marlena Zvaigzne Režisore Līga Poriete (pa labi) izvaicā lugas autori Zani Pamši.         MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Seniori izrāda Zanes Pamšes lugu
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Tikās jaunie flautisti 
6. martā Saldus Mūzikas un mākslas skolā norisinājās XIII 

Kurzemes un Žemaitijas reģiona mūzikas skolu pūšaminstru-
mentu un sitaminstrumentu audzēkņu konkurss. Konkursā 
piedalījās arī Piltenes Mūzikas skolas 3. flautas klases au-
dzēknis Raimonds Ozols, iegūstot 3. vietu 1. – 3. klašu grupā 
(skolotāja Aina Lodziņa, koncertmeistare Antra Šķēle). 

Jaunākajā grupā bija 22 
dalībnieki, bet vecākajās gru-
pās piedalījās 14 audzēkņi. 
Konkursa dalībniekus vērtē-
ja flautas spēles pedagogi no 
dažādām mūzikas skolām 
– Ventspils, Talsu, Liepājas, 
Tukuma, Mažeiķu (Lietuva).

Konkursa noslēgumā 
uzstājās dalībnieki – aug-
stāko punktu ieguvēji – 
koka pūšaminstrumentu 
spēlē – flautas, klarnetes 
un saksofona. Audzēkņiem 
bija lieliska iespēja dzirdēt 
konkursa uzvarētājus, gūs-
tot redzējumu, kā muzicēt, 
iedvesmu un  vēlēšanos 
pilnveidot savu pieredzi un 
prasmes instrumenta spēlē.

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Aina Lodziņa

 Raimonds konkursā 
ieguva trešo vietu. 

INESES LIEPKALNES FOTO

PILTENE

2. martā E. Vīgnera Kuldīgas 
Mūzikas skolas zālē bija jūtams 
svētku prieks un svinīgums, jo 
festivālam “Notici sev!” jubileja. 
Kuldīgas mūzikas skolas 1. kora 
klases audzēkne to atklāja ar po-
pulāro melodiju “Daudz laimes 
dzimšanas dienā!”. Kurzemes 
reģiona mūzikas skolu vispārē-

jo klavieru un klavieru klašu au-
dzēkņu 10. festivālā piedalījās 33 
audzēkņi no 12 mūzikas skolām: 
Kuldīgas, Liepājas, Grobiņas, 
Piltenes, Nīgrandes, Tukuma, 
Ventspils, Talsu, Saldus, Sabiles, 
Mērsraga un Kandavas.

Piltenes Mūzikas skolas au-
dzēkņi regulāri piedalās šajā fes-
tivālā, šoreiz uzstājās 4. flautas 
spēles klases audzēknis Ričards 
Austers, atskaņojot festivāla te-
matikai veltītus skaņdarbus. Pir-
mais skaņdarbs atklāja gadalaiku 
krāsainību, un Ričards centās 

uzburt “Pavasara noskaņojumu”. 
Otrais skaņdarbs – svinīgs un 
cēls “Allegretto” – kā sveiciens un 
apsveikums dzimšanas dienā.

Pēc uzstāšanās katrs audzēk-
nis saņēma dāvaniņu, bet peda-
gogi – jaunu nošu krājumu, visi 
cienājās ar dzimšanas dienas tor-
ti. Jāatzīmē, ka īpaša bija ne tikai 
festivāla gaisotne, bet arī iespēja 
muzicēt ar jauno un skanīgo kon-
certflīģeli “ESTONIA”. 

Piltenes Mūzikas 
skolas direktore 

Antra Šķēle

16. un 17. martā norisi-
nājās  lielkoncerts “LIEPĀJA 
izAICINA” – vērienīgākais 
valsts simtgadei veltītais 
populārās mūzikas koncerts, 
kas tik kuplā skaitā pulcēja 
jauniešus. Sadarbībā ar LTV1 
koncerts tika arī filmēts un 
gatavots koncertieraksts. 
Koncertā piedalījās 500 
radošu un talantīgu jaunie-
šu, pārstāvot 14 kolektīvus 
no visas Latvijas (ansambļi, 
kori, dejotāji, ielu vingrotāji 
u.c.) kopā ar vairāk nekā 10 

tautā zināmiem un mīlētiem 
mūziķiem. 

Piltenes Mūzikas skolas kora 
klases audzēknēm Elenai Cielavai 
un Marijai Jeļinskai arī bija iespēja 
dažas dienas pabūt Liepājā un iz-
baudīt šos svētkus. Lielkoncertā, 
kura režisors bija Intars Rešetins, 
piedalījās abas meitenes kopā ar 
PIKC Ventspils Mūzikas vidus-
skolas kori “Nošu planētas” un 
dziedātāju Daumantu Kalniņu, 
pirmatskaņojumā izpildot dzies-
mu “Robežas” no jaunā D. Kalniņa 
albuma “Sirds prieks”. “Nošu pla-

Piltenes Mūzikas skolas 
audzēkņi Justīne Ozoliņa un 
Lauris Bakanauskis kopā ar 
divām skolotājām Antrām 
piedalījās jautrā sarīkoju-
mā. Tā bija sadraudzības 
pēcpusdiena starp vairākām 
mūzikas skolām. Šis jaukais 
pasākums notika Grobi-
ņas Mūzikas un mākslas 
skolā un bija veltīts tautas 
dziesmai. Tā nosaukums 
bija “Tautas dziesma dažā-
dās skaņās”. Lai parādītu, 
cik dažāda var būt tautas 
dziesma, tika gan dziedāts, 
gan spēlēti dažādi mūzikas 
instrumenti. 

Prieks par to, ka mūsu bērni 
piedalās dažādos konkursos, kur 
viņi tiek vērtēti pēc visstingrāka-
jiem noteikumiem un profesio-
nālas žūrijas skatījuma, bet ir arī 
pavisam citādāki koncerti – kā šis 
sadraudzības pasākums, kurā uz-
stājās bērni no septiņām mūzikas 
skolām. Katra skola bija piedomā-
jusi pie sava priekšnesuma. Savējie 
jau vienmēr liekas labāki, vienalga, 
kā priekšnesums izdevies. Bet man 
šoreiz patika Vaiņodes Mūzikas 
skolas meiteņu Elīnas Kroņkal-

Kora “Nošu planētas” dalībnieces kopā ar Intaru Rešetinu.   KATRĪNAS BUMBIERES FOTO  

Uz vienas skatuves ar 
Daumantu Kalniņu 
un Ivo Fominu

nētas” lielkoncertā izaicināja Lie-
pājas Mūzikas, mākslas un dizai-
na vidusskolas meiteņu koris. Abi 
kolektīvi vienojās kopīgā dziesmā, 
izpildot tautā iemīļoto Ivo Fomina 

dziesmu “Nekas jau nebeidzas”. 
“Liepājā gāja ļoti jautri, mēs gan 

dziedājām, gan atpūtāmies. Tā bija 
ļoti liela pieredze, jo uzzinājām, kā 
ir uzstāties uz tik lielas skatuves ar 

pazīstamiem dziedātājiem,” atzīst 8. 
kora klases vokāliste Elena Cielava.

Kora “Nošu planētas”
 dalībniece Elizabete 
Romija Gegerniece

Jubilejas festivāls

Ričards Kuldīgā  
muzicē 
ar koncertflīģeli. 
AIVARA AUSTERA FOTO

nas un Danielas Snipes atraktīvais 
priekšnesums, kurā, izpildot lat-
viešu tautas dziesmu “Vāru, vāru 
pelei putru,” tika piespēlēts ar koka 
karotēm. Un vēl man patika Aiz-
putes Mūzikas skolas audzēknes 
Paulas Bitenieces priekšnesums, 
kurā autore uz akordeona spēlēja 
savu sacerēto melodiju “Vējiņš”. 

Gribu pateikt paldies mūzikas 

skolai par iespēju uz konkursiem 
un citiem pasākumiem doties 
kopā ar bērniem. Visi jauki pava-
dījām laiku, priecājos, ka notiek 
šādi pasākumi, jo katra tikšanās 
un uzstāšanās ir pieredze nāka-
majiem koncertiem. 

4. kora klases audzēknes
Justīnes mamma

 Kristīne Ozoliņa

Tautas dziesma dažādās skaņās

Justīne un Lauris pēc koncerta darbojas Ievas Tālber-
gas  meistarklasē.  ANTRAS ŠĶĒLES FOTO
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Bibliotēku nedēļu no 23. līdz 28. 
aprīlim esam iecerējušas piedāvā-
jumiem piesātinātu un īpašu un 
ceram, ka ar jūsu – mūsu lasītāju 
un draugu – atbalstu tas varētu 
izdoties.

Vispirms aktivitātes, kas nu jau kļuvu-
šas tradicionālas. Jau pirms Lielās talkas 
sāksim sakopt pilsdrupas (šo pasākumu 
plānosim, pieskaņojoties laikapstākļiem). 
Savukārt 25. aprīlī no plkst. 10 līdz 13 bib-
liotēkā par platību maksājumu pieteikumu 
aizpildīšanu konsultēs Lauku atbalsta die-
nesta speciālists. Protams, visu nedēļu va-
rēsiet iepazīties un izvēlēties lasāmvielu no 
jauno grāmatu klāsta.

26. aprīlī Piltenes bibliotēkas lasītāji ar 
“Piltenes stāstiem Pārventā” viesosies Pār-
ventas bibliotēkā UNESCO LNK projektā 
“Stāstu bibliotēkas”. 

Jaunums, kura ideju esam noskatījušies 
no dažām citām Latvijas bibliotēkām, – 
vērtīgo krāmu tirdziņš. Tieši pavasarī cilvē-
kiem ir vēlme un nepieciešamība atbrīvo-
ties no liekām lietām, kuras tomēr kādam 

citam var izrādīties vērtīgas un noderīgas. 
Apģērbs, īpaši tas, no kura izauguši bērni, 
sadzīves priekšmeti, trauki un dekori, ro-
taļlietas, lieki puķu stādi, grāmatas, žurnālu 
komplekti, rokdarbi un pašdarinājumi – to 
visu būs iespēja mainīt, pārdot vai atdot 28. 
aprīlī plkst. 14 pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Taurenītis” pļaviņā pie bibliotēkas. 
Mēs nodrošināsim lustīgu mūziku, aprīko-
jumu, ziņojumu dēli un atspirdzinājumus.

Aicinām pievienoties arī vietējos amat-
niekus, lielus un mazus kulinārus, kas pār-
dotu kādu cienastu vēderpriekam. 

Lai piedāvātu citiem kādu lieku mēbeli, 
stādus u.c. lielgabarīta lietas, ērtāk būs at-
sūtīt uz e-pastu piltenesbib@inbox.lv man-
tas foto un aprakstu ar kontaktinformāciju, 
kuru izvietosim uz ziņojumu dēļa. Līdzīgi 
var piedāvāt citiem arī pakalpojumus. Sī-
kāka informācija, pieteikšanās, kā arī jūsu 
ierosinājumi pa tel. 25423839. Gaidīsim, 
gatavosimies, lai mums kopā izdodas! 

Piltenes pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Antra Krauze 

Bibliotēku nedēļas piedāvājums

Ar pirmajiem dzērvju kāšiem 
un saules stariem, kas sāk sildīt un 
ielīksmot jauniem darbiem, bet liek 
atskatīties arī uz jau padarīto, gri-
bu teikt, ka Piltenes kultūras nama 
vokālie ansambļi čakli pastrādājuši 
un piedalījušies Ventspils novada 
vokālo ansambļu skatē, no kuras 
uz zonas skati izvirzīja arī Piltenes 
kultūras nama jauniešu ansam-
bli “Zummm”. Jāsaka, ka tas nāca 
tiešām negaidīti, visi bija priecīgi 
pārsteigti un gatavojās jaunajam 
pārbaudījumam – zonas skatei, 
kas 25. martā notika Kuldīgā.

Īss bija sagatavošanās laiks, 
bet viss tika paspēts, pat tikām pie 
jauniem, skaistiem tērpiem meite-
nēm, par to paldies Ventspils no-
vada pašvaldībai. Skatē dziedātājas 
uzstājās godam un ieguva pirmo 
pakāpi ar 40,30 punktiem. Prieks 
un lepnums par to. Paldies, meite-
nes! Protams, paldies arī ansambļa 
vadītājai Neldai Matisovai.

Esam jauki nosvinējuši Lieldie-
nas. Parasti to darām Otrajās Liel-
dienās, kad notiek arī mazo vokālistu 
konkurss “Cālis”. Šogad dziedāja un 
braši uzstājās astoņi cālīši vecumā 
no 2 līdz 6 gadiem. Katrs tika pie sa-
vas nominācijas, balviņām, ziediem 
un kopīga foto ar Liepājas Leļļu te-
ātra zaķiem un lāci, kuri kuplināja 
pasākumu ar izrādi, kopīgu dziedā-
šanu un rotaļāšanos. Bija jautri. Pal-

Skanīgās ansambļa “Zummm” dziedātājas.   

dies vecākiem, kuri atbalstīja savus mazos cālēnus un sapucēja 
svētkiem, juta līdzi un bija kopā ar visiem šajā pasākumā. Paldies 
Neldai par mazo cālēnu apmācību, paldies skaņu zēnam Didzim 
par līdzi darbošanos. Aicinu visus aktīvi piedalīties 4. maija pasā-
kumā “Baltā galdauta svētki”. Sekojiet informācijai afišās!

Ārija Vīksne

Sadziedas lieli, sadziedas mazi 
Mazie cālēni ar svētku 

personāžiem. 
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SENIORI

Puzes pagasta kultūras 
nama zālē uz senioru pasā-
kumu “Sudrabotās melo-
dijas”, kas notika desmito 
reizi, pulcējās 229 svētku 
dalībnieki, to vidū viesi, 
kas pie mums viesojušies 
vairākas, pat desmit, reizes 
un dalībnieki, kas svētkos 
piedalījās pirmoreiz.

Gadu ritumā esam meklējuši 
dažādus ceļus, lai dažādotu pasā-
kuma norisi. Mūsu lielajā sporta 
zālē ir pagrūti nodrošināt kvali-
tatīvu dzirdamību, īpaši jau mirk-
ļos, kad viesiem ir vēlme dalīties 
domās un iespaidos, tāpēc šogad 
garu runu vietā skanēja viesu iz-
vēlētas dziesmas.

Paldies Ventspils novada va-
dībai par sniegto atbalstu svētku 
rīkošanā, paldies Guntim Mač-
tamam, Zanei Pamšei, Marlenai 
Zvaigznei un Dainim Veidema-

nim par klātbūtni!
Paldies par priekšnesumiem 

Puzes ansambļiem “Mežaroze” 
un “Pa īstam”, Jaunpils dejotājām 
un Ventspils blūmīzeristiem, par 
muzikālo atbalstu mūsu paldies 
Snēpeles grupai “Kā ir, tā ir”. 

Paldies visiem dalībniekiem 
par interesantajiem apsveiku-
miem, par tik daudzajiem laba-
jiem vārdiem, kurus uzklausījām 
pēc pasākuma. Tas sniedz gan-
darījuma sajūtu un pārliecību, 
ka svētku sagatavošanai veltītais 
darbs un ieguldītais laiks ir sevi 
attaisnojis.

Paldies Līgai un Andai par ie-
guldīto darbu svētku sagatavošanā 
un Dacei no Tārgales par skaisto, 
garšīgo torti un Tārgales šoferītim 
par tortes piegādi, bet Andrim, 
Andim, Jolantai un Sarmītei – par 
palīdzību zāles kārtošanā!

Māra Kraule

Pie Renātes Brūnas uz 
Popi dodos, lai uzzinātu, kā 
viņai klājies jaunībā, kādas 
dzīves gudrības apgūtas. 
Tagad popeniece lielākoties 
uzturas mājās, jo kājas vairs 
neklausa tik labi, kā tas bija 
agrāk. 

“Pēc būtības es nepavisam ne-
esmu popiņš, bet nāku no lībiešu 
cilts. Mani senču senči dzīvoja 
Miķeļtornī. Vecāmāte lībiete bija 
precējusies ar latvieti, arī mana 
mamma apprecējās ar latvieti. 
Manī jau lībiešu asiņu maz, bet 
tomēr ir”, lepojas Renāte. Bērnī-
bā viņa dzīvoja Ancē, pēc tam 
ģimene pārcēlās uz Popi. Nu jau 
Renāte vairs nespurojas pretim, 
ja tiek saukta par popiņu, jo šo 
vietu par savām mājām sauc kopš 
1941. gada. “Mana dzīve ir bijusi 
sarežģīta un raiba, bet tas ir likte-
nis. Mamma savas dzīves pēdējos 
14 gadus bija neredzīga, un man 
ar to bija jārēķinās. Piemērojos 
apstākļiem. Kad beidzu Ugāles 
vidusskolu, direktore gribēja, lai 
studēju universitātes Juridiskajā 
fakultātē, tomēr atteicos, jo baidī-
jos, vai tikšu galā ar krievu valodu, 
ko tolaik pratu diezgan slikti. Es 
taču būtu varējusi apgūt valodu, 
tātad tas bija tāds muļķīgs gājiens. 
Otru muļķību izstrādāju tad, kad 
mācījos Kultūras darbinieku teh-
nikumā. Otrajā kursā biju praksē 
Tukumā, un tur notika teātru ska-
te. Uzstājāmies ar savu viencēlie-

nu, bet es nezināju, ka viena aktri-
se paņēmusi līdzi dzīvu gaili. Tas 
sāka dziedāt, bet es domāju, ka no 
pārbīļa būšu beigta, savukārt ska-
tītājiem un žūrijai šī aina patika, 
un mēs dabūjām pirmo vietu. To-
reiz man bija iespēja strādāt Lap-
mežciemā, bet mājās mani gaidīja 
mamma, tādēļ atgriezos Popē.” 

Jaunajai speciālistei uzticēts 
darbs ciema padomē, viņa vei-
kusi dažādus pienākumus – arī 
uzskaitījusi cilvēkus un lopus. Re-
nāte paralēli organizējusi kultūras 
darbu. “Mums bija ļoti intensīva 
kultūras dzīve! Spēlējām teātri, 
vīri dziedāja korī “Zītars”, darbo-
jās deju kolektīvs. Cilvēki labprāt 
apmeklēja zaļumballes. Kad vēl 
nebija elektrības, mēs ar zirgu 
vedām motoriņu uz pilskalnu, lai 
tiktu pie apgaismojuma. Danči 
gāja vaļā līdz pašam rītam, dejoja 
ne tikai popiņi, bet arī ancenieki, 
ugālnieki, pužiņi. Kultūras namā 
nekad nebija problēmu ar muzi-
kantiem, manējie bija no “Vents-
pils koka”. Reta bija tā sestdiena, 
kad kultūras namā nenotika balle. 
Tās apmeklēja arī pavecākas sie-
vietes, kuras nedejoja, bet klau-
sījās mūziku. Puiši viņas gribēja 
izjokot un reiz nolika priekšā 
vērpjamo ratiņu, savukārt citreiz 
puiši kādai sievai paslēpa zāba-
kus. Vai viņa varēja iedomāties, 
ka tie nolikti uz krāsns?! Nācās 
ziemas laikā iet uz mājām plānās 
kurpītēs.”

Renāte atceras, kā Popē ie-
studētas lugas. Ar “Sirdis mal-
dās” popiņi braukuši uz Latgali, 
lai uzstātos Rugājos un Žīguros. 
Ceļā autobusam izsists priekšējais 
stikls, bet tas bija 16. decembrī, 
laukā auksts. Madonā logs iestik-
lots, bet nu jau bijusi nakts, tomēr 
skatītāji Rugājos sēdējuši un gai-
dījuši Ventspils puses ļaudis. Izrā-
de beigusies pusčetros no rīta. 

No algota darba Renāte aizgā-
ja, kad viņai bija 78 gadi, tikai sep-
tiņus gadus tiek baudīta pilnīga 
brīvība. Tai gan ir skumju piegar-
ša, jo tieši tad mūžībā aizgāja vīrs 
Viktors, ar kuru kopā bija pavadīti 
53 gadi. Brūni izaudzināja mei-
tas Mairu un Sanu, sagaidīti četri 
mazbērni un seši mazmazbēr-
ni. Omīte ar lepnumu rāda savu 
pēcteču fotogrāfijas un pastāsta, 
kā kuram klājas. Renāte atzinīgi 
vērtē pagasta un novada senioru 
darbību, jo vienmēr ir patīkami 
apmeklēt kādu saturīgu pasāku-
mu, turklāt viņu ļoti aizkustina 
bērnu uzstāšanās. Dzintara Čīčas 
koncertā popeniece bija sajūsmi-
nāta par cieņu, kādu dziedātājs iz-
rādīja publikai un savām skatuves 
partnerēm. “Man joprojām patīk 
māksla, teātris, koncerti. Kad vēl 
draudzējos ar Viktoru, bieži gā-
jām uz Doma baznīcu klausīties 
ērģeļmūziku. Tas man visu mūžu 
paticis.”

Marlena Zvaigzne

Mūsu novadā ir tradīcija 
sveikt ilgdzīvotājus, tādēļ 29. 
martā Tārgales pagasta pār-
valdnieks Mārcis Laksbergs 
un sociālā darbiniece Vineta 
Avdjukeviča devās pie Roberta 
Mūrnieka, kuram palika 80. 

“Avotiņu” mājas pagalms ir 
kluss un rāms. Ilgāk klauvējot, 
atveras nama durvis un parādās 
staltais saimnieks. Roberts ir pār-
steigts par negaidīto apciemoju-
mu un pateicīgi saņem dzeltenos 
ziedus un šokolādīti, kurā ir vēl 
viens pārsteigums – pašvaldības 
dāvinātie 30 eiro. Tos Ventspils 

novada iedzīvotājiem pasniedz 
80. un 85. dzimšanas dienā, 90. 
un katrā nākamajā dzimšanas die-
nā – 50 eiro, bet, sasniedzot 100 
gadu vecumu, jubilāram pasniedz 
200 eiro. Tos viņš turpmāk saņem 
katru gadu. 

Roberta mājoklis ir kārtīgs 
un tīrs, virtuvē salikti malkas 
krājumi. Par veselību seniors ne-
sūkstās, ar to ir tīri labi, bet esot 
apnicis aukstums. Tieši tādēļ mājā 
sanestas pagales, lai lieki nebū-
tu jāiet laukā; tārgalnieks gaidīt 
gaida siltāku laiku, lai var rosīties 
dārzā. “Esmu vientuļnieks, Jāņu 

laikā būs trīs gadi, kopš nomira 
sieviņa Irma. Tagad, kopš vairs 
nestrādāju, ceļos, kad patīk”, atzīst 
Roberts. Viņā rit lībiešu asinis. 
Vecāmāte bija lībiete, arī mam-
mai nebija svešas lībiešu tradīci-
jas, bet viņas dēls nav iesaistījies 
lībiešu kustībā. Kad Roberts bija 
jaunāks, viņš regulāri devās uz 
Lūžņu kapsētu, kur atdusas mīļie, 
bet nu turp aizbrauc reti. Pensiju 
tārgalnieks nopelnīja, būdams šo-
feris. Sieva Irma strādāja veikalā. 
Dzīvesbiedri izaudzināja meitas 
Intu, Ilzi un Baibu, sagaidīti seši 
mazbērni. “Manējie, kad var, at-

Danči gāja vaļā 
līdz rītam

Renāte ir gandarīta par savu darba mūžu, tas bija garš 
un interesants.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Mūsu daudzie paldies

Visiem novēl labu veselību 
brauc ciemos. Es jau teicu, ka jū-
tos kā vientuļnieks, bet visu laiku 
jau ir, ko darīt. Vajadzētu saskal-
dīt malku, uzrakt zemi, apgriezt 
krūmus. Visu mūžu – kopš bērna 
dienām – esmu strādājis. Arī tēvs 
bija ļoti strādīgs. Starp citu, mūsu 
māja atradās tur, kur tagad dzī-
vo Juris Rubenis. Lūžņās pagāja 
mana, brāļa Kārļa un māsas Ženi-
jas bērnība. Viņi abi jau mūžībā,” 
stāsta Roberts. Viņš laiku īsina, la-
sot preses izdevumus – “Ventspils 
Novadnieku” un “Ventas Balsi”. 
Patīk paskatīties televīzijas pār-

raides. Naktīs reizēm nenāk miegs 
un gribas atcerēties bērnību un 
jaunību, tā nāk prātā arī pa dienu. 
Sirmgalvim ir, ko pārdomāt. Arī 
par to, kāpēc tēvs izsūtīts ne tikai 
vienu, bet divas reizes. “Pagāju-
šajā gadā, kad no Rīgas atbrauca 
meita, pirmo reizi uzkāpu Ovīšu 
bākā. Tā mēs te dzīvojam. Saviem 
vienaudžiem Ventspils novadā 
novēlu labu veselību un mieru, 
mieru visā pasaulē. Tas ir pats gal-
venais,” atvadoties saka jubilārs.

Marlena Zvaigzne 

Pārsteigts par negaidīto apciemojumu, Roberts aicina viesus savā mājā un izstāsta, 
kā viņam klājas.      MARLENAS ZVAIGZNES FOTO   
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2018.gada 15.martā
Nr.9 (protokols Nr.18, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 
10.panta piekto daļu

NOLIKUMS 
PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU PUZES EZERĀ

I. Vispārīgie jautājumi
1. Puzes ezers atrodas Ventspils novada Puzes pagasta teritorijā un saskaņā ar 

Civillikuma 1102.pantu un I pielikumu ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder 
valstij. 

2. Puzes ezeru apsaimnieko SIA “Puzes ezers” saskaņā ar 2004. gada 26. oktobrī 
noslēgto ūdenstilpes nomas līgumu Nr.08/ 3-33.

3. Licencētā makšķerēšana Puzes ezerā tiek ieviesta, lai racionāli izmantotu 
vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā 
apjomā, un tā sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un 
makšķerēšanas attīstībai.

4. Licencētā makšķerēšana Puzes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi”, 2002. gadā izstrādāto noteikumu “Puzes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi” 7.2. punktu, ņemot vērā, ka Puzes ezerā regulāri tiek 
veikta vērtīgo zivju sugu mazuļu ielaišana.

5. Licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā organizē SIA “Puzes ezers” (turpmāk 
– organizētājs) saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības 2018. gada 22. janvāra 
pilnvarojuma līgumu  
Nr. SL/2018/026, tālr. 29366069; 29637100; e-pasts: Puze2002@tvnet.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
6. Licencētā makšķerēšana atļauta visā Puzes ezera platībā, izņemot ezera 

teritorijas, kurās tiek pavairoti zivju mazuļi (teritorijas I un II norādītas šī nolikuma 
1.pielikumā), kur makšķerēšana atļauta tikai piekrastes zemju īpašniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem ar bezmaksas licencēm. 

7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 22. decembra noteikumiem 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, 
ievērojot šādus papildu nosacījumus:

7.1. licencētā makšķerēšana diennakts tumšajā laikā atļauta no krasta, no 
laipām un laivām tikai ar licencētas makšķerēšanas organizētāju saskaņotās vietās 
(saskaņojuma saņemšanai izmanto šī nolikuma 5. punktā norādītos saziņas līdzekļus 
vai piesakās šī nolikuma 13.4. apakšpunktā norādītajā laivu bāzē);

7.2. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt:
7.2.1. vēdzeles – 3 gabalus; 
7.2.2. zandartus – 3 gabalus, kuru garums nav mazāks par 50 cm;
7.2.3. samus – 1 gabalu, kura garums nav mazāks par 70 cm;
7.3. no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts makšķerējot izmantot dzīvo ēsmu;
7.4. makšķerēšana no laivām atļauta laika periodā no 1. maija līdz 1. februārim 

ieskaitot;
7.5. visu gadu aizliegtas zemūdens medības un vēžošana. 

III. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
8. Licencētā makšķerēšana Puzes ezerā atļauta tikai gadījumos, ja makšķernieks 

ir iegādājies vai saņēmis kādu no šādām licencēm:
N.p.k. Licences veids Skaits (gab.) Cena (eiro)
8.1. dienas licence makšķerēšanai Puzes ezerā (izņemot 

makšķerēšanai no laivas)
2000 3,00

8.2. dienas licence (makšķerēšanai no laivas) Puzes ezerā 4000 4,50
8.3. gada licence makšķerēšanai Puzes ezerā 300 45,00
8.4. dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai Puzes ezerā 1000 1,00
8.5. gada licence ar atlaidi makšķerēšanai Puzes ezerā 200 10,00
8.6. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Puzes ezerā 200 -

9. Makšķerēšanas licenču cenu atlaides makšķerniekiem:
9.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas 

par 65 gadiem, un personām ar invaliditāti atļauts makšķerēt, iegādājoties kādu 
no  licencēm ar atlaidi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai invaliditātes 
apliecību;

9.2. politiski represētām personām atļauts makšķerēt, saņemot bezmaksas licenci 
un uzrādot personu apliecinošus dokumentus un represētās personas apliecību;

 9.3. Puzes ezera krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kā 
arī maznodrošinātiem Ventspils novada iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldības 
apstiprinātu sarakstu atļauts makšķerēt, saņemot bezmaksas licenci un uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu.

IV. Makšķerēšanas licenču saturs un noformējums, realizācija
10. Katra licence satur šādus rekvizītus:
10.1.licences nosaukums (veids);
10.2. kārtas numurs;
10.3. cena;
10.4. derīguma termiņš;
10.5. makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;
10.6. licences saņēmēja vārds un uzvārds; 
10.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;
10.8. izsniegšanas datums;
10.9. zīmoga vieta. 
11. Dienas licencēs tās izmantošanas datumu ieraksta licences izsniedzējs. 

Licences ar    labojumiem uzskatāmas par nederīgām.
12. Licences noformējums parādīts šī nolikuma pielikumā Nr.2 (2.A-2.F).
13. Licenču realizācija. Makšķerēšanas licenci var iegādāties: 
13.1. veikalā “Lāsma”, Ugāle, “Eniņi”, katru dienu 8.00–22.00, tālr. 63633232, 

29264980;
13.2. viesu namā “Greiži”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, visu diennakti, tālr. 

29425060;
13.3. veikalā “Ilze A”, Puzes pagasts, Blāzma, “Vecais pagastnams”, darba laiks 

8.00–21.00; mob. tālr: 29269452;
13.4. SIA “Puzes ezers” laivu bāze, Ugāles pagasts, “Ezeri”, visu diennakti, tālr. 

28807168, 29637100;
13.5. SIA “Ieroči” veikals – Ventspilī, Lielajā prospektā 9, P-p 9.00–18.00, s. 

9.00–16.00, tālr. 63622995.
14. Iegādāties gada licences un saņemt bezmaksas licences var tikai SIA “Puzes 

ezers” laivu bāzē Ugāles pagasta “Ezeri”.

V. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
15. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar 

makšķernieku deklarētajām ziņām.
16. Makšķernieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma 

termiņa beigām licenci nodot jebkurā no licences saņemšanas vietām vai nosūtīt pa 
pastu organizētājam – SIA “Puzes ezers”, Ventspils novads, Puzes pagasts, Blāzma, 
“Valde”, LV-3613, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites formu. 

17. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības neizsniegt licences 
kārtējā un nākamajā gadā tiem makšķerniekiem, kuri šī punkta prasības neievēro.

VI. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
18. No makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala šādi:
18.1 Valsts budžetā Zivju fonda veidošanai – 20% no licenču realizācijā iegūtās 

kopējās summas;
18.2. SIA “Puzes ezers” – 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 

zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas nodrošināšanai.

VII.  Vides aizsardzības prasības un licencētās makšķerēšanas noteikumu 
ievērošanas kontrole

19. Puzes ezerā, pārvietojieties ar peldlīdzekļiem, ievēro ar Puzes pagasta 
padomes lēmuma “Par iekšdedzes motorizēto ūdens transporta līdzekļu 
izmantošanas ierobežošanu Puzes ezerā” noteikumu prasības (28.07.2004. Nr. 49/3).

20. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu 
ievērošanu savas kompetences ietvaros veic licencētās makšķerēšanas organizētājs, 
kā arī Ventspils novada domes pilnvarotās personas. 

21. Par licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona 
saucama pie administratīvās atbildības.

VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
22.Sniegt sabiedrības oficiālajos informācijas līdzekļos informāciju par licencētās 

makšķerēšanas kārtību Puzes ezerā un izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas.
23. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 13. 

punktu.
24. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
25. Nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, sadali 

un izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 18. punktam, kā arī veikt ieskaitījumu valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai divas reizes gadā par 
katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. 
janvārim par otro pusgadu.

26. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā.
27. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.
28. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu un nodrošināt nolikuma publisku 

pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās.
29. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma V. nodaļā noteiktai 

kārtībai. 
30. Līdz kārtējā gada 15. jūlijam un 15. janvārim iesniegt Lauku atbalsta 

dienestam pārskatu par licencēto makšķerēšanu iepriekšējā pusgadā, vispirms to 
saskaņojot ar Ventspils novada domi.

31. Veikt zivju krājumu pavairošanu, par pamatu ņemot 2002. gadā izstrādātos 
Puzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un ievērojot Puzes ezera 
nomas līguma Nr. 08/3-33/26.10.2004. 47.1.2. punkta nosacījumus.

32. Norīkot atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu, par licencētās makšķerēšanas 
prasību ievērošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos, kā arī reizi gadā līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu 
papildināšanas pasākumiem atbilstoši 2002. gadā izstrādātajiem noteikumiem  
“Puzes ezera zivsaimnieciskie ekspluatācijas noteikumi” un informāciju par 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu 
un uzturēšanu, vispirms pārskatu saskaņojot ar Ventspils novada pašvaldību.

33. Reģistrēt personas, kas pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību 
un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas. 

34. Uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts 
zinātniskajā institūtā “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūts “BIOR”” pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

IX. Noslēguma jautājumi
35. Nolikums stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
36. Šis nolikums ir spēkā trīs gadus no tā spēkā stāšanās brīža.

X. Nolikuma pielikumi
37. Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (1. pielikums).
38. Makšķerēšanas licenču paraugi ( 2.A-2.F pielikumi).
39. Makšķernieku lomu uzskaites anketa (3. pielikums).  

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
Plašāka informācija www.ventspilsnovads.lv.
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10. martā Ventspils Olim-
piskā centra vieglatlētikas 
manēžā notika Ventspils 
novada BJSS rīkotās atklā-
tās sacensības vieglatlētikā 
telpās U16 (2003./2004. g. dz.) 
un U14 (2005./ 2006. g .dz.) 
grupai. Vieglatlēti sacentās 
septiņās disciplīnās – 60 m, 
60 m/b, 300 m, 800 m, 1000 
m, tāllēkšanā, augstlēkšanā, 
lodes grūšanā, pirmo trīs 
vietu ieguvēji tika apbalvoti 
ar medaļām, diplomiem un 
1. vietas kausu. Sacensībās 
piedalījās dalībnieki no 
Talsu, Kuldīgas, Saldus nova-
da sporta skolas, Ventspils, 
Liepājas, Tukuma, Dobeles 
sporta skolas un Olaines 
VK. Kuplajā dalībnieku 
pulkā Ventspils novada BJSS 
vieglatlēti izcīnīja astoņas 
godalgotas vietas.

U14 vecuma grupā 1. vietu 
ieguva Gabriels Toms Kvecko 800 
m (rez. 02:37,11), 3. vietu lodes 
grūšanā izcīnīja Kristaps Jaun-
belzējs (rez. 7,07 m) un Daniēla 
Rjabova (rez. 10,90 m) un 60 m/b 

Jorens Lāže (rez. 10,94 sek.). Uz-
reiz aiz goda pjedestāla 4. vietā 
palika Kristers Reinfelds 60 m/b 
(rez. 11,28 sek.), Singa Rozentā-
le 60 m/b (rez. 11,08 sek.), Dāvis 
Mažrims augstlēkšanā (rez. 1,35 
m), Jurģis Bakanauskis 800 m (rez. 
02:56,69).

U16 vecuma grupā 1. vietu 
izcīnīja Sanijs Strauss 1000  m 
(rez. 03:13,11) un Roberts Maž-
rims augstlēkšanā (rez. 1,80 m), 
3. vietu ieguva Ivo Miķelsons 
augstlēkšanā (rez. 1,55 m), Klāvs 
Matīss Bogdanovs lodes grūšanā 
(rez. 12,28 m), Kaspars Plotnieks 
tāllēkšanā (rez. 5,04 m). Uzreiz aiz 
godalgām 4. vietā – Zane Hamste-
re 1000 m (rez. 03:47,94) un Krists 
Muižnieks augstlēkšanā (rez.  
1,55 m). 

Labāko sešniekā U14 grupā 
Jorens Lāže – 5. vieta tāllēkšanā 
(rez. 4,26 m), Samanta Osiņa – 6. 
vieta 300 m (rez. 49,16 sek.), Nau-
ris Alens Jaškovičs – 5. vieta lo-
des grūšanā (rez. 6,72 m), Robijs 
Šteinbergs – 6. vieta lodes grūšanā 
(rez. 5,78 m), Armands Bakanaus-
kis – 30 dalībnieku konkurencē 

Kā jau katru gadu, martā Puzē tika organizēts Puzes 
kauss florbolā, kurā tika aicinātas pieteikties Ventspils nova-
da pagastu komandas.

Lai gan šoreiz pieteicās nedaudz mazāk komandu nekā parasti, tas 
nemazināja viņu cīņas sparu un vēlmi uzvarēt. Komandas izspēlēja apļa 
turnīru, noskaidrojot vietu sadalījumu:

1. vieta – Puzes komandai,
2. vieta – Ances komandai,
3. vieta – Piltenes komandai.
Liels paldies Ventspils novada pašvaldībai par atbalstu Puzes kau-

sa organizēšanā un pateicība sacensību galvenajam tiesnesim Denisam 
Grundmanim.

Puzes pagasta sporta darba organizators Arvis Anderšmits

23. martā Talsu sporta hallē no-
tika Talsu novada Sporta skolas at-
klātās sacensības vieglatlētikā U12 
vecuma grupai – 2007./ 2008. gadā 
dzimušiem zēniem un meitenēm, 
tās bija arī pēdējās ziemas sezonas 
sacensības telpās.  Jaunie vieglatlēti 
sacentās piecās vieglatlētikas dis-
ciplīnās – 60 m, 300 m, tāllēkšanā, 
augstlēkšanā un pildbumbu meša-
nā. Sacensībās piedalījās arī Vents-
pils novada BJSS vieglatlēti, kuri 

mājās atgriezās ar divām medaļām. 
Augsto 2. vietu un sudraba 

medaļu tāllēkšanā 42 dalībnieku 
konkurencē izcīnīja Edmunds Rein-
valds (rez. 4,13 m). 3. vietu un bron-
zas medaļu augstlēkšanā ieguva 
Ardis Dalbiņš (rez. 1,15 m). Uzreiz 
aiz goda pjedestāla 4. vietu 300 m 
meitenēm izcīnīja Estere Stepe (rez. 
00:59,54) un 5. vietu 300 m zēniem 
– Armands Zāle (rez. 00:58,02).

Starp labākajiem desmit Ni-

kitam Malisevam 7. vieta 300 m 
(rez. 00:59,57), Kārlim Kristam 
Šimpermanim starp 60 sprinte-
riem 8. vieta 60 m (rez. 9,20 sek.), 
Robertam Elstam 9. vieta 300 m 
(rez. 01:00,67). Sacensībās pieda-
lījās arī Ieva Lindenblate, Kārlis 
Lagzdiņš, Deivids Rutkovskis. Au-
dzēkņus sagatavoja Ventspils no-
vada BJSS treneri Arno Kiršteins, 
Reinis Ziemelis, Kaspars Gulbis.

Jolanta Ziemele 

Iegūst astoņas 
godalgotas vietas

6. vieta 60 m (rez. 9,01 sek.), da-
līto 6. vietu augstlēkšanā izcīnīja 
Laima Prūse un Singa Rozentāle 
(vienāds rez. 1,30 m). U16 grupā 
starp labākajiem sešiem ierindojās 
Klāvs Matīss Zegners – 5. vieta lo-
des grūšanā (rez. 10,90 m), Dāvis 
Strādnieks – 6. vieta lodes grūšanā 
(rez. 10,36 m) un 300 m (rez. 47,04 
sek.), Alens Vārpiņš – 5. vieta tāl-

lēkšanā (rez. 4,73 m), Kaspars Plot-
nieks – 5. vieta 300 m (rez. 45,32 
sek.), Roberts Mažrims – 5. vieta 
60 m/b (rez. 9,77 sek.), Klāvs Ma-
tīss Bogdanovs – 6. vieta 60 m/b 
(rez. 9,91 sek.), Rūta Zāle – 6. vieta 
augstlēkšanā (rez. 1,35 m).

Sacensībās piedalījās arī In-
gars Čače, Leo Dubrovs, Krista 
Alise Ālīte, Linda Egle, Ralfs Rei-

nis Kvecko, Jana Sula, Daniels 
Apše, Roberts Ļubeļskis, Kristaps 
Jaunbelzējs, Rūta Matisova, Ni-
kola Kate Punka, Kristīne Tālija 
Sproģe un Devora Rjabova.

Vieglatlētus sacensībām sa-
gatavoja  Arno Kiršteins, Agris 
Paipals, Aivars Čaklis un Aivars 
Žeimunds.

Jolanta Ziemele

1. vietā Roberts Mažrims, 3. vietā – Ivo Miķelsons.                      JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO

Puzes kauss  
FLORBOLĀ Sacensības vieglatlētikā 

U12 vecuma grupaiVīri un puiši, kuri Puzē spēlēja florbolu.  DENISA GRUNDMAŅA FOTO
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Pērnā gada nogalē 
Ventspils novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas 
trenerus Daini Lodiņu un 
Kasparu Gulbi sasniedza 
sen gaidīta ziņa – šosezon, 
lai pilnvērtīgi sagatavotos 
vasaras sezonai, būs iespēja 
aizbraukt uz treniņnometni 
ārzemēs. Tā kā nometne  
ārzemēs nav nekāda joka 
lieta un jāizvērtē gan ceļa 
izdevumi, gan dzīves vietas 
izdevumi, gan jāņem vērā 
ēšanas  izmaksas, tad tika 
nolemts neriskēt ar nezinā-
mām vietām un palikt pie 
iepriekš pārbaudītām  
vērtībām – pie latviešu  
skrējējiem ļoti iecienītās 
Portugāles, Albufeiras  
reģiona, mazā kūrorta cie-
matiņa Ašateas. Visgrūtākā 
bija izvēle, kurus audzēkņus 
ņemt līdzi, jo pelnījuši ir tik 
daudzi, kā arī jaunu talantu 
novadā netrūkst.

27. februārī  deviņu cilvēku 
delegācija devās ceļā no Ugāles uz 
Portugāli – iepriekš minētie tre-
neri, kā arī septiņi audzēkņi: Teo-
dors Drazlovskis, Pauls Slaņķis, 
Jēkabs Priekulis, Niks Lagzdiņš, 
Anna Nagle, Lelde Linda Līduma 
un Ketija Orlovska, kuri ar saviem 
rezultātiem jau ir pierādījuši, ka ir 
to pelnījuši, kā arī ar potenciālu ne 
tikai šosezon izcīnīt Latvijas čem-
pionāta medaļas, bet arī nākotnē 
būt starp medaļu pretendentiem. 

Turpceļā lidojām ar pārsē-
šanos no Rīgas uz Frankfurti un 
tad uz Faro lidostu, kura atrodas 
40 minūšu brauciena attālumā no 
mūsu apmešanās vietas. Lidostās 
iztikām bez lieliem starpgadīju-
miem, jo mums līdzi bija paņemti 
visi nepieciešamie dokumenti. Ja 
valoda nav šķērslis, tad visu var 
sarunāt un nokārtot, un angļu 
valoda mūsu kompānijai nebija 
sveša. Savu ceļu uzsākām sešos 
no rīta no Popes un Ašateā bijām 
nokļuvuši pusdeviņos pēc vietējā 
laika. Apskatījām savus dzīvok-
līšus un iekārtojāmies, drīz jau 

Zolītes turnīrs “No A–Z”
24. martā Popes sporta centra 2. stāvā norisinājās otrais 

zolītes “No A–Z” turnīrs. Uz sacensībām bija ieradušies 28 
dalībnieki gan no Ventspils, gan no Ventspils novada. Sacen-
sībās tika izspēlētas 5 kārtas, katrā kārtā 45 minūšu laikā 
aizvadot 18 partijas. Katrs punkts bija zelta vērts, jo līdz pē-
dējam brīdim nebija skaidrs, kurš no dalībniekiem kļūs par 
otrā “No A–Z” zolītes turnīra uzvarētāju.

Simboliskajā 6. vietā – Guntis Milbergs ar 23 lielajiem un 105 maza-
jiem punktiem. 5. vietā – Mairis Kraulers ar 24 lielajiem un 15 mazajiem 
punktiem. 4. vietā – Juris Dēnavs ar 24 lielajiem un 24 mazajiem punk-
tiem. 3. vietā – Edgars Martinsons ar 26 lielajiem punktiem un 23 ma-
zajiem punktiem. Edgars piedalījās arī pirmajā “No A–Z” zolītes turnīrā, 
izcīnot 2. vietu kopvērtējumā. 2. vietā – Anvars Briedis ar 26 lielajiem un 
36 mazajiem punktiem. 1. vietā – otrā “No A–Z” zolītes turnīra uzvarē-
tājs Aigars Lukševics ar 26 lielajiem un 77 mazajiem punktiem. Sekojiet 
līdzi informācijai vietnē www.facebook.com/popessportaklubs. Paldies 
Popes kultūras namam un pagasta pārvaldei par atsaucību!

Sandris Jankevičus
Zolītes turnīra mirklis. 

SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO

devāmies pie miera, lai nākamajā 
dienā varētu izpētīt apkārtni un 
uzsākt treniņprocesu, kā arī sagā-
dāt pārtiku, jo ēst mums būs jāga-
tavo pašiem.

Sākotnējās prognozes pirms 
nometnes par laikapstākļiem bija 
cerīgas, bet, ierodoties uz vietas, 
mūs sagaidīja ļoti lietains un drēgns 
laiks. Lai gan termometra stabiņš 
rādīja +16 grādus, lielā mitruma 
dēļ silti nepavisam nebija. Vietē-
jie pat veltīja mums izbrīna pilnus 
skatienus, kad skrējām garām, un 
jautāja mums, ko mēs šeit darām 
gada aukstākajā periodā. Bet, ja 
atskatās uz to, kāds sals tobrīd 
bija Latvijā, un zina, ka Britu sa-
las bija paralizētas sniegputeņa 
dēļ un Portugāles ziemeļos plo-
sījās tornado, tad mēs nepavisam 
nevarējām sūdzēties par lietu un 
vēju nometnes sākumā, un par 
to tikām atalgoti otrajā nedēļā, jo 
daudz biežāk un regulārāk parādī-
jās saulīte un varēja skriet ne tikai 

ar šortiem, bet pat ar T krekliem.
Pārsvarā mūsu dienas režīms 

izskatījās šādi: no rīta celšanās ar 
brokastu ēšanu, divas stundas pēc 
brokastīm pirmais treniņš, pēc 
treniņa pusdienas un tad atpūta 
2–3 stundas, jo vēlāk jādodas uz 
otro treniņu, tad vakariņas un do-
mas par naktsmieru, kā jau spor-
tistiem pieklājas. Brokastis katrs 
sev gatavoja pats, bet pusdienu 
un vakariņu gatavošanā iesaistī-
jās visi, katrs pa reizei, jo gatavot 
deviņiem cilvēkiem nav joka lieta. 
Jauniešiem tas problēmas nesagā-
dāja, tāpēc vecākiem varu aplieci-
nāt – jūsu atvases badā nenomirs, 
ja jūs viņus atstāsiet vienus mājās 
(varat sev uzsist uz pleca par labi 
padarītu darbu). 

Tā kā šis ir starpsezonas 
posms, treniņos daudz tika strā-
dāts pie bāzes un apjoma palie-
lināšanas, tāpēc treniņi pārsvarā 
tika aizvadīti netālajā trasē, kurā 
2009. gadā norisinājās Eiropas 

čempionāts krosā, kā arī vietējā 
svaru zālē. Kā jau iepriekš minē-
ju, tad šo ciematiņu, kurš atro-
das puskilometru no Atlantijas 
okeāna, savām treniņnometnēm 
ir iecienījuši ne tikai latvieši, bet 
arī vieglatlēti no citām valstīm: 
Francijas, Vācijas, Lielbritāni-
jas, Spānijas, Igaunijas, Lietuvas, 
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas 
un pat Kubas. Tās ir valstis, kuru 
sportistus biežāk vai retāk sasta-
pām trasē.

Brīvo laiku starp treniņiem 
aizpildījām ar tuvējās apkārtnes 
izpētīšanu, pastaigām gar okeānu, 
vietējo apelsīnu un mandarīnu 
degustācijām vai vienkārši uz-
spēlējot kārtis vakaros. Paspējām 
pat sagatavot un uzfilmēt video 
priekšnesumu Ugāles “Popielai 
2018”, kas lieliski pierādīja, cik 
esam saliedēti un cik laba koman-
da esam, jo nevienu ainu nefilmē-
jām vairāk par divām reizēm, tā 
kā esam talantīgi ne tikai spor-

tā. Nosvinējām mūsu komandas 
biedram Paulam dzimšanas die-
nu, turot to noslēpumā līdz pat 
pēdējam brīdim un sveicot viņu 
ar pašu gatavotu kūku. 

Nometnē ne tikai kārtīgi spor-
tojām, bet arī labi pavadījām lai-
ku. Un, ja kādam ir šaubas par to, 
vai kārtīgi esam trenējušies, tad 
jānorāda, ka jau pirmajās sacensī-
bās pēc nometnes trim no četriem 
startējušiem audzēkņiem bija jau-
ni personīgie rekordi, domājams, 
ne pēdējie šogad. Drīz jau pieslēg-
sies arī pārējie, jo vasaras sezona 
klauvē pie durvīm.

Paldies Ventspils novada paš-
valdībai un Ventspils BJSS direk-
torei Jolantai Ziemelei par sniegto 
iespēju trenēties un sagatavoties 
jaunajai sezonai, iegūt jaunu un 
neaizmirstamu pieredzi, kā arī 
enerģiju un motivāciju turpmāka-
jai karjerai.  

Treneri ar audzēkņiem

Labi pastrādāts nometnē Portugālē

Jaunie Ventspils novada sportisti nometnē Portugālē. 
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Ir noslēdzies 2017. gada 
darba cikls lasīšanas vei-
cināšanas programmā 
“Bērnu žūrija – 2017”, kurā 
šogad savu dalību pieteica 
arī pirmsskolas iestādes 
“Zīļuks” vecākā grupiņa un 
audzinātāja Dace Jančuka. 
Paldies audzinātājai un 
vecākiem par uzņēmību un 
darbošanos ar mazajiem 
ekspertiem.

7. marta rīts visiem “Zīļuka” 
bērniem iesākās ar teātri “Vīrs un 
vārds”, tā bija Zūru pamatskolas 
teātra pulciņa izrāde Viktorijas 
Rebukas režijā. Prieks bērnu ac-
tiņās skatītājiem, kā arī mazajiem 
māksliniekiem pirmizrādē. Dažs 
labs no “Zīļuka” audzēkņiem jau 

zināja, ka kādā no lomām ierau-
dzīs savu māsu vai draugu no kai-
miņu mājas, taču tas nebija gal-
venais, jo bērnu uzmanību vairāk 
saistīja ludziņas spraigais sižets. 
Arī “Zīļuka” darbiniekiem bija in-
teresanti vērot, kā paaugušies, ko 
no jauna apguvuši un cik varoši 
kļuvuši viņu bijušie audzēkņi, kuri 
jau ir skolēni.

Paldies, jūs esat malači! Turpi-
nājumā skanēja īss ieskats vēsturē 
– kas ir bibliotēka, kad aizsākusies 
lasīšanas veicināšanas program-
ma “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”, kāpēc  jālasa grāmatas. 
“Zīļuka” eksperti pirmajā vietā 
izvirzījuši grāmatu “Ezītis, kurš 
mīlēja slepeni”, otrajā vietā – “Pa-
saka par peļu pili” un trešajā vietā 

– “Puika, kas zīmēja kaķus”. Pa-
sākuma turpinājumā visi eksper-
ti saņēma pateicības rakstus un 
rokassprādzītes. Pie balvām tika 
visi, bet īpašu paldies “Bitīšu” gru-
pas skolotājas saka Katrīnas Suha-
ņenkovas, Sāras Gruntmanes un 
Laumas Krūmiņas ģimenēm par 
aktīvu iesaistīšanos bērnu žūrijas 
darbā. Bērniem patīk ne tikai grā-
matas lasīt, bet arī dzejoļus dekla-
mēt, tādēļ visi, kas vēlējās, varēja 
radoši izpausties. Paldies “Zīļuka” 
vadītājai un darbiniekiem par sa-
darbību. Uz redzēšanos nākošajā 
projektā!

Zūru bibliotēkas vadītāja 
Mārīte Ķīvite 

un “Zīļuka” pirmsskolas 
skolotāja Inta Meire

Labprāt lasa un deklamē dzejoļus   

Mazie lasītāji saņēmuši pateicības rakstus.   MĀRĪTES ĶĪVITES ARHĪVA FOTO

16. martā Popes sporta 
centrā norisinājās nakts 
turnīrs volejbolā,  
sacensībām bija pieteikušās 
piecas komandas –  
Z/S “Vālodzes”, “Mēs tikai  
iedzersim”, “Agris ar  
Dūžiem”, “Ance” un  
“Ventavaspopnieki”.

Komandas izspēlēja katra ar 
katru viena apļa sistēmu, vēlāk 
vēlreiz spēkojoties finālā. Pateico-
ties mūsu sponsoriem, spēlētā-
jiem bija iespēja turnīrā spēlēt ar 
jauno “Mikasa MVA 200” bumbu!

Turnīra laikā, aizvadot sa-
springtas spēles galotnes, neizcī-
not nevienu uzvaru, pamatturnīrā 
5. vietu ieguva “Ventavaspopnie-
ki” – Klāvs Vīksna, Ralfs Volde-
mārs, Endijs Adamovičs, Ando 
Bože, Nauris Mizovskis, Daniels 
Kraučs.

Par 3. vietu Popes nakts 
turnīrā volejbolā sacentās 
komandas “Ance” un “Mēs tikai 
iedzersim”. Cīnoties ar nogurumu 
un miegu, labāki šoreiz izrādījās 
komandas “Mēs tikai iedzersim” 
spēlētāji. 4. vietā “Ance” – Oskars 
Ozoliņš, Andis Veidenbaums, 
Kārlis Plūksna, Ingus Veiden-
baums, Mareks Izašars, Kaspars 
Freimants. 3. vietā “Mēs tikai 
iedzersim” – Sandris Jankevičus, 
Mārtiņš Meiris, Andris Graudu-
žis, Niks Puriņš, Endijs Skolmeis-
tars, Aleksis Kristiņš.

Finālā par 1. vietu cīnījās 
sacensību favorīti Z/S “Vālo-
dzes” un “Agris ar Dūžiem”. Īsti 
neatstājot pretiniekam iespēju 
gūt virsroku, Popes nakts  
turnīrā volejbolā uzvarēja  
Z/S “Vālodzes”. 2. vietā “Agris  
ar Dūžiem” – Agris Bileskalns, 
Mariss Gredzens, Matīss Gre-
dzens, Jānis Zemels,  
Māris Indāns, Ainārs Ansons.  
1. vieta un turnīra uzvarētāji 
Z/S “Vālodzes” – Uldis Berg-
manis, Māris Bertāns, Aivars 
Černuho, Oskars Bierants, Uģis 
Kronlaks, Aleksejs Kovaļevskis. 

Pirmo četru komandu labākie 
spēlētāji (MVP) tika pie suvenīr-
krūzēm un Popes sporta kluba 
krekliņiem. MVP Z/S “Vālodzes” 
– Uldis Bergmanis, MVP “Ance” 
– Oskars Ozoliņš, MVP “Agris 
ar Dūžiem” – Matīss Gredzens, 
MVP “Mēs tikai iedzersim”– 
Mārtiņš Meiris. 

1.–3. vietu ieguvēji savā 
īpašumā saņēma medaļas un 
diplomus.

Lai gan sacensību beigas 
un apbalvošana bija plkst. 5, 
komandas turējās brangi un 
mērķtiecīgi.

Paldies palīgiem un sponso-
riem: SIA “ARB Pope”, SIA “Zālīši 
Plus”, Ventspils novada pašval-
dībai, biedrībai “Popes muiža”, 
Popes pagasta pārvaldei.

Sandris Jankevičus 

SPORTS Nakts turnīrs volejbolā

Komandas “Mēs tikai iedzersim” spēlētāji izcīnīja trešo vietu.         KEITAS SKOLMEISTARES FOTO

Kuldīgas vieglatlēti-
kas manēžā kā vienas no 
pēdējām šīs ziemas sezonas 
sacensībām telpās  
notika tradicionālās  
jauniešu sacensības  
“Kuldīgas kauss 2018”.

 
Sacensībās U18 un 

U16 (2001./2002. g .dz. un 
2004./2005. g. dz.) vecuma 
grupās piedalījās arī Lietuvas, 
Igaunijas un Kaļiņingradas apga-
bala jaunie vieglatlēti. Sacensī-
bas notika 30 disciplīnās. Pusē 
disciplīnu – 15 uzvaras Latvijas 
jauniešiem. Sacensības godam 
startēja Ventspils novada BJSS 
audzēkņi, izcīnot septiņas god-
algotas vietas, kā arī uzlabojot 
savus personīgos rezultātus.

Divu mūsu zēnu rezultāti 
U16 grupā ir šosezon labākie 
Latvijā vienaudžu vidū. Nikam 
Lagzdiņam 1. vieta 1000 m (rez. 
2:52,61, uzlabots personīgais 
rezultāts gandrīz par piecām 
sekundēm). Savukārt Jēkabs 
Priekulis lodi aizgrūda 13,97 m – 
1. vieta un arī jauns personīgais 
rezultāts. U16 grupā 1. vietu 
izcīnīja Roberts Mažrims augst-
lēkšanā (rez. 1,75 m), 2. vietu – 
Kaspars Plotnieks trīssoļlēkšanā 
(rez. 10,76 m).

U18 grupā Toms Valdis Mel-
deris-Meldriņš izcīnīja tāllēkšanā 

augsto 1. vietu (rez. 5,99 m), 
Ņikitam Agapovam augstlēkša-
nā – 2. vieta (rez. 1,75 m), Ketijai 
Orlovskai 1000 m – 2. vieta (rez. 
3:27, 84, uzlabojot savu personī-
go rezultātu gandrīz par sešām 
sekundēm).

U16 grupā pavisam nedaudz 
(vien 0,01 sek.) līdz godalgotajai 
3. vietai pietrūka Martai Mati-
sovai – 200 m 4. vieta (rezultāts 
– 29,2 sek., arī uzlabots personī-
gais rezultāts), arī 60 m Martai 
sāpīgā 4. vieta (rez. 8,81 sek.). 
U18 grupā 4. vietu izcīnīja Lelde 
Linda Līduma – lodes grūšanā 
(rez. 10,89 m), Rebeka Vese-
le – augstlēkšanā (rez. 1,50 m), 
Frenks Klapars – augstlēkšanā 
(rez. 1,70 m).

Labāko sešniekā iekļuva Kris-
taps Fiļipjonoks – 5. vieta 1000 
m (rez. 3:01,99), Pēteris Mikuckis 
– 6. vieta 1000 m (rez. 3:04,51), 
Klāvs Bogdanovs – 6. vieta lodes 
grūšanā (rez. 10,58 m) un 60 m/b, 
Sindija Kristija Ruņģe – 5. vieta 
augstlēkšanā (rez. 1,45 m), Ieva 
Priekule – 6. vieta lodes grūšanā 
(rez. 9,84 m). Sacensībās pieda-
lījās arī Daniels Matīss Kraučs, 
Kārlis Mihailovs un Denijs Čače. 

Audzēkņus labiem startiem 
sagatavoja Dainis Lodiņš un Arno 
Kiršteins.

Jolanta Ziemele 

Uzlabo personīgos 
rekordus 
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Labestība, sirsnība un 
palīdzēšana grūtībās nokļu-
vušajiem ir vērtības, kas ir no-
zīmīgas jebkurā laikā. Bet vai 
mēs ikdienā par tām vienmēr 
atceramies? Vai protam pa-
teikt paldies tiem, kas mums 
palīdzējuši? Vai protam pie-
dot saviem pāri darītājiem? 
Kā varam palīdzēt dzīvnieku 
patversmēs nonākušajiem 
kaķīšiem un sunīšiem?

Šie bija jautājumi, par kuriem 
lika padomāt Zūru pamatskolas 

aktīvie un radošie skolēni kon-
certizrādē «Kaķīša dzirnavas». 

Skatuves runas pulciņa dalīb-
nieki bija iestudējuši izrādi pēc 
K. Skalbes pasakas motīviem, 
izceļot būtiskākās literārā darba 
vērtības. Piemēram, vecāku paš-
aizliedzīgo mīlestību pret saviem 
bērniem, atdodot tiem visu, puiku 
ziņkārīgo, bet neiejūtīgo attieksmi 
pret kaķīti un, protams, kaķīša 
labestību pasakas beigās. Izrādi 
papildināja Valda Zilvera sacerē-
tās dziesmas skolas ansambļa un 

kora izpildījumā un tautisko deju 
kolektīvu priekšnesumi. 

Pēc izrādes priecīgi bija gan 
skatītāji – vecāki, skolotāji un 
skolasbiedri –, kas māksliniekiem 
pateicās ar sirsnīgiem aplausiem, 
gan paši pasākuma dalībnieki, kas 
vēlāk tika uzaicināti viesoties Uža-
vas pamatskolā. Paldies skolotājām 
Viktorijai Rebukai, Ligitai Matiso-
nei un Zanei Kalniņai par ieguldīto 
darbu! Lai mums visiem radošs, la-
bestīgs un sirsnīgs pavasaris!

Evita Kubinska

15. martā bērnus Vārves 
pirmsskolas izglītības iestā-
des “Zīļuks” filiālē apmek-
lēja kanisterapijas suņi. 
Tie ir suņi terapeiti, kuri ir 
īpaši audzināti un apmācīti, 
jau no bērnības suņi apgūst 
paklausību, tiek pieradināti 
pie dažādām situācijām un 
ierīcēm.

Pie bērniem viesojās trīs suņu 
šķirņu pārstāvji: Asti – sprogai-
nais retrīvers, Oto – pipets, Vin-
nijs – Austrālijas aitu suns.

Suņu saimnieces ar saviem 
mīluļiem ļoti iepriecināja gan 
bērnus, gan pieaugušos, dāvājot 
prieku, jaunu pieredzi, drošību 
un uzticēšanos. Bērniem tika dota 

iespēja suņus pabarot ar karotīti, 
vest suni pie saites un dot koman-
das, kas viņiem ļoti, ļoti patika.

Dažas bērnu frāzes: “Man ne-
baidās. Suns iedeva buču!” (Hen-
rijs, 3 g.), “Te nav ko baidīties!” 
(Jana, 3. g.)

Atvadoties no suņiem, bērni 
dāvināja pašceptas piparkūkas 
suņu formā un pašdarinātus pa-
pīra suņus, par ko liels prieks bija 
suņu saimniecēm. Savukārt suņi 
mums uzdāvināja savu ķepu no-
spiedumus ar saviem un saimnie-
ču vārdiem. Paldies, ka padarījāt 
šo dienu emocijām bagātāku!

Pirmsskolas skolotāja 
Ilva Ozoliņa 

Itin bieži dzirdam sakām, 
ka skaistāks par pašiem svēt-
kiem ir svētku gaidīšanas 
laiks. Tieši tā varētu teikt 
par pirmssvētku laiku sporta 
un kultūras centrā “Zūras”. 

Svētku gaidīšanu aizsāka inte-
rešu klubiņa “Kalīzija” dalībnieces 
un novada sākumskolas skolotājas, 
kuras gatavoja austās mandalas rūķu 
darbnīcas rotāšanai. Radošās darb-
nīcas dalībnieki darināja Lieldienu 
dekorus. Brīnišķīgi pavasarīgus 
putnus izgatavoja Lienes Jansones 
ģimene. Zūru zēni palīdzēja kultūras 
darba organizatores Ingas gatavo-
tajiem Lieldienu zaķiem atrast īsto 
vietu pie rūķu darbnīcas. Olu krā-
sošanu pirmie darbnīcā izmēģināja 
Užavas pamatskolas sākumskolas 
skolēni, bet nākamajā dienā to darīja 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zī-
ļuks” bērni. Pēc Popes amatierteātra 
izrādes noskatīšanās kopā ar Lieldie-
nu cāli olas krāsoja itin prāvs darb-
nīcas apmeklētāju pulks. Kamēr olas 
no baltām tapa raibu raibas, visiem 
bija iespēja iet jautrās rotaļās kopā ar 
Lieldienu zaķi, gatavot medaļas, vei-
dot dekorus un siltumu atgūt, dzerot 
karstu tēju. Paldies par svētkiem sa-
kām Ilgai Porniecei, Ingai Puleksei 
un Ingai Bergai.

Viktorija Rebuka

17. martā dramaturgam 
Gunāram Priedem būtu 90. 
dzimšanas diena. Tieši šajā 
dienā literārā pēcpusdienā 
pārrunājām viņa dzīves 
un darba saikni ar Vārves 
pagastu.

Zūru novadpētniecības eks-
pozīcijā glabājas dramaturga sa-
rakste ar klases biedreni Gaidu 
Laudāni, rakstnieci Pūpolvalku. 
Sarakste atklāj, ka Gunāra Prie-
des dzimtas sakņu noskaidrošanai 
veltīti nopietni pētījumi.

Gunāra Priedes dzimtas sak-
nēs plūst grāfu asinis. Ventspils 
baznīcas grāmatā lasāms, ka 
1833. gada 10. maijā Zūrās dzi-
musi Sproģa Krista kalpa Indriķa 
un viņa brūtes Annas meita, ku-
rai arī dots vārds Anna – Gunāra 
Priedes vecvecmāmiņa. Ieraksts 
ir neparasts, parasti ārlaulības 
bērniem tika norādīts tikai mātes 
vārds. Šāds ieraksts varēja rasties 
tikai tāpēc, ka jaunais Zūru grāfs 
Gustavs fon Lambsdorfs bijis An-
nas tēvs. Kad viņa ārlaulības mei-
ta precējās ar Cirpstenes ciema 
“Pavāru” saimnieka dēlu Andreju 
Birznieku, grāfs deva Annai bagā-
tīgu pūru. 

Dramaturga vectēva Pētera 
Birznieka ģimenē bija 11 bēr-
ni, bet piecus no viņiem jau agri 
guldīja Cirpstenes kapu kalniņā. 
Vecaistēvs bija varens dziedātājs. 
Kad 1924. gadā Cirpstenē ieradās 
folklorists Emilis Melngailis, ve-
caistēvs viens pats nodziedāja ap 
30 melodiju. Dramaturga māte, 
aizprecējusies uz Rīgu, “Pavāros” 
kopā ar bērniem pavadīja vasaras. 
Vecmāmiņu kopā ar meitu Emīliju 
1941. gadā izsūtīja uz Sibīriju, kur 

abas gāja bojā. Otra meita Emma 
bija Vārves skolas skolotāja. Viņai 
izdevās 1949. gadā izvairīties no 
izsūtījuma, jo saņēma brīdināju-
mu no sava skolnieka.  

“Pavāri” ir vieta, kur drama-
turgam patika iegriezties vēl un 
vēl. Par to liecina ieraksti viņa die-
nasgrāmatā. Ceļā uz to vienmēr 
tika apciemota Gaida Laudāne, 
kuru raksturojot dramaturgs lie-
tojis vārdus: “Gaida, laimīgā un 
nelaimīgā dzejniece, kas tagad 
raksta pasakas!” Otra persona, 
ko dramaturgs apciemoja, bija 
Gunārs Biksons. Gunāra Prie-
des dienasgrāmatā lasām: “Ko 
tikai nav vērta viena pati saruna 
Zūrās, mašīnā, lietum gāžot, ar 
“Komunisma ceļa” priekšsēdētāju 
Gunāru Biksonu, lielu, ārēji kā ar 
cirvi tēstu, bet smalku un gudru 
cilvēku, vienu no tiem, uz kuriem 
es paļaujos, par mūsu laukiem do-
mājot.”

Vienai no labākajām Gunāra 
Priedes lugām “Centrifūga” dar-
bības vieta rasta Cirpstenes “Pa-
vāros”. Tā ir luga, kas pirmo – un 
gandrīz vienīgo – reizi latviešu 
literatūrā atklāti pastāsta par Otrā 
pasaules kara notikumiem Kurze-
mes katlā. Vārvenieki atpazīst ne 
tikai “Pavāru” mājas iemītniekus, 
bet arī notikumus tajā.

Gunāra Priedes dienasgrāma-
tas apkopotas četros sējumos, un 
katrā no tām mēs lasām lepnumu 
par Kurzemi un tās ļaudīm, katrā 
no tām iezīmējas notikumi mūsu 
novadā – Vārvē, Zūrās, Ventavā, 
Cirpstenē, Zlēkās, Kamārcē, Ugā-
lē... Atliek tikai lasīt un izzināt.

Viktorija Rebuka

Svētku prieks

Gunāram 
Priedem – 90

Koncertizrāde “Kaķīša dzirnavas”

Skats no izrādes “Kaķīša dzirnavas”.  EVITAS KUBINSKAS FOTO

Kanisterapijas suņi 
viesojas pie bērniem

VIKTORIJAS REBUKAS ARHĪVA FOTO
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Pavasari gaida visi – gan 
pieaugušie, gan bērni. Arī 
pirmsskolas grupā, kad 
vēl degunā knieba sals, bet 
zemi klāja balta sniega sega, 
skanēja dziesmiņas par pa-
vasari, saulīti, kukainīšiem. 
Gatavojāmies un gaidījām 
Lieldienas. Svētku pasāku-
mā bērni kopā ar Lieldienu 
Zaķi modināja lāci Miku no 
ziemas miega un mācīja svi-
nēt Lieldienas. Visi pēc tam 
gāja rotaļās, meklēja Zaķa 

pazaudētās olas un pieda-
lījās atrakcijās.  Lieldienu 
Zaķa un lāča Mika tēlos 
iejutās audzinātājas Ginta 
Cīrule un Anita Pāvelsone.  

Pirmssvētku noskaņojumu 
sajuta jaunāko klašu skolēni, kuri 
gatavoja uzvedumu, dziesmas un 
tautasdziesmas, lai 28. martā ie-
skandinātu Lieldienas. Bija krā-
sotas olas, rotaļas, pūpoli – viss, 
kas saistās ar pavasara atnākšanu. 
Iepriecināja 4.–5. klašu meiteņu 
skanīgās balsis. Trešās, ceturtās 

klases bērni kopā ar skolotājām 
Anitu Pāvelsoni un Baibu Jaun-
zemi parādīja nelielu uzvedumu 
par olu cīņu un krāsošanas tradī-
cijām. Skolēni mājās bija izveido-
juši kompozīcijas. Ikviena no tām 
bija rūpīgi gatavota un interesan-
ta. Jau otro gadu izstādē bērni var 
aplūkot arī īstus trušus no Alises 
Gailišas omes saimniecības. No-
beigumā notika jautrākā daļa ar 
atrakcijām un olu ripināšanu. 

Skolotāja Ilze Geste

27. martā 1.– 3. klašu skolēni viesojās Zūru muižā. Tur mūs sagaidīja 
rūķi. Pabijām Zūru muzejā, kur klausījāmies interesanto Viktorijas Re-
bukas stāstu par senajām lietām un ļaužu nodarbošanos. Ciemojāmies 
rūķu darbnīcā. Skolēni krāsoja olas, gatavoja Lieldienu dekorus. Noslē-
gumā mūs pacienāja ar karstu tēju un cepumiem, darbojāmies atrakci-
jās. Paldies visiem rūķiem un Ingai Bergai par jauko pasākumu!

Skolotāja Karīna Cimermane

Lieldienu ieskaņas pasākumi

Ceturtās klases skolēni krāso Lieldienu olu.  SANITAS GŪTMANES FOTO

Ciemos pie rūķiem Zūru muižā

Užavnieki rosās rūķu darbnīcā Zūrās.    SANITAS GŪTMANES FOTO

Gaidot Latvijas valsts 
jubileju, vienojāmies sadar-
bībā ar tautas nama vadītāju 
Kristīni Skrulli tuvāk iepazīt 
sava pagasta vēsturi ciklā 
“Reiz bija... Vai atceries? 
Toreiz”. 

Tikko pagājušās Pūpolsvētdie-
nas un Lieldienu gaidīšanas ieska-
ņā 26. martā pulcējāmies Jūrkalnes 
tautas namā uz kārtējo tikšanos. Tā 
sākās ar to, ka Arvīds Bērziņš mūs 
visus nopēra ar pūpolzariem, no-
vēlot labu veselību. Tas nozīmē, ka 
veselu gadu mēs arī turpmāk varē-
sim visi veseli katru mēneša nogali 
tikties. Šoreiz Guntis Niedoliņš 
mūs iepazīstināja ar pagasta terito-
rijā reģistrētajiem saimniekiem 18. 
gs. un savas dzimtās mājas iedzīvo-
tāju reģistru laika periodā 17.–19.
gs. Skatījām arī Jūrkalnes kartes no 
starpkaru perioda. Bija ļoti intere-
santi vērot objektus, kuru šodien 
vairs nav, un redzēt citas izmaiņas. 

Pirms daudziem gadiem Jūr-
kalnē bijusi ekspedīcija no Latvijas 
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, 
kurā piedalījās arī Juris Indāns. 
Viņš interesējies par seno arhitek-
tūru. Savu stāstu Juris sāka ar pir-
majām ziņām par cilvēkiem, kuru 
mītnes vieta bija pie Sārnates eze-
ra. Zvejnieku mītne ir viena no no-
zīmīgākajām seno apmetņu vietām 

visā Latvijā. Jūrkalnieki, braucot uz 
savām pļavām, tikai pirms dažiem 
gadu desmitiem par to uzzināja. 
Mums bija iespēja redzēt gan šīs 
apmetnes zīmējumu, gan dzirdēt 
Jura stāstu par izpētīto sadzīvi. 
Lielu interesi izraisīja ekspedīcijas 
laikā tapušās seno māju fotogrā-
fijas. Arvīds atpazina savas mājas 
lielo saimniecības ēku un izstāstīja 
par to, kas zem viena jumta atra-
dās. Juris Indāns mums interesanti 
raksturoja katra attēla nozīmi. Visi 
klātesošie bija ļoti pateicīgi Gun-
tim un Jurim par interesantajiem 
materiāliem un stāstījumu.

Atminējāmies arī Valkbūdu, 
Porciema un Siļķu ielas jeb Prie-
diena mājas. Turpmākos plānos 
ir atcerēties arī citu apdzīvoto 
vietu mājas un uzzīmēt to atraša-
nās shēmas. Ošvalku ciemā vien 
ir izzudušas 47 mājas, to vietā ir 
uzceltas dažas citas, tomēr lielā-
koties ir tikai atmiņas.

Nākamā tikšanās būs nedēļu 
ātrāk, tas ir, 23. aprīlī plkst 13. Ru-
nāsim par Jūrkalnes Romas katoļu 
baznīcas vēsturi aptuveni 100 gadu 
laikā. Ir fotogrāfijas, literatūra un 
arī atmiņas. Aicināti ne tikai senio-
ri, bet arī visi pārējie, kuriem tas in-
teresē un kuri tajā laikā var ierasties.

Cerot uz atsaucību 
un tikšanos, Marija Janvāre

JŪRKALNE

Jūrkalnē sabrauca ļaudis no malu ma-
lām, lai visi kopā ar dziesmām un dejām 
svinētu svētkus. Tā kā laika apstākļi mūs 
nelutināja un bija diezgan auksti, pasākums 
notika tautas namā, bet tas nemazināja prie-
ku un svētku noskaņu. 

Ar skaistām un lustīgām dejām mūs priecēja paš-
māju dejotāji, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūr-
kalne” ar vadītāju Ievu Goldmani, un mazie kaimiņi 
no blakus novada – Alsungas vidusskolas tautisko 
deju kolektīvi “Dzīpariņi” un “Jumis”, vadītāja Dace 
Martinova.  Ar dziesmām svētku koncertu kuplināja 
Loreta, Samanta un Artis.

Vēl pasākuma apmeklētājiem tika piedāvātas di-
vas izrādes – Popes amatierteātra “Skudriņas” izrāde 
“Micis” un Kuldīgas amatierteātra izrāde – A. Čeho-
va “Lācis un bildinājums”. 

Tautas nama izstāžu zālē bija apskatāma Jūrkal-
nes rokdarbnieču un amatnieku darbu izstāde “Zie-
mā rāmi nesēdēju, rokas darbu padarīja”. Izstāde būs 
apskatāma līdz 30. aprīlim.

Visa pasākuma laikā katram apmeklētājam bija 
iespēja izcept savu suitu burkānrausi un mieloties ar 
paša Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Guntara 
Reķa sarūpēto Lieldienu putru.

Kristīne Skrulle

Lieldienu lustes Jūrkalnē

Suitu burkānraušu cepšana manteļskurstenī.   MARITAS JĒKABSONES FOTO

Iepazīst pagasta vēsturi
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UŽAVA

Šogad marts ar sniegu un 
salu vairāk līdzinājās ziemas 
mēnesim. Neskatoties uz to, 
skolā bija jaušama arī  
pavasarīga noskaņa.  
Ansambļi dziedāja un mācī-
jās dziesmas par Lieldienām 
un pavasari. Pirmsskolas un 
sākumskolas skolēni apmek-
lēja teātra izrādi «Pasaka 
par Diegabiksi». 

8. martā jauku pasākumu sa-
rīkoja skolēnu pašpārvaldes pār-
stāvji, viņiem palīdzēja skolotājas 
Baiba Jaunzeme un Laila Jankovs-
ka. Meitenes bija modeles, zīmēja 
ar aizsietām acīm, sacīja kompli-
mentus. Visi, kas vēlējās, varēja 
nofotografēties fotostūrītī. Patī-
kami, ka pasākuma dalībnieki bija 
glīti sapucējušies. Savukārt 1.–4. 
klases audzēkņi pirms skolēnu 
brīvdienām relaksējās Ventspils 
ūdens atrakciju parkā.

Notika arī nopietns darbs. 
18. martā 5. klases skolniece Šar-
lote Smirnova piedalījās “Skaļās 
lasīšanas sacensībās” Ventspils 
Pārventas bibliotēkā. Vecāko kla-
šu skolēni iepazinās ar Ventspils 
Tehnikumu, apmeklēja karjeras 

“Tik dēļ jums...” – šāda 
nosaukuma sarīkojums  
Užavā notika 8. martā. 
Dāmas šajā vakarā priecēja 
Jūrkalnes vidējās paaudzes 
deju kolektīvs un Vārves 
amatierteātris “Vāruve”  
ar lugu, kurā darbojās  
vīrietis labākajos gados – 
Karlsons. Ļoti patika  
dejas, jo, kā izteicās  
skatītājas, “prieks par  
jūrkalniekiem, par viņu 
sirsnīgo un izjusto deju”.  
Arī Vārves aktieri ar savu 
spēli spēja sasmīdināt   
skatītājus. Paldies viesiem!

17. martā notika sezonas no-
slēguma turnīrs zolītes spēlētā-
jiem. Sīvā cīņā pirmo vietu ieguva 
Nils Gūtmanis, otro vietu – Rai-
monds Gailišs, trešo – Zintis Rūde.

21. martā tautas nama zālē 
mazos užavniekus gaidīja ruk-
sītis. Bērni kopā ar pasakas tēlu 
lasīja grāmatu, pārrunāja ruksīša 
uzvedību, gāja rotaļās un radošajā 
darbnīcā krāsoja Lieldienu oliņas, 
kuras Lieldienās greznoja pūpo-
lu zarus pie tautas nama. Paldies 
mazajiem palīgiem!

22. martā tautas namā viesojās 
Zūru pamatskolas skolēni. Viņu 
teātra pulciņš, skolas ansamblis, 
koris un dejotāji izrādīja Užavas 
pamatskolēniem K.  Skalbes lugu 
“Kaķīša dzirnavas”.

23. martā tautas namā pulcē-
jās visi, kas vēlējās pavasari sagai-
dīt, dejojot brāļu Rozentālu spēlē-
to deju ritmos.

27. martā ikviens tika gaidīts 

pasākumu “Mazā brīnumzeme” 
Zūru pamatskolā. Nākamajā die-
nā Hermīne Varkale, Viktorija 
Adāmova, Kristiāna Mertena, Ka-
rina Slavinska piedalījās izglītojo-
šā pasākumā latviešu valodā “Mēs 
lasām kopā” Ugāles vidusskolā.

Užavas tautas namā tikāmies 
ar Zūru pamatskolas dziedātā-
jiem, dejotājiem un teātra pulciņa 

dalībniekiem. Viņi kopā ar skolo-
tājām Ligitu Matisoni, Viktoriju 
Rebuku un Janu Kalniņu bija sa-
gatavojuši koncertizrādi “Kaķīša 
dzirnavas”. Atsaucoties skolotāju 
aicinājumam, kādu dziesmiņu par 
pavasari, sunīti Pifu un Parīzi no-
dziedājām arī mēs. Tā nu sanāca 
jauks draudzības pasākums un 
kopīgs foto. Paldies. 

23. marta vakarā parasti klu-
sajā skolas gaitenī bija dzirdamas 
jauniešu čalas. Uz tradicionālo 
iepriekšējo gadu absolventu tikša-
nos bija atnākuši skolotāju Sanitas 
Gūtmanes, Ulda Ķemera un Ani-
tas Pāvelsones bijušie audzēkņi. 
Daži no viņiem nebija satikti kopš 
skolas izlaiduma vakara. Emoci-
jas, prieks, pārdomas un stāsti... 

Kā jau tad, kad tiekas bijušie sko-
lasbiedri, lai gan daudzi arī tagad 
mācās kopā. Mums – skolotājiem 
– bija prieks jūs atkal dzirdēt un 
redzēt pirmajā skolā.

Marta izskaņā jauku dienu 
baudīja netradicionālo rokdarbu 
pulciņa dalībnieki bērnu mākslas 
svētkos “Krāsainā Latvija” Popē. 

Skolotāja Ilze Geste

Satiekas ar absolventiem

Uz tikšanos ar pedagogiem ieradušies skolas absolventi.  ILZES GESTES FOTO

Lieldienu radošajā darbnīcā, kurā 
varēja apgūt jaunas idejas, kā pa-
gatavot interesantus olu turētājus. 

1. aprīlī pulcējāmies Lieldienu 
jampadracī lieliem un maziem. 
Tikāmies ar četriem jautriem za-
ķiem, piedalījāmies Lieldienu ma-
ratonā, ripinājām olas, minējām 
mīklas un radošajā darbnīcā gata-
vojām skaistus narcišu ziedus. 

Uz tikšanos aprīlī!
Gita Vilgute

Kad mostas pavasaris

Zaķi piesēduši pēc garās 
darba dienas.

GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

Zolītes turnīra dalībnieki. 
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Ventspilī, Pils ielā 17, atvērtas Biznesa atbalsta 
centra jaunās telpas. Tās var izmantot arī novada 
uzņēmēji.

Ļoti interesanta ir mājīgi iekārtotā koprades telpa, 
kurā ir pat divi šūpuļtīkli. Uzņēmēji to var izmantot, 
lai pastrādātu, izmantojot savu datoru, šeit viņi var 
tikties ar darījumu partneriem, organizēt sapulces, 
cienāties ar tēju vai kafiju, izprintēt dokumentus, turklāt 
tas ir bezmaksas pakalpojums. Centra vadītāja Ilze 
Valdmane norāda, ka nevienam nav jāpierāda, vai viņš 
ir uzņēmējs, – cilvēks var nākt un darboties. Darbam 
koprades telpā ir vairākas priekšrocības, proti, nav jāīrē 
biroja telpa, var mainīt ierasto ikdienas vidi, turklāt, 
satiekot citus uzņēmējus vai vienkārši erudītus cilvēkus, 
var rasties kopīgas biznesa idejas. “Nav būtiski, vai 
novada uzņēmējs ir lauksaimnieks vai zvejnieks, – pie 
mums ir gaidīti visi, kuri vēlas izmantot koprades telpas 
vai saņemt konsultācijas un informatīvu atbalstu par 
biznesa uzsākšanas un attīstības iespējām,” norāda Ilze 
Valdmane, akcentējot to, ka viens no centra mērķiem ir 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu 
piesaiste uzņēmumiem. Viņa rosina jauniešus padomāt 
par šīs profesijas apgūšanu, jo darba tirgū tā ir ļoti 
pieprasīta. Tiek domāts arī par citas profesijas pārstāvju 
pārkvalificēšanu, lai varētu kļūt par informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem. Centrā gaidīti 
arī tie novada iedzīvotāji, kuriem ir radusies biznesa 
ideja, bet viņi nezina, kā to realizēt. Viņiem izstāstīs, 
kādus resursus var izmantot, lai sasniegtu mērķi 
un izvēlētais uzņēmējdarbības veids nestu peļņu. 
Ilze Valdmane vēlas, lai novada iedzīvotāji atrastu 
darbu tepat tuvumā un viņiem nebūtu jādomā par 
aizbraukšanu no Latvijas, tādēļ jo būtiskāk ir saņemt 
profesionālas konsultācijas, lai zinātu, kā iekļauties 
uzņēmējdarbības vidē un virzīt savu produktu vai 
pakalpojumu tirgū. Biznesa atbalsta centrā organizē 
dažādus seminārus, tādēļ ir vērts painteresēties, kādi 
jaunumi gaidāmi. 

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA Piedāvājums 
NOVADA UZŅĒMĒJIEM  

Nr. Izglītības iestādes 
nosaukums

Jūnijs Jūlijs Augusts

1. Užavas pamatskolas 
pirmsskolas grupa

Strādā viena grupa 
8.00–17.00

Slēgts 01.07.–31.07.
Bērniem vietu nodrošina Vārves 

PII “Zīļuks” (Ventavā)

Strādā viena grupa 
8.00–17.00

2. Tārgales 
pamatskolas 
pirmsskolas grupas 

Strādā divas  grupas 
7.00–19.00

Strādā divas grupas 
7.00–19.00

Slēgts 01.08.–31.08. 
Bērniem vietu nodrošina 
Piltenes PII “Taurenītis”

3. Zlēku PII “Rūķītis” Strādā viena grupa 
8.00–17.00

Slēgts 01.07.–31.07. 
Bērniem vietu nodrošina Vārves 

PII “Zīļuks” (Ventavā)

Strādā viena grupa 
8.00–17.00

4. Puzes pamatskolas  
pirmsskolas grupas

Strādā viena grupa 
7.30–18.00

Strādā viena grupa 
7.30–18.00

Slēgts 01.08.–31.08.
Bērniem vietu nodrošina 

Ugāles PII “Lācītis”
5. Zūru pamatskolas  

pirmsskolas grupas
Strādā viena grupa 

7.00–18.00
Slēgts 01.07.–31.07. 

Bērniem vietu nodrošina Vārves 
PII “Zīļuks” (Ventavā)

Slēgts 01.08–31.08. 
Bērniem vietu nodrošina 

Vārves PII “Zīļuks”        
(Vārvē)

6. Ances PII “Vālodzīte” Strādā viena grupa 
8. 00–17. 00

Slēgts  01.07.–31. 07. 
Bērniem vietu nodrošina Puzes 
pamatskolas pirmsskolas grupa

Strādā viena grupa 
8.00–17. 00

7 Piltenes PII 
“Taurenītis”

Strādā divas grupas 
7. 00–19.00

Slēgts 01.07.–31. 07. 
Bērniem vietu nodrošina Tārgales 
pamatskolas pirmsskolas grupas

Strādā divas grupas 
7.00–19.00

8. Popes PII 
“Zemenīte”

Strādā viena grupa 
7.00–18.00

Slēgts 01.07.–31.07. Bērniem 
vietu nodrošina Puzes 

pamatskolas pirmsskolas grupa

Strādā viena grupa 
7.00–18.00

9. Ugāles PII “Lācītis” Strādā divas grupas
7.00–19.00

Slēgts 01.07.–31.07. Bērniem 
vietu nodrošina Puzes 

pamatskolas pirmsskolas grupa

Strādā divas grupas 
7.00–19.00

10. Vārves PII “Zīļuks” 
(Ventavā)

Strādā divas grupas 
7.00–18.30

Strādā divas grupas 
7.00–18.30

Slēgts 01.08.–31.08 
Bērniem vietu nodrošina 

Vārves PII “Zīļuks” 
(Vārvē)

11. Vārves PII “Zīļuks” 
(Vārvē)

Slēgts 04.06.–30.06. 
Bērniem vietu 

nodrošina Vārves PII 
“Zīļuks” (Ventavā)

Slēgts 01.07.–31.07. Bērniem 
vietu nodrošina Vārves PII 

“Zīļuks” (Ventavā)

Strādā viena grupa 
7.00–18.30

   
Sagatavoja Aina Klimoviča

1. pielikums
Apstiprināts ar 

Ventspils novada domes 2018. gada 29. marta
 sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 2.§)

VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU  
UN SKOLU PIRMSSKOLAS GRUPU  

DARBA GRAFIKS 2018. GADA VASARAS PERIODĀ

Biznesa atbalsta centra vadītāja Ilze Valdmane 
(trešā pa kreisi) kopā ar sadarbības partneriem centra 
atklāšanas svētkos.  KRISTAPA ANŠKENA FOTO
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