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Šobrīd ikviens no mums ir kļuvis par vēsturiski 
unikāla notikuma līdzdalībnieku, mums visiem ir 
dota iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svi-
nēt mūsu Latvijas simto dzimšanas dienu.

Latvija – tie esam mēs, kas ikdienā atbildīgi dara 
darbu, kas ikdienā izjūt lepnumu par sevi, savu ģi-
meni un valsti, kas ikdienā novērtē to, ka varam dzī-
vot brīvā un neatkarīgā valstī.

Kārlis Ulmanis ir teicis: “Ja gribam, lai mūsu 
valsts būtu stipra, tad mums pašiem arī jābūt stip-
riem, jābūt spēka pilniem!”

Tikai mūsu spēkos ir veidot valsti, sargāt to un 
vairot tās labklājību. Un mēs visi varam būt lepni, ka 
dzīvojam zemē, kuru pasaule pazīst kā vietu, kurā 
dzīvo gudra un strādīga tauta.

Sirsnīgi sveicu visus novada iedzīvotājus mūsu 

valsts 100. dzimšanas dienā, vēlu izjust vienotību 
un piederību Latvijas valstij, atbildību un nepiecie-
šamību kopīgā darbā veidot tās šodienu un nākotni. 
Lai skaisti un piepildīti svētki ikvienā ģimenē! Mēs 
kopā esam Latvija!

Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks 

Apbalvojums 
“Ventspils novada Goda raksts”
v Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 
vadītājai AINAI KLIMOVIČAI 
“Par augstu profesionalitāti, inovatīvu, kvalitatīvu 
un atbildīgu darbu Ventspils novada izglītības jomā”

v Ances pagasta pārvaldes vadītājai AIRAI KAJAKAI
“Par ieguldīto darbu Ances pagasta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un tradīciju uzturēšanā vietējā kopienā”

v Jūrkalnes pagasta etnogrāfiskajam ansamblim 
“MAĢIE SUITI”
“Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā, novada un pagasta 
tēla popularizēšanā”

v Viesu nama “Leču muiža” īpašniekam 
ULDIM KĀRKLIŅAM
“Par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā, 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, 
Ventspils novada popularizēšanā”

v SIA “Niedrāji MR” valdes priekšsēdētājam 
PĒTERIM ELSTAM
“Par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada un 
Ugāles pagasta attīstībā, nodarbinātībā un tautsaimniecības 
stiprināšanā, Ventspils novada popularizēšanā un 
pozitīva tēla veidošanā”

Mums jābūt stipriem un spēka pilniem

18. novembrī, svinot valsts simtgadi, 
Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks Tārgales pamatskolā pasniegs 
16 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus

Apbalvojums “Ventspils novada
pašvaldības Atzinības raksts”
v Užavas tautas nama vadītājai 
GITAI VILGUTEI 
“Par pašaizliedzīgu un izcilu darba pienākumu 
pildīšanu”

v Vārves pagasta kultūras darba organizatorei 
INGAI BERGAI 
“Par ieguldījumu Ventspils novada 
popularizēšanā un pozitīvā tēla veidošanā”

v Jūrkalniecei, biedrības “Maģie suiti” 
valdes priekšsēdētājai TAIGAI REĶEI
“Par aktīvu atbalstu pagasta kultūrvides 
popularizēšanā un attīstībā”

v ANCES SENIORU DEJU 
KOLEKTĪVAM 
“Par ilggadēju un pašaizliedzīgu ieguldījumu 
Ances pagasta un Ventspils novada 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē”

v Piltenes vidusskolas skolotājai 
NELDAI MATISOVAI
“Par mērķtiecīgu Piltenes pilsētas kultūrvides 
attīstīšanu, radošu darbu amatierkolektīvu 
vadīšanā, paaudžu pēctecības 
nodrošināšanu amatiermākslā”

Apbalvojums “Ventspils novada 
pašvaldības Pateicības raksts”
v Užavas amatierteātra dalībniecei LINDAI TRABŠAI
“Par ilggadēju radošu pieeju amatiermākslas attīstībā
Užavas pagastā”

v Lidijas Vīgriezes ārsta prakses palīdzei MARINAI SĪLEI 
“Par ilggadējo un pašaizliedzīgo ieguldījumu 
Zlēku iedzīvotāju veselības aprūpē” 

v Zlēku pagasta autobusa šoferim VILNIM SPROĢIM 
“Par precizitāti savā darbā, atbalstot arī Ventspils novada 
kultūras darbinieku aktivitātes”

v Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” 
skolotāju palīdzei INESEI SPROĢEI 
“Par sirdsgudrību un apzinīgu pienākumu pildīšanu, 
strādājot ar Ances mazākajiem bērniem”

v Piltenes vidusskolas garderobistei DACEI TETEREI 
“Par ieinteresētību, apzinīgu un godprātīgu ilggadēju darbu”

v Zūru pamatskolas saimniecības pārzinei 
GUNAI HAMSTEREI 
“Par pašaizliedzīgu un izcili veikto darbu un nesavtīgu 
atbalsta sniegšanu sabiedrībai”

SVEICAM UN LEPOJAMIES, VĒLAM 
DAUDZ RADOŠU IDEJU UN SKAISTUS SAPŅUS!  



2  | 
2018. gada 13. novembris

NO DOMES SĒDES PATEICĪBĀ PAR
aktivitāti un uzņēmību

Savus iedzīvotājus, pateicoties viņiem par godprātīgu 
attieksmi pret savu pienākumu veikšanu, šomēnes sveiks 
arī vairākos pagastos. Sagaidot valsts svētkus, apbalvos:  

ANCĒ
v SIA “Daba Laba” – par inovatīvas uzņēmēj-
darbības attīstību un bērnu un jauniešu brīvā laika 
dažādošanu Ances pagastā;
v rokdarbu kopu “Paukers” – par ieguldījumu 
kultūras mantojuma saglabāšanā un Ances pagas-
ta vārda popularizēšanā;
v Rindas evaņģēliski luterisko draudzi – par 
aktīvu darbu vēsturiskā mantojuma saglabāšanā 
un pievilcīga vizuālā tēla veidošanā Rindas ciemā;
v SIA “Odumi”– par ilggadēju un neatlaidīgu 
darbu uzņēmējdarbības uzturēšanā Ances pagas-
tā;
v Kirjačoku ģimeni – par ilgstošu sadarbību un 
atbalstu Ances pagasta svētku bagātināšanā;
v vidējās paaudzes deju kolektīvu “Ance” – par 
ilgstošu ieguldījumu Ances pagasta kultūras dzī-
ves un kultūras mantojuma popularizēšanā;
v senioru deju kolektīvu – par ieguldījumu An-
ces pagasta kultūras dzīves un kultūras mantoju-
ma popularizēšanā;
v D. Damberga z/s “Viesturi” – par uzņēmējdar-
bības attīstību 20 gadu garumā; 
v SIA “Jāņlejas” – par uzņēmējdarbības attīstību 
20 gadu garumā un vietējo iedzīvotāju nodarbinā-
šanu.

POPĒ 
v SIA “ARB Pope” – par ieguldījumu un atbalstu 
pagasta sporta dzīves attīstībā;
v SIA “Leda AV” – par tehnisko atbalstu pagasta 
talku norisē;
v folkloras kopu “Pūnika” – par kultūras man-
tojuma saglabāšanu un pagasta vārda atpazīstamī-
bas veicināšanu; 
v Popes pamatskolas kolektīvu – pateicība par 
to, ka mūsu skolas audzēkņu vārdi ilgus gadus ir 
izlasāmi mācību olimpiāžu un sporta sacensību 
uzvarētāju vidū gan novada, gan valsts mērogā.

TĀRGALĒ
v Mirdzu un Andri Vilkus – par nesavtīgu dās-
numu Tārgales pamatskolas bērniem, apgādājot 
viņus ar pašmāju audzētiem labumiem.

UGĀLĒ 
v Valiju Lukašu, guļošu cilvēku kopēja, aprūpē-
tāja – par profesionālu, ar lielu atbildības sajūtu 
veiktu guļošo cilvēku kopšanu un aprūpēšanu;
v Viktoriju Ernestovsku, vidusskolas apkopēju 
– par kvalitatīvu un atbildīgu darba pienākumu 
veikšanu, augstu personīgo aktivitāti un darba ēti-
ku;
v Zandu Blumfeldi, skolotāju – par kvalitatī-
vu un aktīvu darbu skolas ārpusklases pasākumu 
sagatavošanā, pagasta kultūras dzīves veidošanā, 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu pagastā un 
novadā;
v Veru Aunu, pensionāri – par labestību, pozitī-
vismu un aktīvu dalību folkloras kopā “Urdava” un 
senioru klubiņā;
v Rolanda Millera ģimeni – par pašaizliedzīgu 
un ilggadēju darbību kultūras dzīves veicināšanā, 
uzturēšanā un attīstīšanā, Ugāles pagasta popula-
rizēšanu novadā;
v Paulu Lagzdiņu, studenti – par iniciatīvu un 
radošu aktivitāti skolas vides veidošanā un aktīvu 
darbošanos mākslinieciskajā pašdarbībā, vizuā-
lās mākslas nodarbību vadīšanu Ventspils nova-
da skolēniem, Latvijas vārda popularizēšanu un 
amatniecības prasmju demonstrēšanu program-
mas “Erasmus+”  nodarbībās Grieķijā; 

v Baibu Kečko, Latvijas Amatniecības kameras 
amata meistari – adītāju – par kultūras manto-
juma saglabāšanu un popularizēšanu novada un 
valsts mērogā.
v Līgu Nakurti, pirmsskolas skolotāju palīdzi – 
par godprātīgu attieksmi tiešo pienākumu veikša-
nā, aktīvu iesaistīšanos pedagoģiskajā procesā un 
ārpusnodarbību pasākumos.

UŽAVĀ
v Uldi Zemi – par uzņēmību, iniciatīvu un aktīvu 
iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē;
v Sandru Pāvulīti un Danielu Šimku – par ak-
tīvu uzņēmējdarbības paplašināšanu un dažādoša-
nu, kā arī jaunu darbavietu radīšanu;  
v Māru Ikši – par ilggadēju, godprātīgu un profe-
sionālu darbu Užavas pagasta pārvaldē.

JŪRKALNĒ
v Aigaru Putniņu, pagasta autobusa vadītāju – 
par godprātīgu, pašaizliedzīgu un apzinīgu savu 
pienākumu veikšanu Jūrkalnes pagasta un novada 
iedzīvotāju labā;
v Ainaru Dūdiņu – par atbalstu un sadarbību pa-
gasta kultūras pasākumu organizēšanā;
v AS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes 
mež saimniecību – par sekmīgu sadarbību stāv-
krasta ainavas infrastruktūras pilnveidošanā.

PUZĒ 
Pateicības raksts nominācijā “Sirdscilvēks”
v Kristīnei Karņickai – par nesavtīgu, enerģis-
ku ieguldījumu Stiklu ciema iedzīvotāju problēmu 
risināšanā.
Nominācija “Paliekošo vērtību veidotājs”
v Agrim Āboliņam – par iniciatīvu kultūrvides 
sakopšanā, atjaunošanā.
Nominācija “Zelta rokas”
v Dzintaram Ansonam – par brīvprātīgo darbu 
kultūrvēsturisko vietu sakopšanā.
Nominācija “Dāsnais ziedotājs”
v Intam Apsītim – par nesavtīgu un pašaizliedzī-
gu ieguldījumu dažādās tā izpausmēs.
Nominācija “Gada ģimene”
v Bergu ģimenei – par atsaucību un aktivitāti da-
žādos kultūras un sporta pasākumos.
Nominācija “Radošais cilvēks 
kultūrā, izglītībā, sportā”
v Revitai Kraulei – par radošu atbalstu Puzes pa-
gasta sabiedriskās dzīves organizēšanā, vadīšanā.
Nominācija “Ar Puzi sirdī”
v Skaidrītei Bruhanovai – par Puzes iedzīvotāju 
atraktīvu un interesantu iesaistīšanu vēstures izzi-
nāšanā.
Nominācija “Puzes jaunietis”
v Laimai Kraulei – par iesaistīšanos un dalību 
kultūras pasākumos un veiksmīgu projekta “Jau-
nietis darbībā 2018” īstenošanu.
Nominācija 
“Latvijas simtgades Goda raksts”
v Jānim Ekšteinam – par atsaucību, pašaizlie-
dzīgu brīvprātību, atbildīgu sava amata veikšanu 
arī ārpus darba laika un amata apraksta pienāku-
miem;
v Visvaldim Jansonam – par  neatlaidīgu, mērķ-
tiecīgu, organizatorisku ieguldījumu Puzes Meža-
parka izveidošanā un kultūrvides radīšanā Puzes, 
Ventspils novada, Latvijas iedzīvotājiem un nāka-
majām paaudzēm.

P.S. Informāciju par apbalvojamiem Piltenē un 
Vārvē lasiet šo pagastu vēstīs.     

Oktobra domes sēdēs
l Deputāti nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekļa “Popes muižas apbūve” muižas pārvaldnieka 
mājas telpu un palīgēkas ugunsgrēka seku likvidēšanai un konservācijai 
70 076,32 eiro.

l Apstiprināja Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas 
komisiju: Mārcis Laksbergs – Ventspils novada pašvaldības pārstāvis, 
Lauris Ķemlers – “Latvijas Meža īpašnieku biedrības” pārstāvis, Arta 
Kantiņa – Lauku atbalsta dienesta pārstāve, Guntis Millers – Valsts 
meža dienesta pārstāvis, Agris Āboliņš – biedrības “Latvijas Mednieku 
savienība” pārstāvis, Andris Grāmatiņš – biedrības “Lauksaimnieku or-
ganizāciju sadarbības padomes pārstāvis”.

l Nodeva SIA “VNK serviss” vieglo automašīnu “Dacia Duster” ar 
mērķi veikt vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām – organizēt 
novada Vārves, Ugāles, Užavas un Puzes pagasta iedzīvotājiem siltum-
apgādes sabiedriskos pakalpojumus.

l Apstiprināja Ventspils novada domes noteikumu projektu “Vents-
pils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšanas kārtība”.

l Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumam precizēja Ventspils novada domes 2018. gada 20. septembra 
saistošos noteikumus Nr. 13 “Grozījumi Ventspils novada domes 2018. 
gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Kārtība, kādā Ventspils 
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkci-
ju” (skatīt 4. lpp.). 

l Pamatojoties uz iepirkumu “Būvprojekta izstrāde Ugāles vidus-
skolas sporta zāles – manēžas jaunbūvei Ugāles pagastā, Ventspils nova-
dā”, “Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas pārbūve Ugāles pagas-
tā, Ventspils novadā” un “Būvuzraudzība objektam Ugāles vidusskolas 
sporta zāles – manēžas pārbūve Ugāles pagastā, Ventspils novadā” re-
zultātiem, deputāti nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases Ugāles vi-
dusskolas sporta zāles – manēžas būvprojekta izstrādei, būvuzraudzībai 
un pārbūvei 2 120 347,84 eiro. 

l Ņemot vērā, ka darba tiesiskās attiecības ar Juridiskās nodaļas va-
dītāju Gunitu Rozefeldi ir izbeigtas, viņu atbrīvoja no Debitoru parādu 
izvērtēšanas komisijas un Administratīvo aktu strīdus komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas. 

l Noteica daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 5 Ugālē paš-
valdības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu īres maksu 1,05 eiro/m² 
mēnesī, t.sk. apsaimniekošanas maksas daļu 1,00 eiro/m², peļņas daļu 
0,05 eiro/m². 

l Veica grozījumus, pamatojoties uz to, ka ir izbeigtas darba tiesis-
kās attiecības ar darbiniekiem, kuri iepriekš darbojās Ventspils novada 
pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības darba grupā, iekļaujot darba 
grupā sociālo darbinieci Sandru Citoviču un bērnunama “Stikli” direk-
toru Arvi Anderšmitu.

l Vēl lēma par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Tārgales un 
Usmas pagastā, kā arī par dzīvokļu īpašuma atsavināšanu Piltenē un 
Tārgales, Užavas, Vārves, Zlēku, Ugāles pagastā. 

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

Jau trešo gadu Ventspils novada pagastu pārvalžu un pašvaldī-
bas administrācijas šoferi pulcējās kopā, lai atzīmētu Autotranspor-
ta darbinieku dienu. Idejas autori ir Zlēku pagasta pārvaldes auto-
transporta vadītājs Vilnis Sproģis un Zlēku kultūras nama vadītāja 
Kristīne Zāle.

Daudzu gadu garumā šoferīši ik dienu mēro garākus vai tuvākus 
ceļa gabalus, vedot skolēnus uz skolu, olimpiādēm, sporta sacensī-
bām, svētku pasākumiem, bet paši parasti šajā laikā atrodas darbā, 
rūpējoties par savu pasažieru labsajūtu un drošību. Tieši šī iemesla 
dēļ arī šoferi tika aicināti kopā, lai atpūstos, parunātos, svinētu kopā 
ar kolēģiem un saviem mīļajiem cilvēkiem.

Par jauku noskaņu un omulību svētku vakarā rūpējās mūziķi no 
Ugāles. Brīnišķīgu svētku galdu, lai visiem kopā būtu jauki, omulīgi 
un mājīgi, sarūpēja Ina Grīnfelde.

Guna Punkstiņa

SVINĒJA 
Autotransporta 

darbinieku dienu
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2. novembrī Rīgā,  
prezidenta pilī, notika 
audžuģimeņu godināšanas 
pasākums. Ventspils  
novadā godā celta Lanas  
un Raivja Apermaņu ģime-
ne. 

Ģimenē aug 6 bērni. Lanas un 
Raivja dēlam Tomam un meitai 
Anijai Lāsmai piepulcējušies un 
ģimenes mīļumu raduši adoptētā 
meita Marta Lelde (8 gadi), Fri-
cis (5 gadi, vārds mainīts), Emma 
Marija (2 gadi, vārds mainīts) un 
Matīss (4 mēneši). Visi bērniņi ģi-
menē ir no dzimšanas.

Ģimene par audžuģimeni 
nolēma kļūt 2010. gadā, iegūs-
tot atbilstīgu statusu. Ģimenē 
ir bijuši arī citi bērniņi – Jana 
un Amanda jau ir atgriezušās 

bioloģiskās ģimenēs, Alvils tika 
adoptēts.

Visi audžuģimenes apgādībā 
esošie bērni ir ar lielām veselības 
problēmām, viņi dzimuši alkoho-
la un/vai narkotisko vielu atka-
rīgiem, garīga rakstura slimiem 
vecākiem, kā arī visi bērniņi ir 
priekšlaicīgi dzimuši. 

Lanas ikdiena tiek veltīta, 
izmantojot daudz dažādu medi-
cīnas un rehabilitācijas pakalpo-
jumu, lai katrs bērns varētu piln-
vērtīgāk atgriezties un integrēties 
sabiedrībā. Apermaņu ģimene 
saka lielu paldies novada paš-
valdībai par materiālo atbalstu 
ikdienas ārstniecisko pakalpo-
jumu apmaksāšanai, bāriņtiesas 
pārstāvjiem par atsaucību, pado-
miem un palīdzību dokumentu 

INFORMĀCIJA

Lanas un Raivja Apermaņu ģimene kopā ar Valsts prezidentu.    APERMAŅU ĢIMENES ARHĪVA FOTO

Audžuģimene viesojās 
pie prezidenta  

kārtošanā. “Nekad neesam šķiro-
juši, bioloģiskais vai pieņemtais 
bērns, bērns vienmēr ir bērns, 
un, ja pie mums nokļuvis, tātad 

mūsējais!” saka Apermaņu ģime-
ne.

Ventspils novada bāriņtiesas 
vadītāja Sandra Jurcika un Vents-

pils novada Sociālā dienesta vadī-
tāja Inta Rudbaha arī bija aicināto 
viesu skaitā pie prezidenta.   

Sandra Citoviča  

Užavas tilta atklāšanas 
pasākums pulcēja daudz 
pagasta iedzīvotāju, jo 17 
gadus objekts bija slēgts. To 
nevarēja izmantot ne kājām-
gājēji, ne velobraucēji.

Nav precīzu ziņu, kad pāri 
Užavas upei uzbūvēts pirmais 
koka tilts. 1925. gada 18. decem-
bra izdevumā “Valdības Vēstne-
sis” minēts, ka 30. decembrī raks-
tiskā un mutiskā izsolē izsludinās 
55,4 metrus garā tilta, pāri kuram 
gāja Ventspils–Liepājas ceļš, re-
montu. 1938. gadā “Ventas Balsī” 
rakstīts, ka tiltā ielūzis smagais 
auto ar akmeņu kravu, savukārt 
1947. gadā “Brīvajā Ventā” mi-
nēts, ka tilts ir bez margām, virsē-

jā sega galīgi sapuvusi, ar prāviem 
caurumiem, kur zirgs un tāpat 
braucējs apdraudēts uz katra soļa: 
“Pēdējās dienās gan aizlāpīti daži 
caurumi, tomēr, nepārtraukti 
braucot ar smagajiem vezumiem, 
sapuvušie dēļi var neizturēt.” Uža-
vas pagastam uzdots rūpēties par 
tilta labošanu, par to bijis jāgādā 
arī apriņķa izpildu komitejas ceļu 
daļai, jo minētais tilts atradās uz 
vietējās nozīmes ceļa. 

Kā noprotams, tilts vairākkārt 
atjaunots, tomēr koka konstruk-
cijas vairs nevarēja saglābt, tādēļ 
2001. gadā, kad pagasta padomes 
priekšsēdētāja bija Vaira Jansone, 
pie inženiertehniskās celtnes uz-
stādītas aizlieguma zīmes izman-

tot objektu. Jau toreiz tapa pirmās 
skices, kāds varētu izskatīties 
jaunais tilts. Tās izstrādāja SIA 
“M.A.-Taka-7” speciālisti.  

17 gadus užavnieki vietējās va-
ras pārstāvjiem palaikam uzdeva 
jautājumus, kad beidzot kājāmgā-
jēji atkal varēs šķērsot Užavas upi, 
tādējādi jūtoties drošāk, nekā ejot 
pa šoseju, turklāt tilts ievērojami 
saīsinātu ceļu līdz bākai un alus 
darītavai, daudz ērtāk būtu aiziet 
un Silmalciema kapiem. Užavas 
pagasta pārvaldes vadītāja Laima 
Erliha-Štranka tilta atklāšanas 
pasākumā pateicās pašvaldībai, 
kuras darbinieki prata piesaistīt 
Eiropas Savienības finansējumu, 
lai šogad uzbūvētu jaunu celtni. 

Užavā atklāts gājēju tilts

Darbu gaitā, kā pastāstīja Vents-
pils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks, atklājās, ka 
tilts slēpj četrus artilērijas lādiņus, 
tādēļ tika izsaukti sapieri, un viņi 
tos nogādāja drošā vietā. 

Objekta būvniecība izmaksāja 
240 147,45 eiro, un lielākā daļa – 
195 147,45 eiro – ir pašvaldības 
finansējums. Eiropas Lauksaim-
niecības fonds lauku attīstībai 
piešķīra 45 000 eiro. Pateicoties 
Ventspils novada projektu koor-
dinatores Evitas Roģes prasmīgi 
uzrakstītajam projektam, Lauku 
atbalsta dienesta Ziemeļkurze-
mes reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde 2017. gada 10. augustā 
pieņēma lēmumu par Ventspils 
novada pašvaldības projekta Nr. 
17-08-AL17-A019.2203-000011 
“Gājēju tilta izbūve pār Užavas 
upi” apstiprināšanu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai līdzfinansējuma saņemšanai. 
Projekta mērķis bija saglabāt un 
aizsargāt pašvaldības attīstības 
programmā minēto nozīmīgo 
kultūras un dabas mantojumu, 
attīstīt tā esošās funkcijas un pie-
dāvāt jaunradītus pakalpojumus 
kultūras un dabas mantojuma ob-
jektu sociālekonomiskā potenciā-
la attīstībai un integrācijai vietējās 
ekonomikas struktūrā, palielinot 
gājēju un velosipēdistu plūsmu 

pa Baltijas jūras piekrastes dabas 
takām, savstarpēji sasaistot dabas 
un kultūras mantojuma objektus. 
Organizēta gājēju un velobraucē-
ju plūsma, kā norāda Evita Roģe, 
palīdzēs saglabāt un popularizēt 
Baltijas jūras piekrastes teritoriju 
Užavas pagastā, tajā esošos unikā-
los dabas objektus – pelēko kāpu, 
Užavas upes grīvu, bāku, luterāņu 
baznīcu, nodrošinot ērtu to sa-
sniedzamību. Vietējie iedzīvotāji 
tiltu izmantos, lai ērti nokļūtu 
upes otrā pusē un dotos dažādās 
darīšanās, savukārt tūristiem būs 
iemesls iegriezties pagasta cen-
trā, viņi varēs iepirkties veikalā, 
izmantot publisko bezmaksas in-
terneta pieejas punktu “Kalvēs”, 
turklāt viņiem vairs nebūs jābrauc 
līkums pa šoseju. 

Tā kā iepriekšējais tilts bija 
sabrucis un nebija pārbūvējams, 
upē veica upes gultnes tīrīšanu un 
atbrīvošanu no vecajiem pāļiem. 

Būvprojektu izstrādāja un 
autoruzraudzības pakalpojumus 
sniedza SIA “M.A.-Taka-7”, topo-
grāfisko uzmērīšanu – SIA “Ģeo-
dēzists”, demontāžas darbus – SIA 
“Venta 1”, būvprojekta ekspertīzi 
– SIA “Inženieru birojs “Kurbada 
tilti””, būvuzraudzības pakalpoju-
mus – IK “Ozola-G” un būvdarbus 
– SIA “Būvinženieris” speciālisti. 

Marlena Zvaigzne

Izmantojot jauno tiltu, var nokļūt upes otrā pusē un 
aiziet līdz bākai un Silmalciema kapiem.  

Sieviešu vokālā ansambļa “Saiva” dziedātājas iepriecina tilta atklāšanas pasākuma 
apmeklētājus.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 
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Ventspils novadā

2018.gada  20.septembra
Nr 13 (protokols Nr.20, 3.§)

precizēti ar Ventspils novada domes 25.10.2018.lēmumu

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 
2018.GADA 22.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.2 ”KĀRTĪBA, KĀDĀ 
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
NODROŠINĀŠANAS FUNKCIJU”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu un “Vispārējās izglītības

likuma” 26.panta pirmo daļu
Izdarīt Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 ”Kārtība, kādā Ventspils novada 
pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkciju” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: 
“7. Iesniedzot pieteikumu klātienē, vecāks uzrāda 

personas apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību 
un nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par 
ārpusģimenes aprūpi. Persona, kas realizē bērna aizgādību, 
pieteikumu iesniedz izglītības iestādē personīgi, pievienojot 
aizgādnības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot 
oriģinālu.”.

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:

“1.pielikums
Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra

saistošajiem noteikumiem Nr.2 
“Kārtība, kādā Ventspils novada 

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkciju”

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, tālrunis 

 

Bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, 
pasta indekss

 
 

Vēlos saņemt informāciju elektroniski

e-pasts:

 

PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt     
  
   
  (bērna vārds, uzvārds)  

personas kods    
    
deklarētās dzīves vietas adrese

uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei 
Ventspils novada

pirmsskolas izglītības iestādē                                       

Vēlamais laiks bērna uzņemšanai izglītības iestādē 
20…/20…mācību gada 1.septembris.

Prioritātes uzņemšanai ārpus kārtas (atzīmēt izvēlēto 
prioritāti):

LR likumos noteiktā kārtībā
Iestādes darbinieka bērns
Māsa/brālis jau apmeklē izglītības iestādi
Citas prioritātes 

Esmu informēts, ka:
l jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par 

to jāziņo personīgi vai elektroniski;
l reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei 

negarantē vietu izglītības iestādē pieteikumā norādītajā laikā.

Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas.

 _____.______._________.
                                                    
Bērna likumiskā pārstāvja paraksts

                                                                                         
  (paraksts atšifrējums)

Pieteikuma saņemšanas datums, reģistrācijas numurs

Reģistrācijas pieteikuma kopiju saņēmu                        

                                                                                            
  (paraksts atšifrējums)

Izglītības iestādes vadītājs

                                                                                            
  (paraksts atšifrējums) .”

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:

“2.pielikums
Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra

saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Ventspils 
novada 

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkciju”

VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES                  

(pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums)

vadītājai

(vārds, uzvārds)

(bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS

BĒRNA UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu 
(aizbilstamo)

 (bērna vārds, uzvārds)

Ventspils novada                                       

pirmsskolas izglītības iestādē 

“                                                                                             ”, 
kas īsteno pirmsskolas izglītību:

|__| pirmsskolas izglītības programmā, kods 01 011111 

|__| speciālajā pirmsskolas izglītības programmā 
izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem,  
kods 01 015611

Par dēlu/meitu (aizbilstamo) sniedzu šādu informāciju:

personas kods 

deklarētā dzīvesvieta:

(adrese, pasta indekss)
faktiskā dzīvesvieta (norādīt, ja atšķiras no deklarētās): 

(adrese, pasta indekss)
Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei, pamatojoties uz prioritāti (atzīmēt 
ar “X”): 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības 
bērnu izglītības iestādē iekārtot ārpus kārtas;

vecāks/-i strādā šajā izglītības iestādē:

(vārds, uzvārds, amats)
šajā izglītības iestādē mācās bērna brālis vai māsa:

(vārds, uzvārds)
Par dēla/meitas vecākiem (aizbildņiem) sniedzu šādu 

informāciju: 

MĀTE 
(vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese)

 
(saziņai: tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese (ja ir)

TĒVS 
 (vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese)

 
(saziņai: tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese (ja ir)

Saziņai ar izglītības iestādi izvēlos un piekrītu 
izmantot zemāk norādīto(-s) veidu(-s) (atzīmēt ar X):

pa tālruni
                                      (tālruņa numurs)

elektroniski
  (elektroniskā pasta adrese)

Ja izglītojamā vecākiem vai likumiskajam pārstāvim ir 
aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, izglītības 
iestāde saziņai un elektronisko dokumentu apritei ar personu 
izmantos personas oficiālo elektronisko adresi (Ministru 
kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr.591 2.1 p.).

Pielikumā:
v iesniedzēja personu apliecinošs dokuments – uzrādīšanai;
v bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs 

dokuments – uzrādīšanai;
v bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u);
v bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi vai 

aizbildņa iecelšanu kopija, uzrādot oriģinālu;
v dokuments, kas apliecina kādam no vecākiem Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas 
vai tiesības bērnu iekārtot izglītības iestādē ārpus kārtas.

Esmu iepazinies (-usies) ar:
- izglītības iestādes dibinātāja noteikto kārtību, kādā 

izglītojamo uzņem pirmsskolas izglītības iestādē, 
- izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, 
- izglītības iestādes akreditācijas lapu, 
- izglītības programmu licencēm, 
- izglītības programmu akreditācijas lapām, 
- izglītības iestādes nolikumu, 
- izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem,
-izglītības iestādes noteikto personas datu apstrādes 

kārtību un citiem mani interesējošiem dokumentiem.

Esmu informēts par personas datu apstrādi:
Pārzinis personas datu apstrādei ir Ventspils novada 

pašvaldība. Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, 
reģistrācijas Nr.90000052035, tālr. 63629420,  
e-pasts: info@ventspilsnd.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista 
kontaktinformācija: datuaizsardziba@ventspilsnd.lv.

Apstrādes mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma 
sniegšanu. 

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim 
tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c apakšpunkts, 
“Izglītības likums”, “Vispārējās izglītības likums”, Ventspils 
novada domes 22.02.2018. saistošie noteikumi Nr.2 “Kārtība, 
kādā Ventspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanas funkciju” un citi).

Personas datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, pārziņa 
pilnvarotie darbinieki, apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai 
tas varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu pārzinim 
atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam, datu aizsardzības 
speciālists tikai tādā apjomā, lai varētu nodrošināt 
uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības 
regulai, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valsts 
un pašvaldību amatpersonas, kuras pārzinis pirms datu 
izpaušanas ir identificējis. Personas dati netiek nosūtīti uz 
trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Personas dati tiks glabāti atbilstoši izglītības iestādes 
lietu nomenklatūrai un arhīvu jomu reglamentējošiem 
normatīviem aktiem ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā 
personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

Izglītības iestādei ir tiesības pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamos personas datus iegūt no valsts informācijas 
sistēmām, reģistriem, datubāzēm. Ja izglītības iestāde 
īsteno speciālās izglītības programmu, pārzinis pakalpojuma 
nodrošināšanai un atbilstošo ziņu par izglītojamo iegūšanai 
izmanto Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko 
komisiju informācijas sistēmas datus.

Datu subjekta tiesības:
1. Pieprasīt pārzinim piekļūt saviem personas datiem, 

lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, 
iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos 
gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī 
iebilst pret apstrādi.

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi 
iestādes vadītājam un, nepanākot sev vēlamo rezultātu, – 
uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 
11/13-11,Rīga, LV-1011). 

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, 
kas minētas šajā iesniegumā, par to personu datu apstrādi, 
kas saistītas ar šī iesnieguma izskatīšanu.

20____. gada ___._________________

Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas:

 (bērna likumiskā pārstāvja paraksts, tā atšifrējums)“.

INFORMĀCIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Agnese Kivkucāne ir  
friziere. Nedēļas nogalēs 
viņa parasti strādā savā 
uzņēmumā “Kentija”  
Ugālē, bet divas dienas –  
salonā Rīgā. 

Matu kārtošana, kopšana un 
griešana ugālnieci interesēja vēl 
tad, kad viņa mācījās skolā, tāpēc 
jauniete izvēlējās frizieres pro-
fesiju: “Bērnībā patika kopā ar 
mammu iet pie frizieres un skatī-
ties, kā viņa griež matus un dara 
visu pārējo, lai safrizētu mammu. 
Jau toreiz sapratu – šis darbs nav 
garlaicīgs. Katru reizi var izdomāt 
ko citu, katrs klients citādāks, un 
tas man šķita aizraujoši.” Agnesei 
patīk arī tas, ka frizieriem visu lai-
ku ir iespēja pilnveidot zināšanas, 
turklāt izplatītāji piedāvā jaunus 
matu kosmētikas produktus, kas 
ir gan saudzējošāki, gan ļauj pa-
veikt to, kas pirms gadiem vēl ne-
bija iespējams. Semināros meista-
re labprāt satiek citas kolēģes, jo 
katrai ir sava pieredze un stāsts, 
kā vienu vai otru procedūru pa-
veikt labāk. 

Par frizieri Agnese sāka strā-

dāt 2010. gadā, un nu jau ir iegūts 
gan savs klientu loks, gan zināša-
nas, kā prasmīgāk izveidot frizūru 
tā, lai klients vienmēr aizietu prie-
cīgs un gandarīts. Tad, ja cilvēks 
pasaka, ka viņam tomēr nepatīk 
matu sakārtojums, meistare tūdaļ 
piedāvā citu risinājumu, lai klients 
nejustos apbēdināts. Apmeklētāju 
vidū ir ne tikai ugālnieces, bet arī 
ventspilnieces, puzenieces, cilvēki 
ierodas arī no Spāres. Dažkārt viņi 
vēlas ar meistarīti papļāpāt, bet ir 
klienti, kuri labprātāk paklusē – 
viss atkarīgs no noskaņojuma un 
personīgajām īpatnībām. 

Visbiežāk klienti izvēlas 
griešanu un krāsošanu. Frizie-
re noteikusi pieejamas cenas, lai 
cilvēki varētu atļauties atnākt sa-
pucēties. Dažkārt, iepriekš par to 
vienojoties, par pakalpojumu var 
samaksāt vēlāk. Agnesei prieks, 
ka pēdējā laikā klientes drosmīgi 
izvēlas arī zilu un zaļu matu krā-
su. Krāsošanas laikā mati tiek at-
veseļoti, piedāvājot ārstniecisko 
laminēšanu vai botoksa procedū-
ru. Ir dāmas, kuras ļauj brīvu vaļu 
Agneses domu lidojumam, bet 

Ugālnieks Mārtiņš Pete 
jūtas laimīgs, dzīvojot lau-
kos un darot to, kas viņam 
patīk. Tas ir darbs vecāku 
zemnieku saimniecībā.

“Alkšņos” daudzas lietas tiek 
darītas kopā, īpaši nešķirojot, 
kurš uzņemsies vienu vai otru 
darbu. Pie tā ķeras tas, kurš to-
brīd ir brīvs. Zemnieku saimnie-
cības vadītājs ir jaunā ugālnieka 
tēvs Oskars, viņiem palīdz arī 
Mārtiņa brālis Lauris. “Alkšņos” 
sēj graudus, audzē cūkas un ga-

ļas liellopus, arī putnus. Mār-
tiņš jau kopš bērnības ne tikai 
vērojis, kā pieaugušie, arī mam-
ma Iveta, strādā uz lauka, bet 
arī aktīvi iesaistījies darbos. Tie 
viņam patikuši jau kopš puikas 
gadiem. “Man bija savi pienā-
kumi, kas bija jāizpilda. Pļāvu 
zāli un baroju govis un trušus, 
bet, ja vajadzēja, darīju ar citas 
lietas,” atceras Mārtiņš. Viņš ir 
beidzis Ugāles vidusskolu, rak-
sturojot to kā labu mācību iestā-
di, kurā ir zinoši skolotāji. Pēc 

tam absolvēta Lauksaimniecības 
Universitāte, iegūstot inženie-
ra diplomu, lai varētu strādāt ar 
lauksaimniecības tehniku. Pēc 
studijām Mārtiņš atgriezās “Alk-
šņos”, lai palīdzētu saimniecībā. 
“Man vienmēr ir patikuši lauku 
darbi. Es jau 10. klasē zināju, ko 
darīšu. Allaž ir interesējusi tehni-
ka, tagad protu to remontēt, un 
tas ir ļoti svarīgi, jo tad, ja šis pa-
kalpojums jāprasa kādam citam, 
tas ir dārgi, turklāt nekad nezini, 
kad otram būs laiks ierasties pie 

Iekārto pastaigu 
laukumu vistām

tevis,” stāsta Mārtiņš. Gaļas lo-
pus Petes sākuši audzēt tādēļ, ka 
ne visas zemes platības varēja iz-
mantot sējumiem. Graudaugiem 
ir atvēlēti 80 ha, puse no tiem 
ir vasarāji. Agrāk ziemas kvieši 
sēti piesardzīgi, jo laukos sirojuši 
meža zvēri, bet tagad lauki ir no-
žogoti, turklāt izvēlēta tāda šķir-
ne, kas negaršo ne briežiem, ne 
mežacūkām. Sausuma dēļ šogad 
izdevies iegūt tikai 30% no plāno-
tās graudu ražas, tomēr ar to pie-
tika, lai varētu pabarot dzīvnie-
kus un putnus. “Alkšņos” ir divi 
vistu ganāmpulki. Viens pieder 
Mārtiņa vecākiem, un viņu put-
ni brīvi pārvietojas pa teritoriju, 
otrs – jaunajam lauksaimniekam, 
kurš ir reģistrējies kā pašnodarbi-
nāta persona. Lai pasargātu savus 
putnus no plēsēju uzbrukumiem, 
puisis izveidojis vistu pastaigu 
laukumu. Līdzekļi šim nolūkam 
iegūti, piedaloties Ventspils no-
vada pašvaldības projektu kon-
kursā “Solis 2018”. “Pašlaik man 
ir ap 70 putnu, bet domāju, ka 
nākamajā gadā būs trīs reizes 
vairāk. Vistas izvēlējos turēt ne 
tikai ekonomisko apsvērumu dēļ, 
bet arī tāpēc, ka tās man šķiet ļoti 
interesantas radības – nu, gluži 

kā mazi dinozauri. Vistām ir sava 
burvība, ko katrs varbūt nemaz 
nepamanīs un nenovērtēs. Put-
nus turu otro gadu. Vistkopība 
nav grūta, tomēr jāuzmana, ko 
putni ēd, vai netrūkst vitamīnu.”

Mārtiņa vistu ganāmpulkam 
ir iespēja ieiet kūtiņā, ko ziemā 
apsilda. Tur tiek dētas olas, bet 
dienas lielāko daļu putni pavada 
pastaigu laukumā, kur var izskrie-
ties un mēroties spēkiem ar citām 
dējējām. Vistas labprāt uzēd dažā-
dus kārumus, piemēram, arbūzus 
un maizi. Putnu dējība ir laba, 
dienā tiek iegūtas 30–50 olas, va-
sarā karstuma dēļ gan ievākts ma-
zāk. Tad aploks laistīts, lai vistām 
būtu vieglāk izturēt svelmi. “Drīz 
nokārtošu atļauju, lai olas varētu 
tirgot. Man no sirds ir prieks, ka 
varu darīt to, kas man patīk. Jā, 
varbūt nenopelnu tik daudz, cik 
varētu, bet man svarīgāka ir ap-
ziņa, ka esmu brīvs un strādāju 
savā labā,” rezumē Mārtiņš. Viņš 
bieži manāms kultūras pasāku-
mos, apskaņojot tos, pa reizei 
amatierteātrim “Ugāles drāma” 
tiek izgatavota kāda dekorācija un 
palīdzēts, risinot tehniskos jautā-
jumus.                                    

Marlena Zvaigzne

Mārtiņš, izmantojot pašvaldības finansējumu, izveidojis vistu pastaigu laukumu.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

citas pasaka, ko un kā tieši vēlas, 
– friziere vienlīdz labi saprotas ar 
visām klientēm. “Kentijas” īpaš-
niece var ne tikai sakārtot matus, 
bet arī pieaudzēt skropstas un ie-
veidot tās, veikt vaksāciju un ma-
nikīru.

Pirms 11 mēnešiem Agnesei 
piedzima meitiņa Adriana, tādēļ 
daudz laika tiek veltīts mazulītei, 
tomēr ugālniece atrod brīvu brī-
di arī darbam, jo nevēlas zaudēt 

pastāvīgos klientus, kuru vidū ir 
ne tikai dāmas, bet arī kungi. Ag-
nese strādā daudzdzīvokļu mājā, 
telpas tiek nomātas no pašvaldī-
bas. Pirms astoņiem gadiem tajās 
veikts remonts, bet nu prasītos 
telpas atsvaidzināt, tādēļ frizie-
re apsver iespēju piedalīties kādā 
projektu konkursā, lai iegūtu lī-
dzekļus remontam un varbūt arī 
iekārtu iegādei. 

Novembrī kopā ar Agnesi 

sāka strādāt nagu meistare Līga 
Vecmane no Usmas. “Divatā ir 
jautrāk, noteikti parādīsies jaunas 
sejas. Esmu priecīga, ka izvēlējos 
frizieres profesiju. Tā man jop-
rojām patīk, visu laiku vēlos ap-
gūt kaut ko jaunu. To novērtē arī 
klienti, jo viņiem patīk, ja meista-
re pilnveido zināšanas un var ne 
tikai uztaisīt frizūru, bet arī uzlikt 
grimu.”

Marlena Zvaigzne

Gandarījums par 
izvēlēto profesiju 

Frizētavā “Kentija” meistare Agnese 
pieņem kā dāmas, tā arī kungus – 
viņai patīk dažādība.  
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KULTŪRAS VĒSTIS

NOVADS
18. novembrī plkst. 13 Tār-

gales pamatskolā Ventspils novada 
Latvijas gadadienai veltītais pasā-
kums “Es savu zemi svinu”. Svētku 
dievkalpojums plkst. 12 Landzes 
luterāņu baznīcā.

20. novembrī KN/TN vadītāju 
seminārs Ventspilī.

24. novembrī plkst. 19 Uža-
vas tautas namā Ventspils novada 
ikgadējais pasākums amatierteāt-
riem “Bez maskām”. Balvas “Sapņu 
laiva 2018” pasniegšana.

PILTENE
13., 20., 27. novembrī zolītes 

kauss.
13., 20., 27. novembrī dienas 

centra nodarbība.
13. novembrī plkst. 19 kino 

seanss “Tēvs Nakts”, ieeja 2 eiro. 
15., 22. novembrī plkst. 19 pro-
grammā “Sveiks un vesels” jogas  
nodarbības ar skolotāju Gitu Gold-
mani, nodarbības par brīvu.

17. novembrī plkst. 13 LR 
Proklamēšanas diena – pārvaldes 
vadītāja uzruna; sveicam labākos, 
čaklākos darba darītājus; koncerts 
– Sigita Jevgļevska un Kristens 
Kupčs; plkst. 22 atpūtas vakars ar 
grupu “Express”, ieeja 5 eiro.

26.–30. novembrī radošo 
darbnīcu nedēļa. Ziemassvētku 
dekori, dāvanas, kartītes pašu ro-
kām.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

un stends “Bibliotēkas kalendārs 
stāsta” – par ievērojamiem cilvē-
kiem – jubilāriem, atceres dienām, 
svētkiem, aktuāliem notikumiem 
novembrī.

l Ziemeļvalstu literatūras ne-
dēļai veltīta literatūras izstāde lasī-
tavā “Mūsu varoņi”.

l Latvijas simtgadei veltīta li-
teratūras izstāde abonementā “Te 
es dzīvošu”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mana 
pilsēta, mans novads, mana Lat-
vija”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Laimīgās zvaigznes vadīta” 
– zviedru rakstniecei Selmai Lā-
gerlēvai 160.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Grāmata gudriniekiem: 
Ko zinām par Latviju”.

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

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l Līdz 16. novembrim rītaus-

mas stundas skolēniem Ziemeļ-
valstu literatūras nedēļā “Varoņi 
Ziemeļvalstīs”.

l 26.–28. novembrī jauno 
grāmatu dienas.

l Līdz novembra beigām ma-
kulatūras pieņemšanas akcija.

PUZE
17. novembrī plkst. 16 Stiklu 

skolā valsts svētku pasākums. Uz-
stāsies Mārtiņš Grunte.

25. novembrī plkst. 10 Puzes 

kultūras namā zolītes turnīrs.
4.–22. decembrī Puzes biblio-

tēkā Ziemassvētku rokdarbu izstā-
de ar pārdošanu! 

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

17. decembrī plkst. 18 Puzes 
kultūras namā Ievas Akurateres 
koncerts, piedalīsies arī Leons 
Sējāns (ģitāra), Matīss Akuraters 
(perkusijas). Ieeja 3 eiro.

22. decembrī plkst. 10 Pu-
zes kultūras namā pirmsskolas 
izglītības iestādes audzēkņiem 
un pašiem mazākajiem Puzes pa-
gastā deklarētajiem iedzīvotājiem 
Ziemassvētku pasākums kopā ar 
Čučumuižas rūķiem. Tiks dalītas 
Ventspils novada saldumu paci-
ņas. Ja jūsu bērns nav deklarēts 
Puzes pagastā, bet gribat, lai viņš 
piedalās pasākumā, tad būsiet 
gaidīti, tikai sagatavojiet saldumu 
paciņu un pirms pasākuma sa-
skaņojiet ar Puzes kultūras nama 
vadītāju.

Bibliotēka
Izstādes:
l Dzejas izstāde Latvijas simt-

gadei “Es Dievam pateicos par to, 
ka piedzimt lemts bij’ Latvijā”.

l Dzejas grāmatu par Latviju 
izstāde bērniem “Dziļa mana tēvu 
zeme visa mūža garumā”.

l Fotoizstāde “Latvijas 100 
gadi Puzes pagastā”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l Novembrī (laiks tiek preci-

zēts) puzenieku grāmatiņas “100 
radošie darbi” atvēršanas svētki.

TĀRGALE
15. novembrī plkst. 13 Tār-

gales pagasta pārvaldes aktu zālē 
Latvijas gadadienas svinības un 
Tārgales politiski represētām per-
sonām svinīga pieņemšana un 
svētku koncerts. 

16. novembrī plkst. 15 Tārga-
les pamatskolā Latvijas valsts svēt-
ki “Gads aiz gada – Latvijai 100”. 
Tārgales pagasta iedzīvotāji atzi-
nības raksta saņemšanai par ne-
savtīgu dāsnumu bērniem, apgā-
dājot viņus ar pašmāju audzētiem 
labumiem, ir izvirzījuši Mirdzu un 
Andri Vilkus.

18. novembrī plkst. 13 Tār-
gales pamatskolā Ventspils novada 
Latvijas gadadienas svinības.

18. novembrī plkst. 21 Latvi-
jas Valsts svētkiem veltīts atpūtas 
vakars kopā ar muzikantu Artūru 
Bāni. Ieejas maksa 2 eiro.

6. decembrī plkst. 16 Tārgalē 
eglītes Eiras Ziemassvētki. Eglītes 
izgaismošanas svētki. 

14. decembrī plkst. 18.30 
Tārgales pamatskolas zālē Zie-
massvētku ieskaņas koncerts 
“Ziemsvētku brīnumam ticēt” un 
atpūtas vakars.

Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāžu cikla “Latvijai 100” 

ceturtā literatūras izstāde “Kurze-
me”.

l Literatūras izstāde “Atradī-

sim skaisto un neparasto Tārgales 
pagastā!”.

l Literatūras izstāde “Mūsu 
Latvijai – 100”.

l Literatūras izstāde “Jaunumi 
bērniem”.

l Literatūras izstāde “Mārtiņš 
sedza ledus sagšu”.

PASĀKUMI:
l 14. novembrī plkst. 8.30 

rīta stundas lasījums 1. klases sko-
lēniem Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļā “Varoņi Ziemeļvalstīs”.

l 14. novembrī plkst. 9.15 
rīta stundas lasījums 3. klases sko-
lēniem Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļā “Varoņi Ziemeļvalstīs”.

JŪRKALNE 
17. novembrī plkst. 17 Latvi-

jas Republikas proklamēšanas ga-
dadienai veltīts pasākums. Svētku 
dievkalpojums Jūrkalnes Sv. Jāzepa 
katoļu baznīcā. Plkst. 18 Jūrkal-
nes tautas namā svētku koncerts 
“Ar dziesmu Latvijai!”, koncertā 
piedalās Jūrkalnes pagasta ama-
tiermākslas kolektīvu dalībnieki. 
Jūrkalnes pagasta atzinības un pa-
teicību rakstu pasniegšana pagasta 
iedzīvotājiem un Ventspils novada 
pašvaldības 2018. gada kultūras 
projektu konkursa projekta “Et-
nogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” 
dāvana Latvijai “Kādu laiku laukā 
redzu, tādu sedzu villainīti”” pre-
zentācija.

1. decembrī plkst. 17 tautas 
namā ekspozīcijas “Vētru muzejs” 
viena gada pastāvēšanas jubilejas 
pasākums.

Novembris – Latviešu simt-
gades filmu mēnesis.

Sagaidot Latvijas valsts 100. 
dzimšanas dienu, novembrī Jūrkal-
nes tautas namā tiks demonstrētas 
vairākas simtgades filmas.

7. novembrī plkst. 17 spēl-
filma “Bille”. Režisore Ināra Kol-
mane. Filma visai ģimenei – pēc 
rakstnieces Vizmas Belševicas au-
tobiogrāfiskā romāna “Bille” motī-
viem.

11. novembrī plkst. 15 spēl-
filma “Tēvs Nakts”. Režisors D. 
Sīmanis. Pēc Ineses Zanderes ro-
māna “Puika ar suni. Stāsts par 
nosargātu noslēpumu” motīviem 
tapusi filma par Žaņa Lipkes ģi-
menes centieniem glābt ebrejus 2. 
pasaules kara laikā un bērna pie-
augšanu traģiskā vēstures situācijā.

14. novembrī plkst. 17 spēl-
filma “Homo Novus”.  Režisore 
Anna Viduleja. “Homo Novus” ir 
romantisku intrigu un pārpratumu 
komēdija, kuras pamatā ir Anšlava 
Eglīša romāns ar tādu pašu nosau-
kumu. Filma vēstī par jaunu un na-
badzīgu, bet ambiciozu provinces 
mākslinieku Juri Upenāju, kas no 
laukiem ierodas Rīgā, lai iekarotu 
vietu mākslas pasaulē.

21. novembrī plkst. 17 do-
kumentālā filma “Kurts Frid-
rihsons”. Režisore Dzintra Geka. 
Stāsts par izcilo personību – māks-
linieku, garīgo skolotāju, autsaide-
ru, ieslodzīto un nonkonformistu 
Latvijas vēstures līkločos.

28. novembrī plkst. 17 doku-
mentālā filma “Lustrum”. Reži-
sors Gints Grūbe. Stāsts par VDK 
arhīvu un pagātnes izvērtēšanu 
atjaunotajā Latvijas valstī.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

kam Ojāram Vācietim 85”.
l Literatūras izstāde “Mēs. 

Latvija, XX gadsimts”.
l Jauno grāmatu izstāde.
l Fotogrāfiju izstāde “Jūrkalne 

2018”.
l Ventspils bibliotēkas rotējo-

šā fonda 56. kopa.
PASĀKUMI:
l 14. novembrī rītausmas 

stunda bērniem  “Kas ir superva-
ronis?” Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļā “Varoņi Ziemeļvalstīs”.

l Novembra trešdienās notiek 
aušanas nodarbības “Neaizmirst 
un atjaunot”.

UŽAVA
17. novembrī plkst. 19 Uža-

vas tautas namā LR proklamēšanai 
veltīts pasākums “Manas dzimtās 
zemes spēks”. Koncertā  uzstāsies 
Ventspils koris “Līvzeme” un cilvē-
ki, kuri dzīvo vai kuru dzimtas sak-
nes ir Užavā. Vakara turpinājumā 
balle kopā ar muzikantu M. Lem-
beru. Ieejas maksa ballē 2 eiro.

21. novembrī plkst. 12 Uža-
vas tautas namā viesosies Liepājas 
leļļu teātris ar J. Ločmeļa izrādi pēc 
brāļu Grimmu pasakas “Sarkan-
galvīte”. Ieejas maksa 2 eiro.

24. novembrī plkst. 19 Uža-
vas tautas namā Ventspils novada 
ikgadējais pasākums “Bez mas-
kām”. 

30. novembrī plkst. 19 Uža-
vas amatierteātra “Maskas” pirm-
izrāde E. Haferes lugai “Kartupeļu 
talka”. Režisore L. Sāmīte.

2. decembrī plkst. 16 Uža-
vas lielās svētku egles iedegšanas 
pasākums ar dziesmām, rotaļām, 
siltu tēju. Pēc eglītes iedegšanas 
visi aicināti tautas nama zālē, kur 
amatierteātris “Spēlmanīši” izrādīs 
A. Ūdra lugu “Eglītes dziesma”. Re-
žisore V. Lode.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Tev dzī-

vot mūžam, Latvija!” – 100 notiku-
mi Latvijas vēsturē.

l Literatūras izstāde “Mēneša 
jubilārs – dzejniekam Ojāram Vā-
cietim 85”.

l Literatūras izstāde “Ko iesa-
ka bibliotekārs” – Ventspils nova-
da bibliotekāri iesaka lasītājiem.

l Literatūras izstāde “Lasi un 
vērtē – Bērnu / jauniešu / vecāku 
žūrija 2018”.

l Literatūras izstāde “Saudzē-
sim veselību!”.

l Fotogrāfiju izstāde “100 
Užavas foto mirkļi” (no 23. no-
vembra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 16., 19. un 23. novembrī 

priekšā lasīšanas stundas pirms-

skolas bērniem “Lasīsim un iepazī-
sim Bērnu žūrijas grāmatas!”.

l 15. novembrī  rīta stunda 
jaunāko klašu skolēniem “Iepazī-
simies un lasīsim Henrika Tamma 
grāmatas” – Ziemeļvalstu literatū-
ras nedēļas “Varoņi Ziemeļvalstīs” 
pasākums.

l 17. novembrī plkst. 19 
Užavas “Tautas dārzā” akcijas “Iz-
lasi 100 grāmatas” noslēgums un 
dalībnieku sveikšana.

ANCE
15. novembrī plkst. 18 pro-

jekta “Sveiks un vesels Ventspils 
novadā” ietvaros vingrošanas no-
darbība ar Zandu Blumfeldi.

18. novembrī plkst. 19 ar īpa-
ši patriotisku koncertprogrammu 
“Atgriezties pie savām saknēm” 
uzstāsies Ances pagasta talantī-
gie jaunieši ar lieliskajiem māksli-
niekiem – Ingūnu Kalniņu, Anitu 
Grūbi un Māri Lasmani. Pēc kon-
certa plkst. 21 balle ar atraktīvo 
grupu “Nakts ziņas”.

21. novembrī plkst. 18 pro-
jekta “Sveiks un vesels Ventspils 
novadā” ietvaros vingrošanas no-
darbība ar Zandu Blumfeldi.

29. novembrī  plkst. 18 pro-
jekta “Sveiks un vesels Ventspils 
novadā” ietvaros vingrošanas no-
darbība ar Zandu Blumfeldi.

1. decembrī senioru deju ko-
lektīva 15 gadu jubilejas svinības. 

3. decembrī plkst. 17.30 filma 
“HOMO NOVUS”.

13. decembrī plkst. 13 Zie-
massvētku pasākums senioriem.

20. decembrī plkst. 10 Zie-
massvētku eglīte pašiem mazāka-
jiem Ances pagasta iedzīvotājiem.

Bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas vēsturei veltīta lite-

ratūras izstāde “Bija tādi laiki”.
l Latvijas simtgadei veltīta 

literatūras izstāde “Izlasi par šīm 
Latvijas personībām”.

l Latvijas dabai veltīta litera-
tūras izstāde bērniem “Pie mums 
Latvijā”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 55. kopa.

PASĀKUMI:
l 13. novembrī plkst. 10.30 

pasākums skolēniem “Kādus varo-
ņus zini tu?” Ziemeļvalstu literatū-
ras nedēļā “Varoņi Ziemeļvalstīs”.

l 17. novembrī plkst. 11 
multfilmu stundas “Nāc, skatīsi-
mies kopā!”.

l 24. novembrī plkst. 11 pa-
sākums “Par Latviju!” lasītāju klu-
biņa “Dažādības” dalībniekiem.

l 27. novembrī plkst. 10 pa-
sākums bērnudārza “Vālodzīte” 
bērniem “Sniegbaltais vai ogļmel-
nais?” projektā “Mūsu mazā bib-
liotēka: satiksim bērnu grāmatu 
autorus un ilustratorus”.

UGĀLE
14. novembrī plkst. 16 Rube-

ņa bataljona 1944. gada kaujas pie-
miņas pasākums pie Ilziķu ezera 
atjaunotā bunkura.

Ventspils novada pasākumu afiša
13. novembris – 15. decembris

NOBEIGUMS 7. lpp.
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Katru gadu novada kul-
tūras darba organizatores, 
Kultūras nodaļas vadītājas 
Zanes Pamšes aicinātas, 
dodas pieredzes apmaiņas 
braucienā. Šoreiz viņas devās 
uz Jēkabpili.  

Puzes kultūras nama vadītā-
ja Līga Galdiņa teic, ka tas bijis 
burvīgs ceļojums, kura laikā gūtas 
lieliskas atziņas un idejas turpmā-
kajam darbam: “Vienmēr ir intere-
santi uzzināt, kā strādā citur, kādas 
finanses un darba apstākļi ir citās 
pašvaldībās. Satikām daudz radošu 
un pieredzes bagātu cilvēku. Ļoti 
vērtīga ir kopā būšana ar mūsu 
pašu jaukajām kolēģēm, ar kurām 
ir svarīgi pārrunāt darba jautāju-
mus. Paldies Zanei par labi orga-
nizēto pasākumu. Tagad ar jaunu 
sparu varam strādāt tālāk!”

Ugāles tautas nama vadītāja Ki-
tija Šēniņa ar interesi uzzinājusi, kā 
Jēkabpilī un novadā realizē Eiropas 
Savienības un Valsts kultūrkapitāla 
fonda projektus. Jēkabpils biblio-
tēkas apmeklētāji var izmantot 3D 
brilles un lielu interaktīvu tāfeli, 
savukārt kādā pagastā izveidots 
apgaismots latviešu tradicionālo 
spēka zīmju parks. Kādā afišā Kiti-

Ventspils novada kultūras darbinieces pieredzes apmaiņas braucienā Jēkabpilī.                                     KITIJAS ŠĒNIŅAS ARHĪVA FOTO

16. novembrī plkst. 18 svētku 
koncerts “Ik rītu Latvija…” Ugāles 
vidusskolā.

18. novembrī plkst. 16 Latvi-
jas valsts proklamēšanas 100. ga-
dadiena Ugāles luterāņu baznīcā.

30. novembris plkst. 19 Ugā-
les galvenās egles iedegšana Ugāles 
tirgus laukumā.

8. decembrī plkst. 13 labda-
rības koncerts “No sirds uz sirdi 
Ugālē”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Foto-digitālā izstāde “Ugāl-

nieku gājiens cauri gadsimtam” – 
fotogrāfijās iemūžināti pasākumu 
gājieni un parādes.

l Literatūras izstāde “Simtga-
des labākie latviešu literārie darbi”. 

l Literatūras izstāde “Izglāb 
grāmatu – to izlasot!”.

l Literatūras izstāde “Caur 
kluso Adventi uz baltiem Ziemas-
svētkiem” (no 20. novembra).

l Literatūras izstāde bērniem 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļā 
“Ko mums piedāvā Ziemeļvalstu 
rakstnieki”. 

PASĀKUMI:
l 15. novembrī jauno grāma-

tu diena.
l Novembrī sākas akcijas “Na-

cionālā  skaļā lasīšana”  sacensības 
5.–6. klašu skolēniem.

 POPE
17. novembrī plkst. 18 svinīgs 

pasākums, veltīts Latvijas valsts 
simtgades svētkiem.

Vakarā plkst. 22 groziņballe, 
spēlē grupa “Hameleoni”, ieejas 
maksa 5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Nedod, 

Dievs, tādu dienu, / Kāda diena 
Mārtiņam”.

l Literatūras izstāde “Lāčplē-
ša diena”.

l Literatūras izstāde “Mūsu 
Latvijai – 100”.

l Literatūras izstāde “Ziemeļ-
valstu varoņi grāmatās” (no 12. 
novembra).

l Literatūras izstāde “Ojārs 
Vācietis un viņa dzeja” (no 14. no-
vembra).

l Literatūras izstāde “Zviedru 
rakstniecei Selmai Lāgerlēvai 160” 
(no 20. novembra).

ZIRAS
15. novembrī plkst. 20 LR 

Proklamēšanas dienai veltīts pasā-
kums. Ieeja brīva.

16. novembrī plkst. 22 balle. 
Spēlēs grupa “Express”. Ieejas mak-
sa – iepriekšpārdošanā 3 eiro, pa-
sākuma dienā 5 eiro. 

24. novembrī plkst. 11 “Sveiks 
un vesels Ventspils novadā” – vin-
grojumi kopā ar G. Goldmani. Lī-
dzi jāņem paklājiņš, ja nav, tad būs 
uz vietas.

7. decembrī plkst. 19 egles 
iedegšanas pasākums pie pagasta 
pārvaldes ēkas. 

8. decembrī plkst. 11 “Sveiks 
un vesels Ventspils novadā” – vin-
grojumi kopā ar G. Goldmani. Lī-
dzi jāņem paklājiņš, ja nav, tad būs 
uz vietas.

14. decembrī plkst. 18 “Sveiks 
un vesels Ventspils novadā” – vin-
grojumi kopā ar G. Goldmani. Lī-
dzi jāņem paklājiņš, ja nav, tad būs 
uz vietas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Manai 

Latvijai 100”.
l Literatūras izstāde “Elpa” – 

dzejniekam Ojāram Vācietim 85.
l Ventspils bibliotēkas rotējo-

šā fonda 54. kopa.
l Ventspils bibliotēkas rotējo-

šā fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. novembrī plkst. 16.30 

krēslas stundas lasījums skolēniem 
“Ziemeļvalstu varoņi” – Ziemeļ-
valstu literatūras nedēļas “Varoņi 
Ziemeļvalstīs” pasākums.

l No 20. novembra jauno 
grāmatu nedēļa.

ZLĒKAS 
17. novembrī plkst. 20 valsts 

svētku svinīgais pasākums ar Si-
gitu Jevgļevsku koncertā  “Latviju 
mīlot”. 

Plkst. 22 balle ar Artūru Bāni. 
Ieejas maksa ballē 3 eiro.

l 23. novembrī plkst. 19 zolī-
tes turnīrs sociālā centrā.

l 7. decembrī  plkst. 17 se-
nioru atpūtas vakars balle.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zlēku 

vārds literatūrā”.
l Izstāde “Seni plakāti” – no 

Birutas Blūmentāles personīgās 
kolekcijas.

l Izstāde “Apģērbi no vecmā-
miņas pūra lādes”.

PASĀKUMI:
l 14. novembrī  rīta stun-

da bērniem “Astridas Lindgrēnes 
grāmatu varoņi” – Ziemeļvalstu li-
teratūras nedēļas “Varoņi Ziemeļ-
valstīs” pasākums.

l 30. novembrī plkst. 14 
dāmu klubiņa nodarbība “Kā se-
nas tekstilijas iedvesmo mūsdienu 
modi”.

USMA
18. novembrī plkst. 19 Latvi-

jas simtgades pasākums.
8. decembrī plkst. 18 Inetas 

Rudzītes koncerts.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

kam Ojāram Vācietim 85”.
l Literatūras izstāde Ziemeļ-

valstu literatūras nedēļā “Ko lasa 
mūsu ziemeļu kaimiņi”.

l Literatūras izstāde bērniem 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļā “Ko 
lasa bērni viņpus Baltijas jūras”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 62. kopa

PASĀKUMI:
l Novembra beigās pasā-

kums “Labāk vienreiz redzēt nekā 
simtreiz dzirdēt. Ceļojuma iespai-
di” ciklā “Tikšanās pie kafijas tases”.

VĀRVE
“SPORTA UN KULTŪRAS 

CENTRS ZŪRAS”
l 18. novembrī plkst. 18 

Zūru pamatskolā Latvijas simtga-
dei veltīts pasākums. Koncertā uz-
stājas Vārves pagasta pašdarbības 
kolektīvi, Zūru pamatskolas bēr-
nu kolektīvi un Madara Grēgere. 
Godināsim Vārves pagasta stiprās 
dzimtas. Pēc koncerta balle kopā 
ar brāļiem Rozentāliem. Ieeja 2 
eiro.

l 30. novembrī plkst. 18 ra-
došā darbnīca – Ziemassvētku ro-
tājumu gatavošana.

l 5. decembris plkst. 13.30 
sporta un kultūras centrā Ventspils 
novada senioru padomes tikšanās. 

l 15. decembris plkst. 12 
Ventavas sabiedriskajā centrā pen-
sionāru pēcpusdiena.

ZŪRU 
NOVADPĒTNIECĪBAS 
EKSPOZĪCIJA
l 19. novembrī plkst. 14 

“Sporta un kultūras centrā Zūras” 
Zūru muzeja 20 gadu pastāvēšanas 
pasākums. Vārves pagasta vēstures 
3. burtnīcas atklāšana. Projekta 
“Cukurgalvas stāsts” ekspozīci-
jas atklāšana. Projekta finansētājs 
Valsts kultūrkapitāla fonds, Kurze-
mes plānošanas reģions, Ventspils 
novada pašvaldība.

JIC “LIGZDA”
l Līdz 16. novembrim rado-

šie darbi, veltīti Latvijas simtgadei.

l 23.– 24. novembrī paliksim 
nakšņot centrā. Spēlēsim spēles, 
gatavosim ēst, pavadīsim laiku 
kopā.

l 15. novembrī plkst. 13 
dāmu klubiņa “Kalīzija” nodarbība 
“100 kēksiņi par godu Latvijai”.

BC “TĪNE”
l 16. novembrī plkst. 17, 

sienot sarkanbaltsarkanas lentītes 
un rotājot Tīni, sagaidām Latvijas 
dzimšanas dienu.

l 28. novembrī plkst. 17 uz-
vedības stunda “Ko darīt, ja noticis 
negadījums?”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu 

izstāde “Neatkarības gadi” Latvi-
jas simtgadei veltītajā ciklā “Vārve 
cauri gadu desmitiem”.

l Literatūras izstāde “Dzīvi 
nodzīvot vajaga prast, – tā ir gara 
un vienmēr par īsu” – dzejniekam 
Ojāram Vācietim 85.

l Latvijas simtgadei veltīta li-
teratūras izstāde “Tev dzīvot mū-
žam, Latvija!” (no 11. novembra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 20. novembrī plkst. 15.30 

bērnudārza “Zīļuks” vecāko bērnu 
nodarbības bibliotēkā.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas simtgadei veltīta 

literatūras izstāde “Ir novembra 
vidus, kad Latvijai piedzimt bij’ 
lemts” (no 12. novembra).

l Fotogrāfiju izstāde “Skaista 
mana Tēvu zeme par visām zemī-
tēm” – Ventspils novads fotoattē-
los (no 16. novembra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l 16. novembrī plkst. 16.30 

konkursa “Izlasi 100 grāmatas sev 
un Latvijai” noslēguma pasākums.

ja pamanījusi, ka pasākumu vadīs 
visiem pazīstamā televīzijas seja 
Māris Grigalis, un šāda pieeja ļauj 
piesaistīt vairāk apmeklētāju. Ances 
kultūras nama vadītāja Evita Sce-
puļonoka šajā amatā strādā nesen, 
tādēļ viņai brauciens deva īpaši vēr-
tīgu pieredzi. Viesojoties Jēkabpilī 
un tās apkārtnē, anceniece sapra-
tusi, ka tur cilvēki, kas iesaistījušies 
kultūras darbā, veic to no sirds un 

ar lielu atdevi. Evitu uzrunājis stāsts 
par spēka zīmju parka veidošanu, 
kurā piedalījās ne tikai pašvaldība, 
bet arī vietējie iedzīvotāji, objekta 
izveidē izmantojot savu tehniku. 
“Jēkabpilī man radās idejas, kā var 
noformēt telpas un jebkuru vidi, 
izmantojot, piemēram, koka sakni, 
kuru papildina gaismeklis. Mums 
stāstīja arī par to, kā no siena iz-
veidot dažādas figūras. Redzēju 

piramīdu, kuru vasarā izmanto, lai 
lūkotos zvaigznēs, bet maza, starp 
kokiem novietota estrādīte ļauj 
organizēt nelielus pasākumus. Ce-
ļojuma laikā vērtīga bija arī tuvāka 
iepazīšanās ar Ventspils novada ko-
lēģēm – mēs katra esam atšķirīga, 
tomēr ir izveidojies saliedēts kultū-
ras darbinieču kolektīvs.”

Vārves pagasta kultūras darba 
organizatorei Ingai Bergai atmi-

ņā palicis fakts, ka Jēkabpils pusē 
interesantus kultūras projektus, 
sadarbojoties ar pašvaldību, īste-
no tieši biedrības, rīkojot ne tikai 
pasākumus, bet arī organizējot 
radošās darbnīcas. Ingu īpaši uz-
runājis Tadenavā redzētais Raiņa 
muzejs, kurā izveidota mūsdienīga 
un interaktīva ekspozīcija, kura ir 
saistoša arī bērniem un jauniešiem.

Marlena Zvaigzne 

Uzzina, kā strādā Jēkabpilī
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UGĀLE

Ugāles bibliotēkas 
gaitenī var redzēt desmit 
lielformāta gleznas, tapušas 
Ventspils novada pašval-
dības finansiāli atbalstītā 
projekta “Uzzīmē grāmatās 
atrasto Ugāli” gaitā. Darbu 
autores ir Laimdotas Junka-
ras vadītās mākslas studijas 
dalībnieces Larisa Zariņa, 
Irēna Lakše, Sarmīte Dubro-
va, Jolita Mališeva, Arīda 
Mekša, Ārija Indriksone, Ilze 
Lagzdiņa, Eva Proņuka, Ilze 
Mekša-Komisarova un Dace 
Grundmane.  

Viņu gleznas bibliotēkai uz-
ticētas kā pastāvīga ekspozīcija, 
savukārt jaunā izvietota iestādes 
otrā stāva izstāžu zālē. Tai dots 
nosaukums “Ugālnieku gājiens 
cauri gadsimtam”, bibliotēkas dar-
binieces ir apkopojušas 30 foto-
grāfijas un 80 digitālos attēlus. Ja 
pagasta iedzīvotāji būs aktīvi un 
atnesīs arī savus fotoattēlus, kurus 
ieskenēs un atdos īpašniekiem, 
ekspozīciju varēs papildināt. Ie-
cere izveidot ekspozīciju par to, 
kādos gājienos pagasta iedzīvo-
tāji devušies no 1930. līdz 2018. 
gadam, radusies tad, kad biblio-

tēkas vadītāja Inese Rumpa, ap-
skatot daudzās ugālnieku iedotās 
fotogrāfijas, secinājusi – pa rokai 
gadījušās tās, kurās fiksētas bra-
šas kolonnas. Pirmais pagaidām 
apzinātais attēls par gājienu uz-
ņemts 1928. gadā, kad Ugālē no-
tika Ventspils aizsargu pulka gada 
svētki. Savukārt 1930. gadā tapusi 
fotogrāfija, kurā fiksēts, kā cilvēki 
devušies skatīt brīvdabas izrādi 
“Mūsu senči”. Izstādes atklāšanā 
Inese rādīja attēlus, kurus apska-
tot varēja secināt, kā katrā gadu 
desmitā ģērbušies ugālnieki, kā-
dus transporta līdzekļus izmanto-
juši, pa kuru ceļu viņi gājuši, bieži 
vien gājienu priekšgalā devušies 
muzikanti, lai uzmundrinātu pa-
rādes dalībniekus. Ugāles biblio-
tēkas darbiniecēm izdevies apzi-
nāt turpat 50 dažādus pasākumus. 
Vācu okupācijas laika notikumi 
fotogrāfijās atspoguļoti skopi, bet 
var novērtēt, kas noticis padomju 
varas gados un atjaunotajā brīv-
valstī. Ugālē notiekošais bieži at-
spoguļots presē. Piemēram, 1936. 
gada 25. jūnijā laikrakstā “Ventas 
Balss” rakstīts: “Svētdien Ugāles 
ev.-lut. draudzes dāmu komiteja 
kopā ar Ugāles skolām sarīko-

Ugāles vidusskola,  
pateicoties skolotājas Dzin-
tras Hartmanes iniciatīvai, 
iesaistījusies starptautiskajā 
“Erasmus+” programmas 
tālākizglītības projektā  
“Mācību stunda 21. gadsim-
tā”, tādēļ septiņiem peda-
gogiem ir iespēja pilnveidot 
profesionālās zināšanas 
citās valstīs.

Šoreiz pieredzēs apmaiņas 
braucienā devās ekonomikas sko-
lotājs Kaspars Gulbis, direktore 
Lāsma Millere un viņas vietniece 
audzināšanas jomā Anda Aumale. 
Kaspars aizbrauca uz Lielbritāni-
ju, lai nodarbībās, kas notika an-
gļu valodā, papildinātu zināšanas 
ekonomikā un biznesā. “Sarunās 
ar kolēģiem no citām valstīm no-
skaidrojām – lai arī izglītības sis-
tēmas atšķiras, pedagogu mērķis 
ir viens – sadarbojoties ar skolē-
niem, iegūt atgriezenisko saikni 
un panākt to, lai audzēknim pa-
šam būtu interese mācīties, tātad 
viņš kļūtu patstāvīgs.” Lielbritāni-
jā ugālnieks veidoja mācību plā-
nus, lai, apgūstot kādu konkrētu 
tēmu, bērniem stundās būtu in-
teresanti un viņi paši būtu moti-
vēti darboties. Kaspars teica, ka 
citās valstīs mācību iestādēs vai-
rāk uzmanības pievērš biznesam, 
tādējādi sagatavojot audzēkņus 
praktiskajai dzīvei, bet arī Ugāles 
vidusskola šajā jomā nav iesācēja, 
jo vairākus gadus sekmīgi darbo-
jas “Junior Achievement” pro-
grammā un iesaistās skolēnu mā-

ja bērnu svētkus. Svētki sākās ar 
kopīgu gājienu no Tautas nama 
uz Veseļa birzi. Parādes gājienam 
sekoja vingrojumu priekšnesumi 
un kora dziesmas.” Savukārt pa-
domju varas gados avīzē publicēta 
arī šāda ziņa: “Oktobra revolūci-
jas atceres svētki izvērtās par visai 
plašu un iespaidīgu darba ļaužu 
uzvaras manifestāciju. Svētkus 
ievadīja organizāciju, skolu jau-
natnes un pārējo pilsoņu kopējs 
gājiens uz kritušo biedru kapiem.” 
1986. gads iezīmējas ar Aritas 
Grīnbergas rīkotajiem Līgo svēt-
kiem, desmit gadus vēlāk piefik-

sēts pagasta svētku gājiens, 2012. 
gadā iemūžināts Lāčplēša dienas 
lāpu gājiens, dažus gadus vēlāk – 
Piebaznīcas ielas svētki.

Novadpētniecības izstādes 
atklāšanas pasākumā klātesošie 
pagasta iedzīvotāji palaikam ko-
mentēja fotogrāfijas, jo pazina tajās 
redzamos cilvēkus. Par dažu identi-
tāti gan bija šaubas, tomēr vairumā 
gadījumu tika nosaukti pareizi vār-
di. Klātesošā novadpētniece Laim-
dota Junkara norādīja, ka Ugāles 
bibliotēkas darbinieces veic lielu 
darbu, izzinot vēstures faktus un 
saglabājot kultūrvēsturisko manto-

jumu. Tas tiek darīts sistemātiski un 
ilgstoši, tādēļ iestādē uzkrāts bagāts 
materiālu klāsts – visu pat grūti pa-
rādīt. Lai atgādinātu ugālniekiem, 
kas reiz noticis pagastā, bibliotēkā 
ir bijušas apskatāmas izstādes par 
dzelzceļu, Patērētāju biedrības vei-
kaliem, slimnīcu, spēkratiem, Ulda 
Skudras un viņa domubiedru ce-
ļojumiem septiņdesmitajos gados. 
Izstādi “Ugālnieku gājiens cauri 
gadsimtam” varēs novērtēt līdz 
gada beigām. Pēc tam erudītās bib-
liotekāres, visticamāk, ķersies pie 
jaunas tēmas.   

Marlena Zvaigzne 

cību uzņēmumu veidošanā. Tā, kā 
norāda direktore Lāsma, ir iespēja 
skolēniem apjaust, kā rīkoties ar 
naudu, lai tā nestu peļņu. Jaunie 
ugālnieki labprāt tīmeklī piedalās 
ekonomikas spēlē “TITAN”, un arī 
tā ir laba iespēja pārbaudīt, vai vi-
ņos ir uzņēmēja ķēriens.   

Anda, uzturoties Īrijā, ne tikai 
papildināja savas angļu valodas zi-
nāšanas, bet arī apguva metodiku, 
kā dažādus mācību priekšmetus pa-
sniegt angliski. “Arī Ugāles skolā var 
gadīties tāda situācija, kad šeit varē-
tu mācīties audzēknis, kura dzimtā 
valoda ir angļu, un mums ir jābūt 
tam gataviem. Piedaloties projekta 
“Mācību stunda 21. gadsimtā” akti-

vitātēs, satikām dažādu valstu pār-
stāvjus. Tie, kas bija ieradušies no 
Āzijas, nezināja, kur ir Latvija, bet 
mēs ieinteresējām viņus.”

Lāsma iesaistījās grupā, kas 
apguva angļu valodu bez priekš-
zināšanām. Tās bijušas īstas 
ugunskristības, turklāt katras 
valsts pārstāvim, kurš mācījās ru-
nāt angliski, bija savs akcents, tādēļ 
bija vēl grūtāk, bet Lāsma nevienu 
brīdi nav jutusi diskomfortu valo-
das neprasmes dēļ, jo uzturējusies 
atbalstošā un iedrošinošā vidē. 
Mācību noslēgumā uzdoto testu 
ugālniece nokārtojusi ļoti labi. “Nu 
es vēl vairāk saprotu, cik svarīgi, 
apgūstot svešvalodu, ir runāt, ru-

nāt un runāt. Ja mēs to nedarām, 
ir daudz grūtāk. Uzturoties Īrijā, 
man ļoti mainījās priekšstats par šo 
valsti un Dublinu. Ar Andu dzīvo-
jām viesģimenē, un vakari mums 
pagāja sarunās ar tās pārstāvjiem 
par vēsturi un kultūru. Skolotāju 
dienā saimniece mūs aizveda uz 
muzeju, kurā uzzinājām faktus 
par vietējās skolas vēsturi, turklāt 
mēs sapratām, cik īriem svarīga ir 
savas valodas saglabāšana.” Anda 
piebilst, ka muzejā izlasīta kāda 
glītā rokrakstā tapusi vēstule, ko 
dēls pirms nošaušanas rakstījis 
savai mammai. Latvietes šis vēstī-
jums ļoti saviļņojis. “Visā pasaulē 
cilvēkiem ir lielas alkas pēc savas 

valsts, valodas un brīvības. Saim-
nieks, pie kura dzīvojām, rādīja 
fotogrāfijas ar paša atjaunotajām 
ēkām Dublinā, viņš bija saglabājis 
mazu šīfera gabaliņu. Šīs atmiņas 
viņam bija liels svētums un dār-
gums. Un tas nav tikai patoss, bet 
patiess lepnums. Mēs Ugālē tagad 
gatavojamies valsts svētkiem un 
iesaistām pasākumos bērnus, un 
tas ir patiess prieks – zināt, ka viņi 
šajās norisēs piedalās no sirds,” se-
cina Anda.

Direktore Lāsma piebilst, ka 
Ugāles vidusskola ir iesaistījusies 
vēl vienā “Erasmus+” projektā; 
tas saistīts ar kultūras mantojuma 
saglabāšanu, kurā līdzdarbosies 
skolas audzēkņi. “Es redzu, ka 
“Erasmus+” programma sniedz 
plašas iespējas, tā ir vajadzīga un 
noderīga, jo tādējādi ir iespējas ne 
tikai paplašināt savu redzesloku, 
bet arī iziet ārpus sava komfor-
ta zonas. Mums jau ir pieredze 
“Erasmus” projektu īstenošanā, 
tāpēc skolēni ir sapratuši, cik vēr-
tīgas ir svešvalodas, cik būtiski ir 
zināt faktus par vēsturi un ģeo-
grāfiju, un kultūru,” saka direktore 
Lāsma, bet viņas kolēģe Anda se-
cina: “Iesaistīšanās starptautiskajā 
apritē ir iespēja popularizēt valsti, 
no kuras nākam, un vidi, kurā dzī-
vojam. Jaunieši no dažādām val-
stīm sadraudzējas un sarakstās, ir 
izteikta vēlme braukt ciemos. Arī 
mēs, pieaugušie, uzturam sakarus 
ar projekta laikā iepazītajiem cil-
vēkiem – tā ir vērtīga pieredze.”  

Marlena Zvaigzne

Ugālnieces uzmanīgi ieklausās Ineses Rumpas stāstījumā.                 MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Bibliotēkā jauna 
novadpētniecības izstāde

Paplašina redzesloku, iegūst zināšanas  

Anda (trešā pa labi) un Lāsma kopā ar projekta dalībniekiem no citām valstīm. 
LĀSMAS MILLERES ARHĪVA FOTO
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27. oktobris pasaku cienītājiem 
bija īpaša diena, jo atkal pēc gada 
Sarkaņu pagasta “Kalnagravās” sa-
tikās amatierteātri no visas Latvi-
jas, lai nosvinētu IV pasaku svētkus 
“Noticēt brīnumam”. Svētku rīkotāji 
ir Sarkaņu pagasta amatierteātris 
“Piņģerots” un viņu vadītāja Gun-
ta Apele. Šogad svētkos piedalījās 
astoņi amatierteātri no Suntažiem, 
Īslīces, Lubānas, Pļaviņām, Varie-
šiem, Sarkaņu pagasta, Gaujienas 
un Ugāles. Galveno balvu ieguva 
Suntažu amatierteātris “Sauja” ar  

J. Zvirgzdiņa izrādi “Kā brālītis tru-
sītis uzvarēja lauvu” (rež. Didzis 
Cauka). Īpatnēji izveidota izrāde 
par Sprīdīti bija Īslīces amatierteāt-
rim “Dadži” (rež. Evita Novicka). 
Izrādē Sprīdītis ņēma bankā kredī-
tus, brauca uz Īriju naudu pelnīt, 
lai tos atmaksātu. Ugālnieki šoreiz 
uz Madonu veda Anitas Grīnieces 
pasaku bērniem “Pīlēns – prātotājs”. 
“Ugāles drāmai” šī bija pirmizrāde, 
turklāt ar labiem panākumiem. Pēc 
katras izrādes notika skatītāju vēr-
tējums par labāko aktieri. Ugālei 

šoreiz divi – vardes Iveta Pete un 
Guna Ūrmane. Diena pagāja nema-
not, ir iegūti jauni draugi, un jau 26. 
jūnijā Sarkaņu amatierteātris “Piņ-
ģerots” viesosies pie mums Ugālē. 
Gribu pateikt lielu paldies visiem 
saviem aktieriem par ieguldīto dar-
bu izrādes tapšanā, Vitai Prihodj-
ko par dekorācijām un šuvējai par 
jaukajiem tērpiem. Ceram, ka drīz 
varēsim izrādi parādīt arī Ugālē 
“Mežrūpniekos”. Atliek tikai sekot 
afišām. 

Iveta Pete

Ļoti saulainā un gaišā oktobra piektdienā Ugāles 
vidusskolas saimē tika svinīgi uzņemti pirmklasnieki. 
Mūsu skolas jaunākie skolēni bija nopietni gatavoju-
šies, jo demonstrēja, cik izteiksmīgi māk deklamēt un 
dziedāt, cik veikli prot dejot gan lēno valsi, gan “bugi” 
deju. Četras meitenes – Alise, Evita, Sanija, Alise – 
piedalījās skečā “Ozoliņš un beka”. Pirmklasnieki 

saņēma skolēnu apliecības un 1. klases skolēna pasi. 
Skolotājām Ilonai Birzenbergai un Rūtai Petei pa-
sniedza sertifikātus. Pārējās sākumskolas klases dāvi-
nāja gaviļniekiem pašgatavotas dāvanas un priekšne-
sumus. Ciemos bija atnākušas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Lācītis” skolotājas un viņu palīdze.

Rēzija Blumfelde

Ugāles Mūzikas un māks-
las skolas izstāžu zālē novem-
brī apskatāma izstāde “Zī-
mēju dzejoli”. Tajā eksponēti 
labāko Latvijas mākslas skolu 
audzēkņu – valsts konkursa 
dalībnieku – darbi. 

Pavisam Latvijā ir 164 profe-
sionālās ievirzes bērnu mākslas un 
mūzikas skolas, no kurām 103 ap-
gūst mākslas programmu. Ikgadē-
jais valsts konkurss mākslas skolās 
ir īpašs. Tas liek gan pedagogiem, 
gan audzēkņiem sasparoties, apko-
pot spēkus, paskatīties uz mākslas 
un dizaina pasaules daudzveidību 
no neierasta skatpunkta, izkāpt no 
savas komforta zonas. 

Konkursa mērķis, kā uzsver 
tā organizētājs – Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs –, ir apzināt 
mākslas skolu attīstības vajadzības, 
vienlaikus izvērtējot arī audzēkņu 
mācību sasniegumus. Valsts kon-
kursa tēma mainās ik gadu, nosakot 
virzienu, kas būtu aktualizējams 
mācību procesā. 

Pagājušajā mācību gadā konkur-
sa tēma bija ilustrācija. Gatavojoties 
konkursam, skolēni iepazina Latvijas 
bērnu grāmatu vides krāsainību un 
daudzveidību, paši veidoja grāmati-
ņas un ilustrēja dzejoļus. Konkursa 
II kārtas darbus vērtēja profesionāla 
žūrija: mākslinieks Juris Petraške-
vičs, māksliniece un izdevniecības 
“Liels un mazs” mākslinieciskā re-
daktore Rūta Briede, izdevniecības 
“Liels un mazs” vadītāja Alīse Nīga-
le. No konkursa labākajiem darbiem 
izveidota ceļojoša izstāde, kas Lat-
vijas simtgades novembrī piestājusi 
Ugāles Mūzikas un mākslas skolā 
un gaida apmeklētājus darbdienās 
no plkst. 13.00 līdz 19.00. Ja vēlaties 
to apskatīt citā laikā, lūdzam zvanīt 
pa telefonu 29486235. Jaunie māks-
linieki visā Latvijā jau ķērušies pie 
šīgada valsts konkursa tēmas – da-
bas objekta vizuāla pētījuma. Par 
rezultātiem visi varēsim priecāties 
nākamgad. 

Ugāles MMS skolotājas
 Ilze Babra un Larisa Zariņa

28. oktobrī, svētdienā, Ugāles 
vidusskolā bija dzirdamas bērnu 
čalas – tāpat kā ikdienā. Šoreiz sko-
lā notika nevis mācības, bet jauka 
teātra izrāde “Kas par traku, tas par 
traku”. Esam pieraduši, ka pagastā 
bieži viesojas amatierteātri, bet šo-
reiz, pateicoties Ventspils novada 
pašvaldības atbalstam, ar izrādi bija 
ieradies Ditas Balčus vadītais teāt-
ris “3 māsas”. Aktieri iepriecināja 
gan lielus, gan mazus skatītājus ar 
Ojāra Vācieša dzeju, kuru pavadīja 
Elizabetes Balčus radītie mūzikas 
skaņdarbi. Izrādes mazākie skatī-
tāji aktīvi darbojās līdzi aktieriem 
un pat dejoja “Krakovjaku”. Bērni 
daudz ko jaunu uzzināja par dažā-
diem mūzikas instrumentiem, tur-
klāt, kā izrādās, ir iespējams spēlēt 
arī uz dārzeņiem. Aktrise Elizabete 
Balčus atļāva mazajiem skatītā-

jiem pamēģināt uzspēlēt mūziku 
uz ananāsa, banāniem, kartupeļa, 
melnā rutka, kāposta un paprikas, 
kuras skaņas ir līdzīgas bungām. 
Pēc koncerta bērni kopā ar Sandru 
Leiguti darināja paši savus mūzikas 
instrumentus. Tā ka, aizejot mājās, 
katram izrādes apmeklētājam pa-
lika piemiņa no šī pasākuma. Un, 
protams, arī daudzie foto kopā ar 
aktieriem Egiju Silāri, Māri Bez-
meru (daudzi skatītāji viņu pazīst 
kā Robertu no seriāla “Viņas melo 
labāk”), mūziķiem Elizabeti Balčus 
un Arti Gāgu. Paldies visiem, kas 
apmeklēja teātra izrādi, aktieriem, 
mūziķiem, visiem, kas palīdzēja 
pasākuma organizēšanā! Vislielākā 
pateicība Ugāles vidusskolai un di-
rektorei Lāsmai Millerei par jauka-
jām un mājīgajām telpām. Paldies! 

Iveta Pete

Piedalījāmies pasaku svētkos

Ugālnieki pasaku svētkos “Noticēt brīnumam”.  IVETAS PETES ARHĪVA FOTO

Skolotājas ar saviem audzēkņiem – pirmās klases skolēniem.    RĒZIJAS BLUMFELDES ARHĪVA FOTO

Skolas saimē uzņem pirmklasniekus

“Kas par traku, tas par 
traku” viesojās Ugālē

Aina no muzikālās izrādes.                ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

“Zīmēju dzejoli” Ugālē
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Drošu vietu Ugāles vidus-
skolas pedagogu saimē ir 
atradusi šīs mācību iestādes 
absolvente Dace Vesele. Viņa 
šovasar saņēma apbalvoju-
mu “Gada skolotājs”. Par to 
prieks un gandarījums, jo 
ugālniece visu dara atbildīgi.

Atceroties jaunību, kad bija jā-
izvēlas profesija, Dace teic, ka sko-
las gados klasesbiedri reizēm lūguši 
paskaidrot to, kas nav bijis sapro-
tams: “Biju apzinīga – skaidroju arī, 
jo kā lai neizpalīdz?! Klases audzi-
nātāja Astrīda Vārna, dzirdot, kā es 
palīdzu citiem matemātikā, ieteica 
kļūt par skolotāju. Tolaik piedalījos 
olimpiādēs, kad biju mazāka, lab-
prāt mācīju savas lelles.” Ugālniece 
izvēlējās studēt ģeogrāfiju, pēc tam 
apgūstot arī kulturoloģiju, vācu va-
lodu un bioloģiju. 

Par skolotāju Dace strādā 
kopš 1987. gada, pedagoģiskais 
stāžs ir gana liels, tomēr viņa tik 
un tā daudz laika velta zināšanu 
papildināšanai: “Tas jau skolotāja 
darbā ir tas labākais – visu laiku 
uzzināt kaut ko jaunu. To var iz-
darīt kursos, lasot grāmatas un 
žurnālus, izmantojot internetu. 
Labprāt uzzināto pārdomāju un 
izdaru secinājumus.” Apzinoties, 
ka jauniešiem patīk informācijas 
tehnoloģijas, Dace tās aktīvi lieto 
stundās, jo tā var ieinteresēt au-
dzēkņus. Tiek izmantots dators, 
interaktīvā tāfele, arī dokumentu 
kamera, skolēni tīmeklī var pieda-
līties aptaujās un izpildīt dažādus 
testus un mājasdarbus. Vaicāta par 
audzēkņu vēlmi mācīties, pedago-
ģe norāda – arī viņas skolas gados 
visi nebija teicamnieki, vienmēr ir 
kāds, kam negribas apgūt jauno 
vielu, tādēļ pedagogam ir jāizdo-
mā, kā mācību procesā iesaistīt arī 
kūtros skolēnus. Dacei šķiet svarīgi 
iemācīt audzēkņiem ne tikai kon-
krētus terminus un likumus, bet 
arī prasmi noformulēt domu un 
droši izteikties – tas pat dažkārt ir 
svarīgāk. Tikpat būtiska ir prasme 
atrast vajadzīgo informāciju un zi-

Viens no skolotā-
jas Daces Veseles 

talantiem ir izjusta 
dzejas runāšana. 

Viņas mīļākā autore 
ir Skaidrīte 

Kaldupe. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

patīk pārmaiņas, bet atcerēsimies, 
ka arī mums, kad bijām jauni, tās 
gāja pie sirds.” 

Dace izprot jauno paaudzi, to-
mēr domā, ka ir stingra skolotāja: 
“Nu, nevajag ļaut haltūrēt! Es pati 
to nedaru, tādēļ vēlos, lai arī citiem 
ir nopietna attieksme pret darbu, 
jo tad skolēna prātā, pašam to ne-
manot, uzkrāsies jaunas zināšanas. 
Paviršība nav laba lieta. Sirdsap-
ziņa man neļauj audzēknim tāpat 
vien ielikt četrinieku, kaut kas to-
mēr ir jāzina, lai gan nedomāju, ka 
visiem skolēniem manis pasnieg-
tajos un citos priekšmetos jābūt 
desmitniekiem, bet minimums ir 
jāapgūst.” Skolotāja pievērš uz-

manību arī patriotiskajai audzi-
nāšanai. Viņasprāt, tas ir tādēļ, ka 
senči ir ugālnieki, tāpēc arī Dacei ir 
vēlme, lai audzēkņi zina skolas un 
pagasta vēsturi, jo tā veido izpratni 
par valsti. “Ugāle ir manas mājas, 
te ir manas saknes, tāpēc viss ir 
tuvs un mīļš. Lepojos ar skolu un 
ļoti gribētu, lai pagastā vienmēr 
būtu vidusskola, jo mēs šeit kat-
ram audzēknim varam nodrošināt 
individuālu pieeju. Ugāles vērtība 
ir daba un mežs. Te ir viss, ko man 
vajag, un tas ir būtiski.” 

Šajā mācību gadā Dace ir 5. 
klases audzinātāja. Visi 18 bērni 
esot sirsnīgi un vēlas darboties. 
Skolotāja paņem divas fotogrāfijas, 

Cilvēki sanāca un darbu paveica. Centāmies sakārtot vēl vienu vietu 
Ugālē, kur svētkus pavadīt ar prieku. Talkā piedalījās gan tie, kam bija 
septiņi, gan tie, kam jau 70 gadu. Dieviņš pavēra debesu vārtus, un mēs 
sajutām saules staru. Darbs ritēja ar jautru sparu. Plānotais bija paveikts, 
tāpēc pulcējāmies pie pusdienu galda.

Aleksandrs Hmeļņickis 

Tematiskā diskotēka “Rudens”
Gatavojoties pasākumam, vienmēr ir uztraukums –  

vai tas izdosies? Mēs gatavojāmies visu nedēļu – rakstījām 
scenāriju, plānojām atrakcijas un uzdevumus klasēm.

Kā ierasts, klases zālē sēdēja pie galdiņiem. Pasākuma ievadā uz-
stājās Alise Blase un Marta Goldmane. Viņas bija sagatavojušas kon-
kursa uzdevumus par rudeni. Uzreiz jāsaka, ka konkursā precīzākie 
bija astotie. Viņi arī saņēma pārsteiguma balvu. Nopietnajam iesāku-
mam sekoja dažādas atrakcijas. Uzdevumi iesākumā likās viegli, taču, 
pildot tos, nācās iespringt. Lai mēs cits citu labāk iepazītu, organizē-
jām jauktās klašu komandas. Jums vajadzēja dzirdēt tos uzmundrinā-
juma saucienus un pamudinājumus, ko komandas biedri cits citam sū-
tīja – tas bija jautri! Mums izdevās ieviest novitātes, kuras nav bijušas 
mūsu skolā. Pasākums bija ar dzirkstelīti, un vakara beigās mēs bijām 
laimīgi, ka viss izdevās!

Jeļena Kovaļova un Mārcis Dermaks

27. oktobra vakarā Ances muižā sadarbībā 
ar Ances kultūras namu norisinājās pasākums 
“Teikas un nostāsti Ances muižā: muižas gari-
ņa meklējumos”. 

Pasākuma laikā apmeklētājiem bija unikāla iespēja 
Ances muižu redzēt un sajust vel nebijušā – mistiskā – 
veidolā. Vakars tika atklāts ar teiku un nostāstu stāstīša-
nu un Ances pamatskolas bērnu spoku stāstiņu lasīša-
nu. Teiku stāstīšanas noslēgumā pie apmeklētājiem bija 
ieradies viesmīlis, kurš aicināja visus  sev līdz uz mui-
žas pagrabu nobaudīt īpašos svētku gardumus. Muižas 
pagrabā apmeklētājus pārsteidza muižas gariņš, kurš ik 
uz soļa lika par sevi manīt. Pēc šiem piedzīvojumiem 
varēja iesaistīties radošās darbnīcās – veidot sapņu ķē-
rājus, piedalīties ķirbju grebšanas darbnīcā, cepumu 
cepšanas darbnīcā utt. Bija spocīgi pārsteigumi un ra-

došas aktivitātes visai ģimenei, darbojās arī foto stūrītis. 
Aiz katra šāda veida pasākuma stāv cilvēku grupa, 

kas palīdz šiem svētkiem īstenoties. Šajā gadījumā tie 
bija gan Ances pirmsskolas izglītības iestādes čaklie au-
dzēkņi, kuri izgatavoja burvīgas dekorācijas, gan Ances 
pamatskolas skolēni, kuri bija uzrakstījuši savus spoku 
stāstiņus, arī vietējie iedzīvotāji, kas palīdzēja ar deko-
rācijām un citiem materiāliem, un mūsu lieliskā darba 
komanda, kas darbojās ar apmeklētājiem radošajās 
darbnīcās, muižas pagraba iemītnieki – viesmīlis, mui-
žas gariņš. Šis pasākums vēlreiz apliecināja to, ka Ancē 
dzīvo radoši un atsaucīgi cilvēki un kopā mēs spējam 
radīt lieliskus svētkus.

Paldies visiem par līdzdalību, atsaucību un kopā 
būšanu!

Ances kultūras nama vadītāja Evita Scepuļonoka

ANCE

Svētkus mēs radām kopā

Talkā padarīts daudz  

Tiek dedzināti zari un uzkopta apkārtne, lai kādreiz šajā vietā varētu svinēt svētkus.                   ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Patīk visu izdarīt labi
nāt, ko ar to iesākt. 

Kopš 2013. gada Dace vada 
Ventspils novada ģeogrāfijas sko-
lotāju metodisko apvienību – or-
ganizē atklātās stundas un semi-
nārus, aicina kolēģus piedalīties 
izglītojošās ekskursijās. Skolotājai 
īpaši patīk rīkot mācību olimpiā-
des, jo tajās dzirkstī asi prāti un 
pārbaužu dalībniekiem ir iespēja 
salīdzināt savas un vienaudžu zi-
nāšanas. Dace uzskata, ka skolē-
nus olimpiādēs piedalīties motivē 
arī pašvaldības piešķirtās naudas 
balvas: “Starp citu, esmu ievērojusi 
arī to, ka daudzi vidusskolēni, kopš 
pašvaldība mācībās labākajiem iz-
maksā stipendijas, ļoti piedomā pie 
tā, lai viņiem būtu augstāka vidējā 
atzīme un iespēja saņemt naudu.”

Lai skolēniem būtu interesanti, 
bioloģijas un ģeogrāfijas stundas 
Dace dažkārt vada ārpus klases, 
arī parkā vai mežā. “Nu, kā lai 
māca par ķērpjiem, neparādot tos? 
Mums ir iespēja tos redzēt tepat, 
skolas tuvumā. Savukārt, ja jāno-
saka, kura papīra lidmašīniņa lido 
tālāk, vislabāk to var izdarīt gaite-
nī, kur ir vairāk vietas. Skolēniem 

kurās redzami iepriekšējo audzi-
nāmo klašu skolēni – Dace viņus 
joprojām mīļuprāt atceras. Katras 
klases intereses atšķiras: “Audzēk-
ņi jau paši pasaka priekšā, ko vi-
ņiem vajag, – tiec tik visam līdzi! 
Nekad neesmu varējusi sūdzēties 
par sadarbību ar vecākiem, viņi 
ir ieinteresēti, lai bērni parādītu 
labāko. Reizēm kāds, es pieļauju, 
pašmaucas, bet es šodien savējiem 
teicu, ka citus viņi var piešmaukt, 
tomēr sevi ne. Katrs jau pats atbild 
par savu dzīvi.”

Dacei ir gides sertifikāts, viņa 
ir vadījusi tūristu grupas uz Slo-
vēniju, Horvātiju un Ungāriju, 
bet noslogotajai skolotājai šai no-
darbei vairs neatliek laika. Viņa 
nevar vienlaikus būt laba gide un 
pedagoģe, tādēļ ugālniece izvēlējās 
visus spēkus veltīt darbam skolā: 
“Man patiešām patīk visu izdarīt 
labi! Atslodzes brīžos labprāt ga-
tavoju un gaidu svētkos ciemiņus. 
Man ir laba draudzene, kas vien-
mēr saprot. Jaunībā adīju un izšu-
vu, tagad tam vairs nav laika. Lab-
prāt atpūšos dārzā un rūpējos par 
runčuku Renāru, kas nācis no pat-
versmes. Vienmēr esmu mīlējusi 
dzīvniekus. Starp citu, jaunībā otrs 
variants, kad domāju par studijām, 
bija veterinārmedicīna, bet mani 
atrunāja jo biju smalka meitenīte, 
kurai būtu grūti palīdzēt lielajiem 
kolhoza dzīvniekiem.”

Marlena Zvaigzne
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Popes kultūras namā 
notika “Ventspils novada 
uzņēmēju gada balvas 2018” 
pasniegšana. Apbalvojumu 
saņēma desmit lielākie 
iedzīvotāju ienākumu no-
dokļa maksātāji Ventspils 
novada pašvaldības budžetā. 
Pasākumā godināja arī 13 
sabiedriski aktīvus pagastu 
pārvalžu vadītāju izvirzītus 
Ventspils novada uzņēmējus.  

Šāda pateicības izteikšana kļu-
vusi par tradīciju, jo Ventspils no-
vada pašvaldība vēlas pateikties 
uzņēmējiem, kuri būtiski papildina 
budžetu, tādējādi ļaujot pašvaldībai 
iegūtos līdzekļus izmantot arī in-
frastruktūras sakārtošanai. “Mūsu 
uzņēmējs,” kā svinīgajā pasākumā 
norādīja domes priekšsēdētājs Aiv-
ars Mucenieks, “ir cieši saistīts ar 
dabu – ar mežu un laukiem. Viņš ir 
kā varens ozols ar stiprām saknēm 
un lieliem un kupliem zariem.”

Novada pašvaldība, saprotot, 
cik būtiski uzņēmējdarbības attīs-
tībai ir sakārtoti ceļi, šogad nodeva 
ekspluatācijā divus asfaltētus ceļa 
posmus Vārves un Popes pagastā. 
Veiksmīgi tiek realizēta arī grants 
ceļu būvniecības programma, kura 
tiks pabeigta nākamgad, kad visā 
novadā 39 km garumā būs atjau-

noti grants ceļi. Ventspils novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Mu-
cenieks, pateicoties uzņēmējiem, 
kuri būtiski papildina pašvaldības 
budžetu, par radītajām darba-
vietām, minēja arī vairākus citus 
uzņēmumus, kuri nav reģistrēti 
Ventspils novadā, bet kuri nodar-
bina novada iedzīvotājus. Līderis ir 
a/s “Diāna”, daudz novada iedzīvo-
tāju strādā “Latvijas Valsts mežos” 

un “Latvijas dzelzceļā”, SIA “VIA” 
un SIA “Ostas celtniekā”, arī Vents-
pils Labiekārtošanas kombinātā, 
SIA “Bērzi plus” u.c. uzņēmumos. 

Vairāki gada balvas saņēmēji, 
piemēram, SIA “Niedrāji MR” val-
des priekšsēdētājs Pēteris Elsts un 
SIA “Kurekss” pārstāvis Arnis Ap-
sītis, norādīja, ka izveidojusies laba 
sadarbība ar pašvaldību un var at-
risināt visus problēmjautājumus. 

Desmit lielākie iedzīvotāju ienā-
kumu nodokļa maksātāji saņēma 
mākslinieka Ģirta Burvja veidotu 
piemiņas medaļu. 

Pasākumā tika uzteikti arī pa-
gastu pārvalžu vadītāju izvirzītie 
uzņēmēji, kuri ne tikai domā par 
savu peļņu, bet arī aktīvi iesaistās 
pagasta dzīvē – atbalsta pasāku-
mus, īsteno projektus, piedāvā 
interesantus un netradicionālus 
pakalpojumus. Tādējādi apsvei-
kumus saņēma z/s “Bērziņi” pār-
stāvji Iveta un Imants Bērziņi no 
Popes, SIA “Daba Laba” saimnieki 
Loreta un Reinis Pižiki no Ances, 
z/s “Poņeri” īpašniece Rudīte Boit-
mane no Piltenes, SIA “Būdnieki” 
īpašnieks Sandis Rozenbergs un 
z/s “Ieriņi” īpašnieks Ints Apsī-

tis no Puzes, z/s “Kalveres” īpaš-
nieks Uldis Megnis no Užavas, 
amatnieks Guntis Niedoliņš no 
Jūrkalnes, SIA “Audora” pārstāvji 
Jolanta un Uvis Krūmiņi no Ugā-
les, SIA “4A&V” valdes loceklis 
Agris Buks, z/s “Krāciņi” īpašnieks 
Aivars Dambis, SIA “MS AVLO” 
valdes locekle Signe Veinberga 
no Vārves, “Usmas SPA” valdes 
loceklis Staņislavs Backāns un jāt-
nieku sporta kluba “Demora” val-
des priekšsēdētāja Gelinta Apse 
no Tārgales. Jāpiebilst, ka vairāki 
uzņēmēji zāles priekšā nāca ar 
saviem dzīvesbiedriem, tādējādi 
apliecinot, ka ģimene ir vērtība 
un atbalsts un visi darbi tiek darīti 
kopā, iesaistot tajos arī bērnus.    

Marlena Zvaigzne      

Jau kopš Ventspils novada 
izveidošanas pašvaldība ir 
realizējusi lielāka un mazāka 
mēroga infrastruktūras projektus, 
to finansēšanai piesaistot arī dažādu 
Eiropas Savienības (ES) fondu 
līdzekļus. Pēdējo divu gadu laikā 
infrastruktūras projekti realizēti par 
7,6 miljoniem eiro, no ES fondiem 
atgūstot 4,2 miljonus jeb 55 % no 
ieguldītās summas, tādējādi var 
uzskatīt, ka pašvaldības budžeta 
līdzekļu ieguldījums ir ievērojami 
mazāks nekā faktiskās darbu 
izmaksas. Pašvaldības finansējuma 
nodrošināšanai tiek piesaistīti 
aizņēmuma līdzekļi no Valsts kases, 
un aizņēmumu nosacījumi ir tādi, 
ka tos var nosaukt par bezprocentu 
kredītiem. Tādēļ nedomājam pie 
sasniegtā apstāties un iesākto 
turpināsim, realizējot tos investīciju 
projektus, kuri paredzēti novada 
attīstības programmas investīciju 
plānā. Pēdējā laikā ļoti būtiski 
pieaugušas būvniecības izmaksas. 
Tas skaidrojams ar to, ka 2018. un 
turpmākajos dažos gados notiks 
visintensīvākā ES fondu līdzekļu 
apguve. Visā valstī projektu skaits 
liels, būvnieku, kuri visu spēj izdarīt, 
trūkst, līdz ar to cenas aug. Tas 
nozīmē to, ka līdz šim padarītie 
darbi paveikti par zemākām cenām, 
un, ja to pašu mēs uzsāktu tikai 
tagad, par to nāktos maksāt krietni 
dārgāk. 

Tik tālu viss it kā neizskatās 
slikti, tomēr pašvaldība bieži vien 
gan pēc projektu realizēšanas, gan to 
īstenošanas laikā saņem neizpratnes 
pilnus iedzīvotāju jautājumus. Pēdējā 
laikā tādi bijuši par ceļu pārbūves 
un iekšpagalmu sakārtošanas 
projektiem. Kopumā jāsaka, ka 
gadījumos, kad tiek piesaistīti fondu 
līdzekļi, spēles noteikumus nosaka 
ne tikai pašvaldība. Līdzekļu apguvē 
mums jāievēro tie Ministru kabineta 
noteikumi, vadlīnijas un dažādi 
normatīvi, kuri pieņemti attiecībā 
uz katru konkrēto programmu. 

Piemēram, grants ceļu sakārtošanas 
programmas nosacījumi paredzēja 
– to, kuri ceļi šīs programmas gaitā 
atjaunojami, iesaka paši uzņēmēji, 
kuri attiecīgajā apvidū nodarbojas 
ar lauksaimniecisko ražošanu. Tādas 
sanāksmes tika rīkotas visos novada 
pagastos, un atkarībā no sanāksmju 
dalībnieku ieteikumiem arī tika 
izvēlēti atjaunojamie ceļa posmi. 
Realizējot šos projektus, saņemtas 
pretenzijas attiecībā uz ceļa platumu 
un izpildīto darbu kvalitāti. Darbu 
izmaksas ir augstas – viena kilometra 
grants ceļa pārbūve izmaksā vidēji 
ap 90 tūkstošiem eiro, tātad katrs 
ceļa platuma papildu metrs izmaksā 
pietiekami ievērojamu summu. To jau 
sen ir sapratuši daudz pārtikušākās 
valstīs nekā mūsējā un to atzīst arī 
mūsu lauksaimnieki, kuri viesojušies 
pie kolēģiem Eiropā. Katram 
pārbūves posmam ir jāizstrādā 
būvprojekts, un par šo tēmu esam 
runājuši arī ar projektētājiem. 
Viņiem nebūtu sevišķu problēmu 
izprojektēt jebkādu ceļa platumu, 
tomēr mūsu kā pasūtītāja interesēs 
ir par pieejamajiem līdzekļiem 
veikt uzlabojumus pēc iespējas 
lielākā kilometru daudzumā. 
Katrā ziņā projektētāja atbildība ir 
projektu izstrādāt atbilstoši valsts 
standartiem, tajā skaitā arī attiecībā 
uz ceļa platumu, nepieciešamības 
gadījumā paredzot atsevišķas 
vietas, kurās var samainīties platāki 
transporta līdzekļi. Par veicamo 
darbu kvalitāti jautājumi tiek saņemti 
jau būvniecības laikā, lai gan tā īsti 
objektīvi par to iespējams spriest 
pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. 
Par kvalitatīvu būvniecības procesu 
ir atbildīgs arī būvuzraugs, kura 
pakalpojumi mums arī jāizvēlas 
iepirkuma procedūras laikā. Ceļu 
būvniecības gadījumā kvalitatīva 
būvuzraudzība ir sevišķi svarīga – 
jāseko līdzi gan izmantotās grants 
sastāvam, gan slāņa biezumam, 
gan grāvju pareiziem kritumiem, 
gan citām lietām. Ir bijuši gadījumi, 

kad radušās šaubas par uzvestās 
grants kvalitāti un esam veikuši 
materiāla papildu laboratorisko 
testēšanu, un vienā gadījumā 
būvnieks ir bijis spiests par saviem 
līdzekļiem nomainīt melno segumu, 
jo uzklātais materiāls neatbilda 
kvalitātes prasībām. Piebilstams, 
ka visiem būvdarbiem ir piecu gadu 
garantija, kuras laikā būvniekam 
defekti jānovērš par saviem 
līdzekļiem, garantija ir apdrošināta 
apdrošināšanas kompānijā. Ir 
dzirdēts par iedzīvotāju neizpratni 
– kāpēc uz ražošanas ēkām ceļi tiek 
asfaltēti, bet tur, kur dzīvo iedzīvotāji, 
tikai atjauno grants segumu. 
Tas atkal skaidrojams ar katras 
programmas specifiku. Tā saucamā 
grants ceļu programma nepieļauj 
seguma asfaltēšanu, turklāt, kā 
jau rakstīts iepriekš, programma 
būtībā domāta lauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības veicināšanai, no 
kā, protams, labumu iegūst arī tie 
iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas šo 
ceļu tuvumā. Ceļu asfaltēšana notika 
Vārves un Popes pagastā, Popē tika 
ierīkots arī ielu apgaismojums. Šie 
darbi veikti par citas programmas 
līdzekļiem, turklāt šīs programmas 
nosacījumi bija sevišķi strikti – no 
projekta realizēšanas labums jāgūst 
iespējami lielākam uzņēmēju skaitam 
un katram uzņēmējam ar parakstītu 
apliecinājumu jāapliecina savas 
attīstības tendence, to pierādot 
vai nu ar jaunizveidotām darba 
vietām, vai uzņēmumā ieguldītām 
investīcijām. Šādu nosacījumu izpildi 
varējām atrast tikai atsevišķās 
teritorijās, un šie projekti arī ieguva 
finansējumu, izturot lielu konkurenci.

Vērienīgi daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalma remontdarbi norisinās 
Tārgalē. Konkrētais izpildījums 
– lībiešu zvejnieku sētas veidols 
– atkal skaidrojams ar konkrētās 
programmas specifiku – programmas 
mērķis ir saglabāt piekrastes 
zvejniecības kultūrvēsturiskās, tātad 
arī lībiešu vērtības. Šīs vērtības 

tiek koptas skolā, kuras telpās tiek 
organizēta arī pagasta kultūras 
dzīve, savukārt daļa no piekrastes 
iedzīvotāju pēctečiem pārcēlušies 
uz dzīvi pagasta centrā. Jā, kāds var 
uzskatīt, ka projekta koncepts nav 
pats pārliecinošākais, tomēr jāatzīst 
arī tas, ka šī praktiski bija vienīgā 
iespēja piesaistīt fondu finansējumu, 
savukārt projekta kopējās izmaksas 
ir tādas, ka bez papildu finansējuma 
piesaistes centra iedzīvotāji vienā 
no novada lielākajiem pagastiem 
šādas pārmaiņas kādu laiku vēl 
nebūtu piedzīvojuši. Saņemam 
jautājumus, kāpēc tik apjomīgā 
projektā nav paredzēta vieta bērnu 
rotaļu laukumam. Tas skaidrojams 
ar programmas specifiku – zvejnieku 
sēta tiek atjaunota ar stilizētiem 
labiekārtojuma elementiem, 
kurus bērni varbūt arī labprāt 
izmantos, savukārt uz mūsdienīgiem 
risinājumiem ar standarta 
slīdkalniņiem un rotaļu mājiņām 
acīmredzot pirmajā brīdī būs mazliet 
jāpagaida, atļaujot iedzīvoties tam, 
kas un kā tiek ierīkots šī projekta 
gaitā. Var piebilst arī to, ka pēc šī 
projekta realizācijas daudzdzīvokļu 
māju rajons un skola tiek savienoti 
ar bruģētu celiņu, kura izbūvē līdzekļi 
netika žēloti – tā platums ir tāds, ka 
samainīties var divi gājēji ar bērnu 
ratiņiem. Savukārt pie skolas ierīkots 
bērnu rotaļu laukums, arī viens 
no stadiona sektoriem iekārtots, 
domājot par bērnu rotaļāšanos. 
Visu šo projektu administrēšanu 
veic Lauku atbalsta dienests, un 
šī iestāde varēja uzdot pamatotu 
jautājumu, kāpēc par struktūrfondu 
līdzekļiem ierīkojams vēl viens bērnu 
rotaļu laukums, ja šajās vietās šāda 
iespēja tiek nodrošināta. Iedzīvotāju 
paustās bažas par to, ka pie skolas 
esošais laukums ir nepieejams, 
varētu neatbilst patiesībai – laukums 
atbilstoši izglītības iestādes drošības 
noteikumiem ir iežogots, tomēr, 
pēc pagasta pārvaldes sniegtās 
informācijas, diennakts gaišajā laikā 

tas interesentiem ir pieejams. Turklāt 
turpat tuvumā atrodas jaunas, 
gaišas un mājīgas telpas pirmsskolas 
izglītībai, kurās laipnas audzinātājas 
labprāt redzētu vēl vairāk audzēkņu. 
Tādēļ pašvaldība aicina Tārgales 
centra bērnu vecākus iepazīties 
ar tām iespējām, ko nodrošina 
jaunizveidotā infrastruktūra, 
nepieciešamības gadījumā uzdodot 
jautājumus vai iepriekš sazinoties ar 
pagasta pārvaldes vai pamatskolas 
vadību.

Noslēdzot šo skaidrojumu, vēl 
viens aicinājums. Jebkurš lielāks 
pašvaldības budžeta ieguldījums 
vai fondu līdzekļu piesaiste 
infrastruktūras attīstībai notiek 
atbilstoši Ventspils novada attīstības 
programmai un investīciju plānam. 
Tuvojas nākošais Eiropas Savienības 
struktūrfondu programmēšanas 
periods, un, lai šo periodu sagaidītu 
ar rūpīgi izvērtētu novada attīstības 
programmu, tiek plānots, ka jau 
novembra beigās dome pieņems 
lēmumu par jaunas attīstības 
programmas izstrādi, jo pašreizējās 
programmas laika termiņš būtībā 
jau beidzies. Tas nozīmē, ka nākamā 
gada pirmajā pusē varētu notikt 
programmas pirmās redakcijas 
izstrāde, pēc tam – sabiedriskā 
apspriešana. Iedzīvotāju domas 
pašvaldībai ir svarīgas, tāpēc 
paredzēts, ka programmas 
izstrādātāji veiks iedzīvotāju 
anketēšanu. Aicinu iedzīvotājus būt 
aktīviem sava viedokļa un interešu 
paudējiem, ar saviem priekšlikumiem 
piedaloties šī plānošanas 
dokumenta izstrādē. Informācija 
par programmas izstrādes norisi 
būs pieejama novada mājaslapā, 
informatīvajā izdevumā “Ventspils 
Novadnieks” un pagastu pārvaldēs. 
Ja kādam ir vēlēšanās procesā 
iesaistīties aktīvāk, tad aicinu par to 
informēt novada Attīstības nodaļu.

Novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Māris Dadzis 

Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs 
(pa kreisi) sveic uzņēmuma “Venta 1” valdes locekli 
Aldi Paulovski.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Nosauc lielākos nodokļu maksātājus

LIELĀKIE NODOKĻU MAKSĀTĀJI 
l SIA “Kurekss”, Jānis un Arnis Apsīši, Tārgale 
l SIA “Niedrāji MR”, Pēteris un Baiba Elsti, Ugāle
l SIA “Užavas alus”, Uldis Pumpurs, Užava
l SIA “Miesnieks”, Dainis Reinsons un Aigo Gūtmanis, Vārve
l SIA “Venta 1”, Aldis un Maija Paulovski, Tārgale
l SIA “AA&CO”, Zigmunds Bērziņš,  Pope
l SIA “Tārgalīte”, Guntis Rozentāls, Tārgale
l “ZIBU Ventspils”, Raimonds Pētersons, Vārve
l SIA “Jaunpope”, Ligita Indriksone, Pope
l SIA “Akmeņkalni”, Kārlis Akums, Vārve

Projekti īstenoti. Esam gandarīti?
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SPORTS

Ventspils novada Zūru 
pamatskolas sporta laukumā 
10. oktobrī notika Ventspils 
novada BJSS sacensības 
vieglatlētikā daudzcīņā trīs 
vecuma grupās. Vieglatlēti 
lielā dalībnieku konkurencē 
sacentās piecās vieglatlētikas 
disciplīnās – 60 m,  
tāllēkšanā, lodes grūšanā, 
600 m – 1000 m un  
augstlēkšanā. 1.– 3. vietu 
ieguvēji tika apbalvoti ar 
diplomiem un medaļām,  
uzvarētāji saņēma arī  
kausu.

U14 vecuma grupā (2006./ 
2007. g. dz.) 1. vietu izcīnīja Dār-
ta Cērpa (1364 punkti) un Jorens 
Lāže (921 punkts), 2. vietu – Terē-
za Anna Žagare (1352 punkti) un 
Eduards Strelkovs (863 punkti), 3. 
vietu – Nikola Kate Punka (1337 

punkti) un Ansis Miķelsons (652 
punkti).

U16 vecuma grupā (2004./ 
2005. g. dz.) 1. vietu izcīnīja Pārs-
la Bogdanova (2341 punkts) un 
Kaspars Plotnieks (2152 punkti), 
2. vietu – Marta Matisova (2050 
punkti) un Klāvs Bogdanovs (2029 
punkti), 3. vietu – Singa Rozentāle 
(1771 punkts) un Ralfs Reinis Kvec-
ko (1953 punkti).

U18 vecuma grupā 1. vietu ie-
guva Rūta Zāle (1412 punkti) un 
Pauls Slanķis (2784 punkti), 2. vie-
tu – Vanesa Deina Zafarova (1332 
punkti) un 3. vietu – Kārlis Mihai-
lovs (2046 punkti).

Vieglatlētus sacensībām saga-
tavoja Ventspils novada BJSS tre-
neri A. Čaklis, A. Kiršteins, A. Pai-
pals, D. Lodiņš un K. Gulbis. 

Jolanta Ziemele 

Panākumi vieglatlētikas 
daudzcīņā

4. oktobrī Ventspils novada 
BJSS un skolu audzēkņi Ventspilī 
sacentās izturībā rudens krosā. 
Jaunākie dalībnieki piedalījās 500 
m distancē, vecākie – 800 m, 1000 m 
un 1500 m skrējienā.

1. vietu un zelta medaļu izcīnīja 2009. 
g. dz. grupā 500 m – Olafs Runģevics (rez. 
1:43,1) un Ieva Miķelsone (rez. 1:44,7), 
2008. g. dz. grupā 500 m – Ralfs Dukāts 
(rez. 1:43,5) un Keita Žerdeva (rez. 1:49,7), 
2007. g. dz. grupā 800 m – Armands Zāle 
(rez. 2:45,3) un 500 m – Estere Stepe (rez. 
1:42,0), 2006. g. dz. 800 m – Viesturs Ger-
ke (rez. 2:47,6) un Karolīna Karla Matisone 
(rez. 2:54,0), 2005. g. dz. 1000 m – Armands 
Bakanauskis (rez. 3:33,0) un 800 m – Karīna 
Bernāne (rez. 2:55,2), 2004. g. dz. 1000 m 
– Ralfs Reinis Kvecko (rez. 3:15,7) un Zane 
Hamstere (rez. 3:44,6), 2003. g. dz. grupā 
1000 m – Māris Ansbergs (rez. 3:03,3) un 
Patricija Martinsone (rez. 4:41,1), 2002. g. 
dz. grupā 1000 m – Kristaps Fiļipjonoks 
(rez. 4:57,2), 2001. g. dz. grupā 1500 m – 
Teodors Drazlovskis (rez. 4:42,2).

Sportistus krosam sagatavoja Vents-
pils novada BJSS treneri un skolu sporta 
skolotāji A. Kiršteins, D. Lodiņš, A. Čak-
lis, A. Paipals, R. Ziemelis, U. Ķemers.

Jolanta Ziemele 

23. oktobrī, spītējot rudenī-
gajiem laika apstākļiem, Pil-
tenes stadionā notika Vents-
pils novada BJSS sacensības 
vieglatlētikā mešanas discip-
līnās – lodes grūšanā, šķēpa 
un diska mešanā vairākās 
vecuma grupās. Sacensībās 
piedalījās vieglatlēti no Kan-
davas, Talsiem un Jelgavas. 
Pirmo trīs vietu ieguvēji tika 

apbalvoti ar Ventspils novada 
BJSS diplomiem un medaļām.

U14 grupā lodes grūšanā uzva-
rēja Kristers Rozenbergs (rez. 7,08 
m) un Amanda Vīndedze (rez. 7,66 
m), abi Kandavas BJSS vieglatlēti, 
šķēpa mešanā – Nauris Alens Jaš-
kovičs (rez. 29,68 m), Ventspils nov. 
BJSS, un Aleksa Saka (rez. 21,22 m), 
Kandavas BJSS.

U16 grupā galvenais līderis bija 

Klāvs Bogdanovs, kurš izcīnīja trīs 
zelta medaļas – lodes grūšanā (rez. 
11,26 m), diska mešanā (rez. 27,74 
m) un šķēpa mešanā (rez. 45,68 m), 
Ventspils nov. BJSS. Meitenēm lodes 
grūšanā uzvarēja Dita Hadaņonoka 
(rez. 8,72 m), Kandavas BJSS, šķē-
pa mešanā – Daniēla Rjabova (rez. 
24,64 m) no Ventspils nov. BJSS.

U18 grupā lodes grūšanā uzva-
rēja Jēkabs Priekulis (rez. 11,79 m) 

un Ieva Priekule (rez. 8,50 m), abi 
Ventspils nov. BJSS, diska mešanā 
uzvarētāji – Nauris Smirnovs (rez. 
24,52 m) no Kandavas BJSS. Šķēpu 
vistālāk raidīja Klāvs Matīss Zegners 
(rez. 34,02 m) un Ieva Priekule (rez. 
32,78 m), Ventspils nov. BJSS.

U20 grupā konkurence nebija 
tik liela, bet lodes grūšanā uzvarēja 
Jānis Sparāns (rez. 11,57 m), Vents-
pils nov. BJSS, un Lelde Lukševi-

ca (rez. 7,27 m), Talsu nov. sporta 
skolas. Diska mešanā zelta medaļu 
izcīnīja Maksims Korotkovs no Jel-
gavas BJSS (rez. 32,29 m), un šķēpu 
vistālāk raidīja Una Diāna Veipāne 
no Talsu sporta skolas (rez. 29,28 
m). Ventspils novada BJSS vieglat-
lētus sacensībām sagatavoja Aivars 
Čaklis, Agris Paipals, Dainis Lodiņš 
un Aivars Žeimunds.

Jolanta Ziemele 

5. oktobrī notika Rojas novada 
sporta skolas atklātās sacensības 
vieglatlētikā U14 un U16 vecuma 
grupai. Sacensībās piedalījās vieglat-
lēti no Rojas novada, Tukuma, Talsu, 
Olaines, Madonas, Saldus un Ventspils 
novada sporta skolām, kuri sacentās 
sešās vieglatlētikas disciplīnās – 60 m, 
60 m/b, 200 m, tāllēkšanā, augstlēkša-
nā, lodes grūšanā, 600 m/800 m.

Ar teicamiem rezultātiem startēja Vents-

pils novada BJSS vieglatlēti, kuriem U14 gru-
pā izdevās izcīnīt 16, bet U16 grupā – astoņas 
godalgotas vietas.

U14 grupā 1. vietu izcīnīja 60 m/b Jorens 
Lāže  (rez. 10,40 sek.) un Singa Rozentāle (rez. 
10,75 sek.), tāllēkšanā – Ansis Miķelsons (rez. 
4,59 m), 200 m – Nauris Alens Jaškovičs (rez. 
35,59 sek.). 2. vietu un sudraba medaļas izcīnīja 
60 m Ansis Miķelsons (rez. 8,71 sek.), 60 m/b 
– Kristīne Tālija Sproģe (rez. 13,70 sek.), 600 
m – Karolīna Karla Matisone (rez. 2:05,72), 

augstlēkšanā – Markuss Meiļuns (rez. 1,45 m), 
lodes grūšanā – Kristaps Jaunbelzējs (rez. 7,63 
m), un 3. vietu ar bronzas medaļām ieguva 60 
m Roberts Ļubeļskis (rez. 8,81 sek.) un Nikola 
Kate Punka (rez. 8,79 sek.), 200 m – Samanta 
Osiņa (rez. 31,01 sek.), tāllēkšanā – Kristers 
Reinfelds (rez. 4, 38 m) un lodes grūšanā – Di-
dzis Rancāns (rez. 7,51 m) un Kristīne Tālija 
Sproģe (rez. 6,92 m). U16 grupā 1. vietu izcīnī-
ja Marta Matisova 60 m (rez. 8,62 sek.) un 200 
m (rez. 29,10 sek.), Klāvs Bogdanovs – 60 m/b 

(rez. 9,60 m), Kaspars Plotnieks – 200 m (rez. 
27,58 sek.), 2. vietu 200 m – Ralfs Reinis Kvec-
ko (rez. 28,26 sek.), 800 m – Zane Hamstere 
(rez. 2:54,44), lodes grūšanā – Klāvs Bogda-
novs (rez. 10,95 sek.), 3. vietu izcīnīja Kaspars 
Plotnieks tāllēkšanā (rez. 5,22 m). Sacensībās 
piedalījās arī Gabriels Toms Kvecko, Laima 
Prūse un Alens Vārpiņš. Vieglatlētus sacensī-
bām sagatavoja Ventspils novada BJSS treneri 
Aivars Čaklis un Arno Kiršteins.

Jolanta Ziemele 

6. oktobrī Tukumā, JSK  
“Lejnieki”, norisinājās treniņsa-
censības jātnieku sportā. Tajās 
veiksmīgi startēja jātnieku sporta 
kluba “Demora” deviņi sportisti ar 
pieciem zirgiem un ponijiem, pār-
stāvot četrus maršrutus no pieciem.

Vadības maršrutā, kur daži “Demoras” 
jātnieki spēkus iemēģināja pirmo reizi, tika 
iegūti lieliski rezultāti. Maršruts sastāvēja 
no rikšos pārvaramām kavaletēm, voltiem, 
serpentīnu, apstāšanos un pacelšanu lēkšos 
abos virzienos, kur vērtē gan maršruta veik-
šanas precizitāti, gan jātnieka uzsēdi, vadības 
līdzekļu pielietojumu un kopskatu. Vērtēju-
mu “izcili” diplomā saņēma Marta Herman-
sone ar Leksiku un Antuanete Prince ar 
Veto, “teicami” Martai Antonovai ar Leksiku 
un Artai Oliņai ar Džoanu un “labi” Martai 
Markinai ar Dūju.

Ātruma maršrutā ar 60 cm augstiem 
šķēršļiem, izjājot pa visīsāko līniju, nogrie-
žot visus līkumus, Samantai Kausiņai ar 
Dūju 2. vieta. Anna Čakstiņa ar poniju Veto 
maršrutā ar 80 cm augstiem šķēršļiem izcī-
nīja uzvaru, vienīgā maršrutu veicot mazāk 
par minūti – 0,54 min., Undai Egendorfai 
3. vieta ar laiku 1,01 min. Zoja Krisko šo 
maršrutu veica 1,06 min. Anna Čakstiņa ar 
Veto, gatavojoties nākamajai sezonai, pir-
mo reizi lēca maršrutu ar 100 cm augstiem 
šķēršļiem, izjājot to ļoti tehniski un veicot to 
visātrāk, par 10 sekundēm pārspējot pirmās 
vietas ieguvēju, tomēr viens gāzts šķērslis 
ierindoja viņu 6. vietā.

“Demoras” valdes priekšsēdētāja 
Gelinta Apse

Anna lēcienā ar poniju Veto. 
GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO 

Piedalās rudens krosā

Uz starta devās gan lielāki, gan mazāki skrējēji.  
JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO 

“Demora” gatavojas nākamajai sezonai

Sacensības vieglatlētikā mešanas disciplīnās

Rojas novada sporta skolas atklātie mači
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PUZE

Biedrība “Noras nams” 
arī šogad turpina iesākto un 
mājas iekšpagalmā pilnvei-
do rotaļu laukumu bērniem. 
Vecāku finansiālais atbalsts 
ir nozīmīgs, bet ar Ventspils 
novada pašvaldības līdzda-
lību tas izdodas vieglāk un 
raitāk. Biedrība arī šogad 
piedalījās projektu konkur-
sā “Mēs savā novadā 2018”, 
iegūstot 500 eiro, lai uzstā-
dītu koka rotaļu elementus, 
kas ir otrais solis rotaļu 
laukuma atdzimšanā un 
kura uzdevums būs veicināt 
bērnu vēlmi savu brīvo laiku 
pavadīt, aktīvi darbojoties 
svaigā gaisā.

Šis projekts pavēris iespēju 
turpināt bērnu rotaļu laukuma at-
jaunošanu Ventspils novada Puzes 

pagasta Blāzmā, daudzdzīvokļu 
māju “Noras” un “Avoti” iekšpagal-
mā. Tā tika iesākta 2017. gadā, kad 
ar Ventspils novada pašvaldības at-
balstu tika sperts pirmais solis un 
māju pagalmā uzbūvēta liela smil-
šu kaste buru kuģīša formā. 

Šogad ir uzstādīts koka rota-
ļu komplekss, kurā ir divu veidu 
šūpoles gan maziem, gan lieliem, 
slidkalniņš, kā arī divu veidu klinšu 
sienas un vingrošanas riņķi jauna-
jiem stipriniekiem.

Daudzdzīvokļu māju “Noras” 
un “Avoti” iekšpagalmā jau vairā-
kus gadus bērniem nebija pieejams 
rotaļu laukums. Viņi savu brīvo 
laiku bija spiesti pavadīt pie televi-
zora vai datora. Turpretī šogad bei-
dzot visas vasaras garumā pagalmā 
skanēja bērnu smiekli un rosība, 
kas nerima līdz pat tumsai.

Biedrības “Noras nams” vīzija 
ir atdzīvināt rotaļu laukumu, kurā 
būtu interesanti darboties dažā-
da vecuma ķipariem. Ideju ir ļoti 
daudz, un tās nav iespējams rea-
lizēt vienā gadā, tāpēc katru gadu 
veidosim kādu jaunu rotaļu objek-
tu.

Pirmais solis – 2017. gadā uz-
būvēta smilšu kaste “Kuģītis” – 
vieta, kur iepazīties un sadraudzē-
ties, gan skolas vecuma bērniem, 
būvējot mājas, pilis un auto tra-
ses, gan pavisam mazajiem, cepot 
smilšu kūkas. Šogad – otrais solis 
– uzstādīts koka rotaļu komplekss 
ar divu veidu šūpolēm, slidkalni-
ņu, divu veidu rāpšanās sienām un 
vingrošanas riņķiem. Prieks par 
paveikto, jo bērnu darbošanās pa-
galmā ir palielinājusies!

Sanita Rozenberga

Turpina iekārtot 
rotaļu laukumu

Pagalmā tagad bērniem ir, 
ko darīt, ir daudz rotaļu iekārtu.

  SANITAS ROZENBERGAS ARHĪVA FOTO

SKAIDRĪTE BRUHANOVA:
– Pēc pamatskolas iestājos Kultūras 

darbinieku tehnikumā, bet toreiz skolu ne-
pabeidzu. Tas notika vēlāk. Kad biju gadu 
nostrādājusi zvērsaimniecībā, sapratu – to-
mēr vēlos iesaistīties kultūras apritē. Divus 
gadus biju kultūras nama vadītāja Popē, 
tas bija no 1977. līdz 1979. gadam, bet tad 
Puzes kultūras nama vadītāja Gunita gāja 
dekrētā, un es sāku strādāt Puzē. Mans pir-
mais palīgs bija bibliotēkas vadītāja Gaisma 

Meiere. Tuvojās Dziesmusvētki, un vaja-
dzēja sarunāt transportu. Gaisma pamācīja, 
kur man jāiet, kas jādara. Kad viņa gāja no 
darba prom, par bibliotekāri kļuva Ināra 
Bāliņa. Kopā ar viņu vēl kādu laiku pastrā-
dājām kopā vecajā tautas namā. Sarīkojām 
bērniem 1. septembra svētkus, organizējām 
dzejas vakarus, reiz atnāca tikai divi klausī-
tāji, bet tas nekas! Veidojām izstādēs – do-
mājām dažādus veidus, kā uzrunāt cilvēkus, 
lai viņi atrastu ceļu uz klubu. Mainījās pa-
gasta priekšnieki – kad sāku strādāt, bija 
Dzintra Cīrule, pēc tam – Aina Picalcelma. 
Katram priekšniekam bija savs redzējums 
un prasības. Aina teica, ka kultūras namam 
vienmēr jābūt atvērtam, tīram un kārtīgam, 
kultūras darbiniekam jābūt uz vietas un pie-
ejamam. Viņa vēlējās, lai pasākumi notiek 
dažādām iedzīvotāju grupām un tie ir sa-
plānoti vairākus mēnešus uz priekšu. Turpi-
nāju rīkot tematiskās kafejnīcas, piemēram, 
runājām par ģimenes vērtībām. 

Pienāca brīdis, kad mēs ar Ināru va-
rējām pārcelties uz jauno kultūras namu. 
Tur jau notika vairāku pašdarbības kolek-
tīvu mēģinājumi. Vecajā tautas namā bija 
daudz žurku, tādēļ bija patīkami strādāt 

jaunajās telpās. Aina mums palīdzēja ap-
dzīvot tās, vajadzēja galdus un krēslus, bet 
tos nevarēja dabūt, jo tolaik visas mēbeles 
tika gatavotas Maskavas olimpiādei. Kol-
hozs deva transportu, un mēs braucām pat 
uz cietumu, jo tur mums izgatavoja mē-
beles. Atceros, ka visur, kur devāmies tām 
pakaļ, vedām līdzi ābolu grozus. Skatuvei 
vajadzēja drapērijas, bāzē meklējām audu-
mu. Aizkarus mums uzšuva “Jūras vārtos”. 
No vienas puses, bija prieks par jaunajām 
telpām, bet, no otras puses, tās bija jāda-
la ar skolu un sportotājiem. Laiks bija ļoti 
limitēts, jo visiem vajadzēja izmantot zāli. 
Tā pēc katras aktivitātes bija jāatstāj kārtī-
bā, lai varētu darboties citi, kam vajadzīgas 
telpas. Jaunajā kultūras namā tika domāts 
arī par senioru atpūtu. Lai bagātinātu kul-
tūras dzīvi, uzrunāju aktierus, kuri var 
sniegt koncertus. Tā pie mums atbrauca 
Imants Skrastiņš un Edgars Liepiņš. Pasā-
kumi notika arī Mežaparkā. Tradicionāli 
svinējām bērnības un pilngadības svētkus. 
Puzē tolaik bija daudz jauniešu, tādēļ rīko-
jām pilngadniekiem arī ekskursijas, kuru 
laikā nakšņojām teltīs. Viņi parkā aplēja 
ozoliņu un teica novēlējumu savam pagas-

tam. Mežaparkā notika koncerti un balles. 
Liels atspaids bija kolhozs, jo pašdarbnie-
kiem netrūka jaunu tērpu, bija nodrošināts 
transports, lai varētu uzstāties arī ārpus 
Puzes. Kolektīvu vadītājiem ne tikai mak-
sāja algas, bet arī prēmijas, sveicām ilgga-
dējos pašdarbniekus. Vienu brīdi biju divos 
amatos – vadīju ne tikai kultūras dzīvi, bet 
arī bibliotēku. Kādā brīdī, veicot kultūras 
darbu, sāku pagurt, jo bieži biju prom no 
mājām, turklāt dziedāju vairākos kolektī-
vos, tāpēc biju ļoti aizņemta. Pieņēmu lē-
mumu strādāt tikai bibliotēkā. 

Kultūras darbā pavadīju 20 gadus, pēc 
izglītības esmu masu pasākumu režisore, 
tādēļ vismaz reizi gadā arī tagad sarīkoju 
kādu pasākumu. Reizēm tas ir domāts ģi-
menei, reizēm pagasta iedzīvotājiem, bet 
man vajag šo rosību. 

Kultūras darbiniekam vienmēr vajag 
atbalsta komandu, kas var palīdzēt dažā-
dās situācijās, tāpēc novēlu šā brīža kultū-
ras dzīves organizētājiem atrast cilvēkus, 
uz kuriem var paļauties. Laukos ļaudis ir 
atvērti un entuziasma pilni –  vajag tikai 
viņus uzrunāt.

Sagatavojusi Marlena Zvaigzne

Puzē svin svētkus!
3. novembrī pužiņi svinēja lielus  

svētkus – Puzes kultūras nama 90 un 
Puzes bibliotēkas 95 gadu jubilejas.  
Vai tas ir daudz vai maz? Cilvēka gados 
mērot, tas ir daudz, bet gaismas gados 
tāds nieks vien ir.

Svētku koncertā piedalījās visi Puzes paš-
darbnieku kolektīvi – sieviešu vokālais ansamb-
lis “Mežaroze”, folkloras kopa “Sītava”, amatier-
teātris “Un tā tāļāk” un vokālais trio “Pa īstam”. 
Visiem svētku ciemiņiem par prieku uzstājās arī 
divi bijušie pašdarbnieku kolektīvi – vīru vokā-
lais ansamblis un sieviešu deju kolektīvs “Dzēr-
venīte”, abi kolektīvi tika sveikti ar pamatīgām 
ovācijām. Starp pašdarbnieku priekšnesumiem 
savās atmiņās par darbu Puzes kultūras dzīvē 
dalījās Veronika Lagzdiņa, Gunita Ķirse, Inā-
ra Bāliņa, Skaidrīte Bruhanova, Revita Kraule, 
Jautrīte Lagzdiņa un Selga Sviķekalne. 

Svētku dāvana visiem bija Liepājas teātra 
aktrises Sigitas Jevgļevskas un ģitārista Dzintara 
Vītola dziesmas un dzejas lasījumi. Svētku pasā-
kums noslēdzās ar balli, kuru spēlēja mūsu pašu 
grupa “Zvaigžņu lietus”, starp citu, viņi svinēja 
25 gadu jubileju.

Paldies visiem par gaišajiem vārdiem un 
laba vēlējumiem – bija prieks ar jums pabūt 
kopā šajās nozīmīgajās jubilejās!

Kultūras nama vadītāja Līga Galdiņa un 
bibliotēkas vadītāja Anda Lejniece

MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO
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PILTENE

Piltenes spēks 
ir mūsu cilvēki 

Valsts, kurā dzīvojam, nav tikai birokrātiska sistēma, kas uz mums 
neattiecas. Valsti veido tās cilvēki, kuri atraduši savu vietu zemes stūrītī 
pie Baltijas jūras. Kādi būsim mēs paši, kā mēs veidosim savu ikdienu un 
iesaistīsimies valsts dzīvē, tāda būs arī mūsu Latvija. Katram no mums 
ir liels spēks, lai mēs paši, lai mūsu valsts ar katru dienu kļūtu labāka, 
skaistāka... Tāpēc, gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gada-
dienu, gribu novēlēt ne tikai Piltenes iedzīvotājiem, bet arī visiem nova-
da ļaudīm rast un spēcināt pašos apziņu par katra cilvēka vērtību mūsu 
valstī un iespējām, ko katrs var dot, lai mēs kā sabiedrība un valsts vei-
dotos tāda, lai ikvienam no mums būtu lepnums un gods par savu valsti.  

Mēs Piltenē Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadienas priekš-
vakarā, 17. novembrī, godināsim tos iedzīvotājus, kas ar savu personī-
bu, labajiem darbiem vai vienkārši esību veido mūsu pilsētas ikdienu, kā 
arī iedvesmo citus. Šogad īpaši godināsim jaunāko pilsētas iedzīvotāju, 
tāpat cildināsim arī mūsu vecāko pilsētas iedzīvotāju Olgu Goldmani. 
Izteiksim pateicību Hildai Ventniecei par ilggadējām rūpēm un darbu, 
veidojot Pilteni ik dienu skaistāku un skaistāku, aptiekārei Sanitai Ind-
riksonei par īpašām rūpēm par katra piltenieka veselību, jaunajai uzņē-
mējai Aijai Komulei par jaunām un gardām vēsmām pilsētas uzņēmēju 
pulciņā, Ivaram Peldeķim par pajumtes un darba sniegšanu tiem, kam 
dzīvē nav paveicies, kā arī par Piltenes vārda nešanu ārpus novada ro-
bežām, Marinai un Oskaram Gūtmaņiem par pašaizliedzīgu atbalstu 
pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā, Steidzītei Akmentiņai par ak-
tīvu Piltenes senioru dzīves kūrēšanu, Ilzei Celmai par mīlestības pret 
teātri iedzīvināšanu ikkatrā pilteniekā, Dzintrai Grīnbergai par daudzu 
jo daudzu mazo piltenieku izaudzināšanu Piltenes pirmsskolas izglītības 
iestādē un Lidijai Vīgriezei par ilggadējām rūpēm par Piltenes un no-
vada iedzīvotāju veselību.  

Aicinu ikvienu, kurš novērtē šo cilvēku ieguldījumu Piltenes dzīvē, 
ierasties uz šo pasākumu, lai patriotiskā gaisotnē izrādītu cieņu mūsē-
jiem par viņu ieguldījumu mūsu Piltenē, mūsu Latvijā. 

Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Aigars Kress 
 

Carnikavā 19. oktobrī 
notika II jauno mūziķu 
un mākslinieku konkurss 
“Mākslu duets”, kurā pieda-
lījās dalībnieki no dažādām 
Latvijas pilsētām. Viņi tika 
vērtēti divās grupās –  
A grupā bērni no 9 līdz 12 
gadiem, B grupā bērni no 13 
līdz 16 gadiem. Dalībniekus 
uzklausīja mūziķi Kaspars 
Zemītis, Juris Kalnciems, 
Andris Arnicāns un  
mākslinieki Aleksejs Nau-
movs, Jānis Dukāts un Indra 
Sproģe.

Šajā konkursā piedalījās arī 
Ventspils novada Piltenes Mūzi-
kas skolas (MS) 5. ģitāras klases 
audzēknis Lauris Bakanauskis, 
kurš uzstājās A grupā un atklāja 
konkursu kā pirmais dalībnieks 
kopā ar mākslinieci Evu no Zvej-
niekciema. Dienas sākumā māks-
liniece radīja jaunu darbu, iedves-
mojoties no mūsu audzēkņa ar 
klasisko ģitāru atskaņotā skaņdar-
ba – R. Paula melodijas no filmas 
“Ilgais ceļš kāpās”. Šajā tandēmā 
abi mijiedarbojās divas stundas, 
lai pēc tam šoreiz jau publiski at-
skaņotu skaņdarbu un parādītu ar 

guašām jaunradīto mākslas darbu.
21 dalībnieka priekšnesums 

piedāvāja daudzpusīgu ieskatu 
gan instrumentālajā, gan izpildī-
tāju dažādībā (vijolnieki, flautisti, 
pianisti, bajānisti, koklētāji, vokā-
listi), kuri muzicēja ne tikai solo, 
bet arī duetos.

Šis konkurss radīja unikālu 
iespēju tik ciešai mākslas un mū-
zikas savienošanai, kas konkursu 
vispārējā klāstā ir reta kombinā-
cija.

Piltenes MS ģitāras 
spēles skolotāja 

Tatjana Musina

Piltenē vasara bija ne ti-
kai silta un saulaina, bet arī 
ļoti darbīga. Maijā uzsākām 
divu daudzdzīvokļu māju 
Maija ielā pagalma labiekār-
tošanas darbus. Būvdarbu 
laikā atjaunota pagalma 
brauktuves daļa, gājēju 
ietves un elektroapgaismo-
jums. Tāpat izbūvētas jaunas 
stāvvietas, lai iedzīvotājiem 
būtu pietiekami daudz 
vietas, kur novietot savus 
auto. Bet, lai pilteniekiem 
būtu patīkamāk raudzīties 
uz notikušajām pārvērtībām 
pagalmā, tika padomāts arī 
par tā apzaļumošanu. 

Pagalmu rudenī nodevām 
ekspluatācijā, un tas saņēma la-
bas kvalitātes novērtējumu no 
Ventspils novada būvvaldes spe-
ciālistiem. Gribu īpaši pateikties 
visiem, kas piedalījās šo darbu rea-
lizācijā: Ventspils novada pašval-
dībai, kas atrada 123  632,05 eiro 
finansējumu labiekārtošanas dar-
bu veikšanai, ģenerāluzņēmējam 
SIA “Ostas celtnieks” un tā pro-
jektu vadītājam Tomam Zariņam, 
darbu veicējas SIA “Ventbetons” 
būvdarbu vadītājam Dzintaram 
Gruntmanim par ieguldīto darbu 
pagalma pārveidošanā, būvuz-
raugam Raitim Veidemanim par 
būvdarbu izpildes precīzu kontro-
li. Tāpat vēlos pateikties par sa-

Mūziķi un mākslinieki satiekas Carnikavā

Piltenieks Lauris kopā ar Evu no Zvejniekciema.   TATJANAS MUSINAS FOTO

Piltenes iekšpagalmi top skaistāki

pratni visiem tiem iedzīvotājiem, 
kuru ikdienu pagalmā notiekošie 
būvdarbi ietekmēja. Domāju, ka 
šie cilvēki man piekritīs – bija tā 
vērts!

Nākotnē noteikti domāsim arī 
par soliņu un bērnu laukuma ie-

kārtošanu, tā, lai gan pieaugušie, 
gan bērni gribētu vairāk laika pa-
vadīt svaigā gaisā. Bet – visu pa-
mazām, pa vienam! 

Piltenes pilsētas pārvaldes 
vadītājs Aigars Kress

Labiekārtojot pagalmu, atjaunotas arī ietves. 
RAMONAS LEITES FOTO  

INFORMĀCIJA

Notiks smēķēšanas 
atmešanas nodarbības

Aicinām Ventspils novada un tuvējās apkaimes  
pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, 
pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā. Nodarbības  
būs bez maksas un notiks no 22. novembra līdz  
13. decembrim Ugāles pagasta pārvaldes ēkā. (Ugāles 
ciems, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615)

Informatīvā smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas nodarbība 
notiks 22. novembrī no plkst. 18.00 līdz 19.30. Tās laikā būs iespēja 
iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Agitu Lausku, kā 
arī uzzināt vairāk par turpmākajām nodarbībām. Pārējās trīs atbal-
sta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā – ceturtdienās, 
sākot no 29. novembra, no plkst. 18.00 līdz 21.00.

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, smēķējošu perso-
nu, kura vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmusi veselības aprūpes 
speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēta to 
darīt. Var pieteikties gan tie, kuri pirmo reizi domā par smēķēša-
nas atmešanu, gan arī tie, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet 
nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt 
palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā 
veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas no-
darbību noslēguma. 

Pieteikties iespējams, izmantojot interneta vietni www.ne-
smekesu.lv, var sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atme-
sanai@gmail.com, e-pastā norādot šādu informāciju: vārds, uz-
vārds, tālr. numurs, Ventspils novada grupa. Jautājumu gadījumā 
aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru 
26180109.

Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv. 

Inga Dreimane 
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VĀRVE

Sveiks stipro dzimtu pārstāvjus 
18. novembrī plkst. 18 visi laipni gaidīti Zūru pamatskolas lielajā zālē 

uz Latvijas simtgades svinībām. Paldies teiksim dzimtām, kuras iezīmē-
jušas savu ceļu pagasta vēstures takās:

Gunāra Maliņa dzimtai no “Klajumiem”, Jāņa Kristovska dzimtai no 
“Rapiķiem”, Ilmāra Gruguļa dzimtai no “Biteniekiem”, Viktorijas Rebukas 
dzimtai no “Liellankām”, Ilgas Ķires dzimtai no “Annām”, Vinetas Dambes 
dzimtai no “Krāciņiem” un Anda Vītolberga dzimtai no “Muižgaļiem”.

Vārves pagasta kultūras darba organizatore Inga Berga

Zūru pamatskolas saim-
niecības pārzine Guna 
Hamstere 18. novembrī 
saņems pašvaldības pateicī-
bas rakstu. To pasniegs par 
pašaizliedzīgi un izcili veikto 
darbu un nesavtīgu atbalsta 
sniegšanu sabiedrībai.

Mācību iestādes direktore 
Santa Broša brīdina – viņas kolē-
ģe esot kautrīga un nebūšot īpaši 
runīga, bet mums ar Gunu izvei-
dojas sirsnīga saruna, kuras laikā 
viņa daudzkārt saka labus vārdus, 
veltot tos teju visiem dzīves laikā 
sastaptajiem cilvēkiem – arī Zūru 
pamatskolas audzēkņiem, kuriem 
reizēm uz nobrāzta ceļgala tiek 
uzlīmēts plāksteris. Gunas dzimtā 
puse ir Užava, viņa ir mācījusies 
Kazdangas sovhoztehnikumā, ie-
gūstot zootehniķes specialitāti. Ne-
ilgu laiku pastrādājusi Zirās, Guna 
sāka dzīvot Vārves pagastā, un te 
viņu pamanījusi galvenā zootehni-
ķe Emma Biksone: “Tā sāku strādāt 
kolhozā “Komunisma ceļš”. Emmi-
ņa kā priekšniece bija brīnišķīga, 
īsts sirdscilvēks, arī kolektīvs bija 
ļoti labs. Biju arī atbrīvotā arod-
biedrības priekšsēdētāja, bet tad 
sākās juku laiki, un viss mainījās. 
Reiz mani uzrunāja skolas direktore 
Viktorija Rebuka, vaicājot, vai varu 
ieteikt grāmatvedi. Izdarīju to, bet 
uzrunātā negribēja veikt šo darbu. 
Tad Viktorija piedāvāja grāmatve-
des vietu man, mierinot, ka nekas 
sarežģīts nebūšot jādara. Apmek-
lēšot kursus un zināšot, kā rīkoties. 
Viktorija man, protams, ļoti palī-
dzēja – joprojām apbrīnoju viņas 
enerģiju un darba spējas, erudīciju. 
Kad grāmatvedības dokumentu 
kārtošanu pārņēma pašvaldība, 
Viktorija teica, lai kļūstu par saim-
niecības pārzini. Nedaudz baiļojos, 
vai mācēšu organizēt remontdar-
bus, bet pamazām sāku, un nu jau 
zinu daudzas lietas.”

Ar labu vārdu Guna piemin 
Viktorijas pēcteces Ivetu Māteri un 
Santu Brošu. Ar viņām ir viegli un 
patīkami sastrādāties, turklāt saim-
niecības pārzine uzmanīgi ieklausās 
skolotāju teiktajā, cenšoties izpildīt 
viņu lūgumus, iegādājoties skapjus 
vai solus, uzstādot interaktīvo tāfe-
li, projektoru, datoru vai žalūzijas. 
“Zināt, es pie skolas dzīves esmu 
ļoti pieradusi! Troksnis mani ne-
traucē – kabineta durvis vienmēr 
ir vaļā. Reizēm kāds audzēknis ir 
aizmirsis pieteikt pusdienas, maza-
jiem vajag pieniņu. Man pat šķiet, 
ka kopā ar bērniem kļūstu jaunāka. 
Es te pirms sarunas ar jums seci-
nāju, ka Zūru pamatskolā ir viens 

foršs kolektīvs! To varu teikt gan 
par skolotājiem, gan tehniskajiem 
darbiniekiem, kuri ir manā pārziņā. 
Apkopējas, ja vajag, uzkavējas skolā 
ilgāk, meitenes ēdnīcā nekad neat-
saka, ja vajag palīdzēt. Arī dežuran-
tes, sētnieks un remontstrādnieks 
ir pretimnākoši. Man bail kādu 
aizmirst un nepieminēt, tāpēc saku 
visiem lielu paldies!”

Arī kolēģi neskopojas ar labiem 
vārdiem un teic, ka Guna ir izpalī-
dzīga, atsaucīga, laipna, vienmēr 
smaidīga, iejūtīga un pacietīga. 
Problēmas risina mierīgi, uz Gunu 
var paļauties visās situācijās. “Tas 
laikam manī ir no mammas, bet 
man negribas un nepatīk rāties. 
Gan jau kādreiz dzīvē esmu patei-
kusi kādu skarbāku vārdu, bet prin-
cipā esmu par sadarbību. Vai, es 
taču nepieminēju mūsu šoferīšus, 
kuri vadā bērnus un dara to apzinī-
gi un akurāti! Arī pagasta pārvaldes 
vadītāja Gunita Ansone ir atsaucīga 
un ieklausās mūsu idejās.”

Ja skolotājas palūdz, Guna iegā-
dājas biļetes, lai viņas visas kopā va-
rētu apmeklēt kādu kultūras pasāku-
mu. Reizi gadā saimniecības pārzine 
aicina tehniskos darbiniekus doties 
ekskursijā, jo tad kolēģiem ir iespēja 
aprunāties citam ar citu un apskatīt 
Latvijas skaistākās vietas. Gunai tas 
ļoti patīk, ceļošana, tāpat kā grāmatu 
lasīšana un koncertu, teātra izrāžu 
baudīšana, ir viņas vaļasprieks. “Ta-
gad dzīvoju Ventspilī, tāpēc patīk 
pastaigāties pa skaistajām vietām, 
kuru pilsētā netrūkst. Man ir divi 
bērni – Mareks un Sindija. Meitiņa 
dzīvo ārzemēs, dēls strādā Ventspi-
lī. Pateicoties bērniem, esmu tikusi 
pie mazmeitiņām Lauras, Alisijas 
un Emīlijas – viņas visas ir enerģis-
kas un dzīvespriecīgas. Dzīve man 
apkārt mutuļo, par visu, kas noticis, 
varu tikai pateikties”.     

Marlena Zvaigzne

Vārves pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Zīļuks” prot 
priecāties gan ikdienā, gan 
svētku reizē. Vadītāja Liena 
Rancāne sarīkoja nelielas 
svinības, lai parādītu, kādi 
remontdarbi veikti “Zīļuka” 
filiālē Vārvē, kādas jaunas 
rotaļu ierīces uzstādītas, 
kopā ar audzēkņiem iestā-
dot simtgades ozolu.

Liena viesos aicināja vairākas 
sadarbības partneres – Vārves 
pagasta dzīves veidotājas –, pie-
mēram, Vārves pagasta pārvaldes 
vadītāju Gunitu Ansoni, Zūru pa-
matskolas direktori Santu Brošu, 
novadpētniecības ekspozīcijas 
vadītāju Viktoriju Rebuku, bib-
liotekāres Mārīti Ķīviti un Inesi 
Puteri, bērnu un jauniešu centru 
vadītājas Guntu Peterhofu un 
Mariju Jaroslavsku. Viešņām līdzi 
bija ziedi, bet Viktorija uzdāvinā-
ja Lienai fotoattēlu, kurā redzami 
Vārves dārziņa “Zvaniņš” pirm-
sākumi. Tikšanās doma – saticībā 
un sadarbībā pagastā var paveikt 
dižas lietas, lai lepotos ar savu 
iestādi, ciemu un Vārves pagastu; 
spēks ir kopībā gan prieka, gan 
raižu brīžos! 

Šovasar vairākās “Zīļuka” filiā-
les telpās Vārves “Rozītēs” veikts 
remonts, darbus uzcītīgi uzrau-
dzīja Ventspils novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas vecākais spe-
ciālists Raivis Millers. Pateicoties 
pašvaldības piešķirtajam finansē-
jumam, atsvaidzināts pirmā stāva 
gaitenis, izremontēti četri kabineti 
un zāles siena. Uzlabojot ēkas fasā-
des izskatu, atjaunotas logu ailes, 
jumta segums virs gaiteņa starp 
ēkas daļām un, lai nerastos plaisas, 
nostiprinātas kolonnas. Vēl, pēc 
vecāku ierosinājuma, jālabiekārto 
pagalms, jāatjauno asfaltētie lau-

Izpalīdzīga, iejūtīga un pacietīga

Guna teic, ka viņai nepatīk 
dusmoties – labāk visu 
atrisināt mierīgā ceļā. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

kumi, lai bērniem būtu droša vide. 
Ēkā jāremontē dažas iekštelpas, 
kurās nosēdušās sienas un saplai-
sājusi betona grīda. Tajās varētu 
iekārtot garderobi bērniem, nolik-
tavu un kabinetu.  

Viena no Ventspils novada paš-
valdības prioritātēm ir pirmsskolas 
izglītības iestāžu bērnu rotaļlau-
kumu sakārtošana, lai audzēkņi 
varētu bieži uzturēties svaigā gai-
sā, rotaļāties tam piemērotā vietā. 
Vārvē dārziņa rotaļu pilsētiņā uz-
stādīti pieci rotaļu elementi – šū-
poles ar “Ligzdu”, līdzsvara baļķis, 
atsperšūpole “Puķīte”, rotaļu lau-
kums lielākiem bērniem un ma-
zuļu rotaļu pilsētiņa. Tās izmanto 
23 bērni. Pagaidām viņi apmeklē 

vienu grupiņu, bet jaunajā gadā 
paredzēts izveidot divas. “Interese 
par iespēju apmeklēt mūsu iestādi 
ir diezgan liela. Pie mums mācās 
arī bērni no Ventspils,” norāda Lie-
na Rancāne. Latvijas simtgadei par 
godu viņa aicināja savus audzēk-
ņus un viesus pļaviņā starp bērzu 
un liepu iestādīt 92 cm garu sarka-
no ozolu. Bērni ar prieku palīdzēja 
pieaugušajiem, aplaistot kociņu. 
Liena gribētu, lai zēni un meitenes 
valsts dzimšanas dienu sagaidītu 
sirsnīgā noskaņā: “Lai mums vi-
siem kopā izdodas sasniegt un rea-
lizēt mūsu sapņus un ieceres! Tad 
plauks un mirdzēs mūsu novads, 
mūsu Latvija!”

Marlena Zvaigzne

Svin labo darbu pārvērtību svētkus

Lienas Rancānes groziņā ir ozolzīles, bet fonā – viena 
no jaunajām rotaļu iekārtām.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Labklājības ministrija ir 
uzsākusi jaunu sabiedrības 
informēšanas kampaņu “Cilvēks, 
nevis diagnoze!” par cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem. 
Kampaņa tika aizsākta 10. oktobrī, 
kas ir Pasaules garīgās veselības 
diena, lai skaidrotu cilvēku ar 
garīga rakstura traucējumiem 
iekļaušanos sabiedrībā nozīmību, 
analizējot stereotipus un 
psiholoģiskās barjeras, kas pašlaik 
valda vairumā sabiedrības.  
Kampaņas mērķi: 

l skaidrot cilvēku ar garīga 
rakstura traucējumiem tiesības uz 
pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā, ārpus 
institucionālās aprūpes; 

l skaidrot sabiedrībā dziļi 
iesakņojušos mītus un stereotipus, 
mazinot aizspriedumus un mazinot 
nostāju “mēs un viņi”; 

l informēt sabiedrību, 
tai skaitā cilvēkus ar garīga 
rakstura traucējumiem, par viņu 
tiesībām un iespējām, ko sniegs 
deinstitucionalizācijas process. 

Plašāku informāciju par 
kampaņu var skatīt tīmekļa vietnē 
http://cilveksnevisdiagnoze.lv/, kā 
arī Labklājības ministrijas tīmekļa 
vietnē un “Facebook” kontā.

Sociālā darbiniece 
Sandra Citoviča

Cilvēks, nevis 
diagnoze!
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JŪRKALNE

Priecājoties par saules 
apspīdētajām zeltītajām 
rudens lapu kupenām, gaidī-
jām mums apsolīto ekskursi-
ju pa tuvāko apkārtni. Diem-
žēl 24. oktobra rīts uzausa ar 
vēju, miglu un lietus lāsēm. 
Nekas! Braucam! Nav jau 
pirmā reize, kad dodamies 
ceļā lietū un tumsā. Ar prie-
ku atminējāmies savu pirmo 
ekskursiju pirms vairākiem 
gadiem.

Tā kā senioru atsaucība braukt 
nebija liela, uzaicinājām arī bēr-
nus no tautas nama pulciņiem. 
Vispirms apmeklējām muzeju 
“Airītēs”, godinot cīnītājus, kas 
brīvības cīņās atdeva savas dzīvī-
bas par to, lai mēs šogad ar cieņu 
un godbijību varam pateikties ie-
priekšējām paaudzēm par iespēju 
svinēt Latvijas 100 gadu jubileju.

Tālāk ceļš veda uz Saldus kon-

fekšu fabriku. Nogaršojām svaigas 
“Gotiņas”, iepazināmies ar fabri-
kas vēsturi un ražošanas procesu. 
Izteicām prieku un gandarījumu 
par prasmīgu darbu un panāku-
miem konkurences apstākļos. 
Daudziem tas nav izdevies, lai gan 
sākums visiem bija gandrīz līdzīgs. 
Pasākums noslēdzās veikalā, iegā-
dājoties dažnedažādus saldumus. 
Tā, saldinājuši savas turpmākās 
gaitas, devāmies saules apspīdētā 
ceļā uz Kalveni, kas mūs sagaidīja 
ar lietu, dubļiem un nepatīkamu 
vēju. Kaut ko jau redzējām, bet 
tikai daži no uzņēmīgākās jaunās 
paaudzes apskatīja visu teritoriju. 
Šoreiz mums laika apstākļi neļāva 
izbaudīt visu cerēto. Slikto laika 
apstākļu dēļ atkrita arī ciemoša-
nās trušu muižā. Dzīvnieciņiem 
lietus un vējš nepatīk. Norunājām 
turp aizbraukt pavasarī. Intere-
senti var jau pieteikties, lai zinātu, 

Katram savu baltu kreklu
Balts krekls ir ne tikai latviskuma simbols – kaut kas zināms un mīļš 

mums visiem –, bet tam ir arī praktiska un simboliska vērtība. Sagai-
dot Latvijas simtgadi, oktobrī Jūrkalnes tautas namā sanāca dāmas, lai 
kopīgi darbotos un pieredzējušas meistares uzraudzībā uzšūtu savam 
tautastērpam etnogrāfisko suitu kreklu. Meistarklasi pasniedza Kurze-
mes tautastērpu eksperte Lia Mona Ģibiete. Nodarbības viņas vadībā 
ir aizraujošas un interesantas, un visām dalībniecēm ir cerība, ka katra 
tiks pie galarezultāta. Meistarklases dalībniecēm ir katrai sava iepriek-
šējā pieredze rokdarbos, taču, kopā strādājot, darbs sokas vieglāk, jo, 
viena otru uzmundrinādamas un atbalstīdamas, dāmas paveic darbu, ko 
vienas pašas varbūt pat neuzņemtos. 

Kristīne Skrulle

Jau astoto gadu Jūrkalnē 
pulcējās jūras makšķerē-
šanas entuziasti, lai pieda-
lītos jūras makšķerēšanas 
festivālā un Latvijas čempio-
nātā jūras makšķerēšanā no 
krasta tautas klasē.

27. oktobra rītā pagastā ieradās 
140 makšķernieku (70 komandas) 
no visas Latvijas. Lai gan stiprie 
vēji un nepastāvīgais laiks lika ne-
daudz bažīties un ātrāk beigt mak-
šķerēt, sacensības izdevās godam, 
tika noķerta arī kāda zivs un sveikti 
sacensību uzvarētāji.

Visi makšķernieki no plkst. 
10 rītā līdz 17 vakarā centās no 
jūras izvilināt pēc iespējas vairāk 
bušu. Zivis ķērās mazāk nekā ie-
priekšējos gados. Labākais loms 
3,017 kg un 1. vieta kopvērtējumā 
komandai “Krasta vējš”, otrā vieta 
komandai “Krodziniek”, viņu loms 
– 2,204 kg, trešajā vietā komanda 
“MG” ar lomu 2,178 kg. Uzvarē-
tāji tika apbalvoti medaļām un 
“Salmo” balvām. Pirmās vietas 
ieguvēji saņēma arī ceļojošo kau-
su. Noslēguma ceremonijā ar pār-
steiguma un piemiņas balvām tika 
apbalvotas vairākas komandas un 
dalībnieki.

Sacensību organizatori ir pa-
teicīgi jūrkalniekiem par atsaucī-
bu, ieinteresētību un līdzi jušanu 
un visiem dalībniekiem par mak-
šķerētprieku. Priecājamies, ka ne 

Jūrkalnieki apskatījuši, kas notiek Saldus konfekšu fabrikā.         MARIJAS JANVĀRES ARHĪVA FOTO 

Saldinātas lietus lāses

cik lielu autobusu prasīt. 
29. oktobrī pagasta seniori 

pulcējās tautas namā. Kristīne 
Skrulle mūs iepazīstināja ar plā-
notajiem kultūras pasākumiem. 
Gadskārtējo senioru balli izvēlējā-

mies svinēt starp Ziemassvētkiem 
un Jaungadu. Datums tiks vēl pre-
cizēts. Ierosinājām arī noskatīties 
jaunākās latviešu filmas. Jāseko 
informācijai. Izteicām vēlēšanos 
novembra pēdējā pirmdienā tik-

ties ar kādu speciālistu, kas varē-
tu izskaidrot sarežģītos pensiju 
likumus un citus jautājumus, kas 
interesē ne tikai seniorus. Uz tik-
šanos!                                            

Marija Janvāre

Makšķerēšanas 
festivāls Jūrkalnē

Makšķerēšanas festivāla dalībnieki pirms starta. KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO

vienmēr un ne visiem svarīgākais 
ir rezultāts, bet kopā būšanas un 
makšķerēšanas prieks. Paldies 
visiem atbalstītājiem un darba 
rūķiem par izturību un sadarbī-
bu sacensību norisē. Sacensības 
organizēja IK “Marita J” sadarbī-
bā ar Jūrkalnes pagasta pārvaldi. 
Atbalstīja SIA “Salmo” un Latvijas 
Makšķerēšanas sporta federācija.

Nākamajā gadā atkal tieka-
mies Jūrkalnē! 

Kristīne Skrulle

INFORMĀCIJA

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (LNerB) ir publiska 
bibliotēka, kas ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša 
kultūras, izglītības un informācijas iestāde, paredzēta 
ikvienam iedzīvotājam. Viens no bibliotēkas darbības 
mērķiem ir arī neredzīgu personu un personu ar 
citādām lasīšanas grūtībām (t.sk. senioru, personu 
ar disleksiju, pēc insulta pacientu u.c.) bibliotekārā 
apkalpošana, nodrošinot pieeju grāmatām pielāgotā 
formātā, t.sk.:

l audio grāmatas – CD MP3 formātā (nepieciešama 
tehnika, kas var atskaņot MP3 formātu), zibatmiņās;

l grāmatas neredzīgo jeb Braila rakstā – pieejamas 
arī grāmatas ar kombinētiem pielāgojumiem, 
piemēram, Brails + CD, Brails + palielinātā druka, Brails 
+ taktilās jeb taustāmās ilustrācijas;

l palielinātās drukas grāmatas;
l grāmatas vieglajā valodā.
Plašāku informāciju un aktualitātes var meklēt 

bibliotēkas mājaslapā http://www.neredzigobiblioteka.
lv. Bibliotēkā Rīgā ir iekārtots Braila raksta grāmatu 
muzeja plaukts un Tifloloģijas kabinets, kurā atrodas 
materiāli par neredzīgo cilvēku dzīvi, darbību 
un sasniegumiem, tiflopedagoģiju, tiflotehniku, 
oftalmoloģiju, disleksiju, sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas jautājumiem. LNerB ir arī skaņu ierakstu 

studija un Braila raksta nodaļa, kas nodrošina grāmatu 
reproducēšanu pielāgotā formātā un konsultāciju 
sniegšanu pielāgoto audio ierakstu un pierakstu Braila 
rakstā jautājumos, kas īpaši svarīgas organizācijām, 
kuras nodrošina uzrakstus Braila rakstā publiskā 
vidē (dabas takās, ēku stāvos/pie kabinetiem, uz zāļu 
kastītēm).

Bibliotēka izdod arī bezmaksas periodiskos 
izdevumus:

l audio žurnālus “Doma” (LV) un “Калейдоскоп” 
(RU),

l avīzīti “Bazūne”. 
Pielāgotās grāmatas bibliotēkas reģistrētie lasītāji 

bez maksas var saņemt LNerB Rīgā un tās septiņās 
filiālēs, kas atrodas arī Ventspilī, vai arī pa pastu uz 
mājām (sūtījumi ir bezmaksas).

Bibliotēkas darba laiks Ventspilī, Baldones ielā 16, 
no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst. 8.00 līdz 
16.00. 

Piektdienās bibliotēka slēgta, jo notiek lasītāju 
apkalpošana mājās.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Braila raksta nodaļas 
vadītāja Gunta Bite

Iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
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Latvijas simtgadi gaidot, pagā-
jušā gada pavasarī Užavas biblio-
tēka aicināja pagasta iedzīvotājus 
iesaistīties akcijā “Izlasi simts grā-
matas!”, kura aizsāka vienu no vairā-
kām plānotajām Užavas pagasta ak-
tivitātēm ciklā “Užavnieku ceļš uz 
Latvijas simtgadi.” Tā norisinājās no 
2017. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 
23. oktobrim. Atsaucība bija laba, jo 
tieši akcijas laikā par čakliem lasītā-
jiem kļuva vairāki iedzīvotāji, kuri 
nebija Užavas bibliotēkā reģistrēju-
šies. Mazāka atsaucība bija skolēnu 
vidū, bet pārliecinošs trijnieks, ku-
riem tikai mazliet pietrūka līdz sim-
tam, ir Sāra Felicita Maļinovska un 
māsas Monta un Laura Ziemeles. 
Meitenes tiešām ir lielas lasītājas un 
citu bibliotēkas aktivitāšu atbalstī-
tājas. Paldies, prieks par jums! 

No pieaugušajiem īpaši gribas 
paslavēt ilggadēju un uzticamu la-
sītāju Viju Bērenti, kuras izlasīto 

grāmatu skaits no akcijas sākuma 
ir jau 220! Viņas lasītākās grāmatas 
ir latviešu oriģinālliteratūra, ievē-
rojamu cilvēku biogrāfijas un izde-
vumi par Latvijas vēsturi. Lasītāja 
vienmēr interesējas par grāmatu 
jaunumiem un aktīvi izmanto arī 
starpbibliotēku abonementu un 
Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
grāmatas. Nākamais trijnieks, kurš 
krietni pārsniedzis simtiņu, ir Dzin-
tra Reimartuse, Vilnis Siliņš un Sil-
vija Kaprānova, kura gan nav užav-
niece, bet ar meitas Gitas Vilgutes 
gādību izlasījusi ļoti daudz grāma-
tu no Užavas bibliotēkas krājuma. 
Arī Andris Strazdiņš, lasītājs tikai 
no pagājušā gada, bet jau tuvojas 
simts izlasītām grāmatām. Čaklā-
kie lasītāji, ne tikai akcijas laikā, bet 
visu laiku, ir – Gita Vilgute, Lauma 
Vilgute, Aiva Cela, Aina Cela, Sigi-
ta Petrēvica, Ilona Krūmiņa, Larisa 
Graudiņa, Vēsma Lode, Guntra 

Magonīte, Zemelita Celma-Janso-
ne, Karīna Cimermane, Sanita Gūt-
mane, Edīte Mertena, Aija Potāpo-
va un Gunta Andersone.  

Vēl ļoti liels paldies par uzticī-
bu, sadarbību un atbalstu ilggadējai 
lasītājai Signei Štelbaumai, kura, 
neskatoties uz ļoti cienījamo vecu-
mu, ir aktīva bibliotēkas apmeklē-
tāja un čakla lasītāja, kā arī Irinai 
Pāvelsonei liels paldies! Tāpat arī 
visiem pārējiem maniem zinātkā-
rajiem un prasīgajiem lasītājiem, 

bez kuriem bibliotēkas ikdiena un 
pasākumi nebūtu iedomājami. Man 
tiešām liels prieks strādāt jums, mī-
ļie mani lasītāji, lai grāmata ikdienā 
būtu jums kā veldze dvēselei un 
baudījums sirdij! 

25. oktobrī bijām uzaicināti 
piedalīties pasākumā “Užavas stās-
ti Pārventas atmiņu stāstos”. Tajā 
viesojās užavnieki un cilvēki, kuru 
dzīves saistītas ar Užavu, lai dalītos 
savos stāstos un atmiņās. 

Dagnija Latiša 

UŽAVA

Oktobris Užavā ir bijis 
bagāts ar ļoti dažādiem pasā-
kumiem. 

5. oktobrī pulcējāmies galda 
spēļu vakarā, kad ikviens varēja iz-
vēlēties sev tuvāko galda spēli. Īpa-
ši aktīvi spēlējām galda hokeju un 
novusu, labākie dalībnieki tika pie 
diplomiem. Ar lielu azartu spēlējām 
cirku un likām puzles. 

17. oktobrī mūsu tautas namā 
viesojās Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku bigbenda kameransamblis ar 
koncertu. Šis pasākums bija domāts 
Užavas pamatskolas skolēniem, bet 
arī pārējie interesenti varēja baudīt 
priekšnesumu.

Arī mēs, užavnieki, gribam būt 
veseli, tāpēc labprāt piedalījāmies 
Ventspils novada piedāvātajā pro-
jekta nodarbību ciklā 26. oktobrī, 
2. un 9. novembrī, kurā bija iespēja 
apgūt jogas pamatus kopā ar treneri 
Gitu Goldmani. 

27. oktobris ir nozīmīgs datums 
užavnieku dzīvē, jo šajā vējaina-
jā dienā tika atklāts gājēju tilts pār 
Užavas upi. Prieks par tiltu ir ne tikai 
mums, bet arī mūsu viesiem, kuri 
vasarā apceļo bākas vai vienkārši 
bauda mūsu neskarto dabas skais-
tumu. Mēs esam lepni, jo nu mums 
ir savs vanšu tilts. Pats galvenais 
oktobra notikums Užavā bija mūsu 
amatierteātra 20 gadu jubilejas pasā-
kums. Kolektīvs beidzot tika arī pie 
nosaukuma. Lindas Sāmītes vadī-
tais amatierteātris turpmāk sauksies 
“Maskas”. Svētki ir nosvinēti, un tur-
pinās darbs. Lai režisorei vienmēr 
izdodas atrast lugas, kas ir tuvas ak-
tieriem. Lai nezūd vēlme spēlēt! Un, 
ja neizdodas piemeklēt izrādi saviem 
aktieriem, lai mūza iedvesmo kādas 
jaunas lugas rakstīšanai! 

Gita Vilgute

Siltā rudens iespaidā 
oktobris šogad dižojās visā 
savā krāsu daudzveidībā, 
jo bija silts un saulains. Tā 
vien likās, ka kādudien acis 
apžilbs no krāšņajām krāsām 
mums apkārt. Tikpat raibs un 
krāsains oktobris bija Užavas 
pamatskolā.

3. oktobrī pirmsskolas grupas 
bērniem bija sirsnīgs un jauks ru-
dens svētku sarīkojums. Netrūka 
jauku dziesmu, rotaļu. Noslēgumā 
visi našķojās ar čaklo zaķu sagādāta-
jām veltēm. Vēl šajā laikā bija apska-
tāma rudens kompozīciju izstāde. 
Jaukie darbiņi bija tapuši bērniem 
kopā ar vecākiem. Čaklie zaķi bija 
sagādājuši arī pa jaukai medaļai kat-
ram izstādes dalībniekam.

Savukārt 4. oktobrī skolas ātrā-
kie skrējēji piedalījās rudens krosā 
Ventspilī.

Lielākais pasākums bija 5. ok-
tobrī, kad skolā notika lielas pār-
maiņas – 9. klases audzēkņi pārtapa 
par skolotājiem, bet skolotāji – par 
9. klases skolēniem. Rīts iesākās ar 
nelielu, bet jauku muzikālu sveicie-
nu. Pēc tam sākās mācības. Jāsaka, 
ka devītie ar lielu atbildību izturējās 
pret sev uzticētajiem pienākumiem. 

Paldies viņiem par to! Nedaudz vē-
lāk 1.–4. klašu skolēniem sākās ne-
liels multeņu seanss, bet 5.–9. klašu 
audzēkņi devās uz tikšanos ar spor-
tistu Arni Rumbenieku. Šis pasā-
kums notika, pateicoties projektam 
“Sveiks un vesels Ventspils novadā”. 
Skolēni ne tikai ar interesi klausījās 
sportista teiktajā, bet arī aktīvi uzde-
va jautājumus. Pasākuma noslēgu-
mā daži tika pie nelielām dāvaniņām 
par interesantākajiem un labākajiem 
jautājumiem.

10. oktobris arī bija saspringta 
diena. Pateicoties projektam “Lat-
vijas skolas soma”, uz skolu tika ai-
cināta stāstniece Līga Reitere. Viņa 
3. un 4. klasei novadīja glītrakstu 
stundu. Pēc tās bērni teica, ka nav 
bijis viegli, bet interesanti. Tālāk visi 
devās uz Užavas tautas namu, kur 
notika nākamais pasākums. Līga 
Reitere bija atvedusi līdzi savu pūra 
lādi un aicināja visus noklausīties 
pūralādes stāstu. Bērniem tas bija 
kas jauks un aizraujošs. Un kā nu 
ne – stāstniece ne tikai stāstīja un 
rādīja senās rotas, bet ļāva arī tās 
paņemt rokās. Kur vēl atļaus turēt 
rokās 1000 gadus vecu rokassprādzi 
vai saktiņu? Tajā brīdī pat visnemie-
rīgākie delveri palika klusi un pat 

Krāsainais oktobris Užavas pamatskolā

Līga Reitere ļāva pieskar-
ties senajām rotām. 

ANITAS PĀVELSONES FOTO 

baidījās pakustēties, lai neizkristu 
no rokām šis jaukais brīnums. Pa-
sākuma laikā gan skolotāja, gan 
arī kāds no skolēniem tika ietērpts 
senajās rotās. Tā kā uz šo pasāku-
mu tika aicināti arī seniori, tad arī 
viņi tika tajā visā iesaistīti. Pēc pūra 
lādes izcilāšanas visiem vēl bija ie-
spēja uzzināt, kas tad īsti ir vargāns 
un kā tas skan. Pēc pasākuma, jau-
tājot bērniem, kā patika, visvairāk 
atskanēja saucieni: “Tas bija forši!” 
Laikam labāka vērtējuma kā bērnu 
sajūsma pasākumam nevar būt. Ka-
mēr mazāko klašu skolēni klausījās 
pūralādes stāstu, 9.  klases audzēk-
ņi devās uz Ventspils Tehnikumā 
organizēto atvērto durvju dienu 
pasākumu. No tā visi atgriezās ap-
mierināti ar redzēto, dzirdēto un 
arī darīto, jo bijušas arī šādas tādas 
praktiskas nodarbības.

Nākamajā dienā 8.–9. klašu sko-
lēni projekta “Latvijas skolas soma” 
ietvaros devās uz Kuldīgas novada 
muzeja rīkoto izzinošo nodarbību 
“Latvija – armija – tu”. Arī jauks un 
interesants pasākums. Vispirms jau 
visus pārsteidza muzejā apskatāmā 
fotoizstāde, kurā darbu autori ir paši 
karavīri. Pēc tam bija dažādas aktivi-
tātes, un pašā noslēgumā – ekskursi-
ja pa muzeja telpām un ekspozīcijas 

apskate, sarunas ar muzeja gidi, kura 
priecājās par bērnu uzdotajiem jau-
tājumiem un interesi par muzejā 
redzamo. 

17. oktobrī visi devāmies uz 
Užavas tautas namu, lai noklausītos 
Nacionālo bruņoto spēku orķestra 
koncertu. Jāsaka, ka laiks pagāja ne-
manot un klātesošie ar aizrautību 
sekoja līdzi priekšnesumiem. Kon-
certa laikā skolēni tika iepazīstināti 
ar dažādiem instrumentiem. Notika 
pat neliela viktorīna. Ja pirms kon-
certa kāds tā skeptiski izteicās par to, 
tad pasākuma izskaņā viņa domas 
bija mainījušās.

18. oktobrī 7.–9. klašu skolēnu 
grupa devās uz Tārgali, kur piedalī-
jās karjeras izglītības pasākumā. Šīs 
dienas vakarā uz skolas vecāku kop-
sapulci tika aicināti skolēnu vecāki. 
Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai 
apmeklētu šo sapulci!

Visu oktobri reizi nedēļā visi 
slidot gribētāji apmeklēja slidošanas 
nodarbības Ventspils Olimpiskā 
centra slidotavā. 

26. oktobrī uz jauku un spor-
tisku pasākumu Ventspils Piejūras 
brīvdabas muzejā devās pirmsskolas 
grupas bērnu komanda. Projekta 
“Sveiks un vesels Ventspils novadā” 
rīkotajā pasākumā arī pirmsskolēni 

tikās ar Arni Rumbenieku, kurš vi-
sus aicināja ar viņu kopā pavingrot. 
Pēc tam bērni izmēģināja spēkus 
dažādās aktivitātēs. Pēc sportiska-
jām aktivitātēm visus gaidīja jauks 
pārsteigums – brauciens ar mazbā-
nīti, bet pēc tam varēja iestiprināties 
ar biezputru. Pasākuma noslēgumā 
katrs tika pie medaļas. 

Ar gandarījumu uz paveikto 
oktobrī var atskatīties gan skolēni, 
gan skolotāji. Ja grib, tad var paveikt 
daudz!

Anita Pāvelsone

Jubilāri – režisores Lindas Sāmītes vadītā amatierteātra “Maskas” dalībnieki.  GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

Užavnieki ir cītīgi lasītāji

Dzīve kā teātris

Uzmanību pārgājienu dalībniekiem
Visi pārgājienu dalībnieki, kas piedalījāties kaut vienā “Soļo ve-

sels pretim Latvijas simtgadei” pārgājienā! Gaidīsim jūs 17. novem-
brī plkst. 19.00 Užavas tautas namā Latvijas Republikas Proklamē-
šanas dienai veltītajā pasākumā “Manas dzimtās zemes spēks”, kur 
saņemsiet atzinības rakstu par savu veikto distanci.  

Gita Vilgute
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TĀRGALE

Tārgales pamatskola nu 
jau otro gadu turpina dalību 
“Erasmus +” programmā 
“Communication Is  the 
Key”. Skolēni un skolotāji 
līdz šim viesojušies Portu-
gālē, Turcijā un Bulgārijā, 
bet pavisam nesen, no 30. 
septembra līdz 6. oktobrim, 
mūsu skolas audzēkņi Ketija 
Kažoka un Kristers Pirjajevs, 
kā arī skolotājas Baiba Eglī-
te un Eva Zeltzaķe piedalījās 
projekta darba vizītē Spāni-
jā, Santpedoras pilsētā, kopā 
ar skolēniem un skolotājiem 
no Spānijas, Portugāles, 
Polijas, Turcijas, Bulgārijas 
un Rumānijas.

Darba vizītes tēma bija “Ne-
verbālā komunikācija”. Skolēniem 
bija jāizprot, ka sarunā nozīmīga ir 
ne tikai valoda, bet runā viss ķer-
menis – mīmika, žesti, poza, kāda 
tiek ieņemta runājot, bija jāizprot, 
kā sazināties, ja neproti valodu. 

Katru dienu notika dažādas 
aktivitātes: devāmies pārgājienā uz 
“Parc de l’Agulla”, kur notika darbs 
grupās “Emociju izpausme žestos 
un mīmikā”, apmeklējām skolu 
bērniem ar īpašām vajadzībām, 
kurā tika organizētas kopīgas spor-
ta nodarbības. Katru dienu skolā 
notika kopīgs darbs – dalībnieki 
gan gatavoja projekta emociju grā-
matu, gan spilgtāko emociju foto 
konkursu, kopā ar skolotājiem pie-
dalījās viktorīnā, izmantojot “Ka-
hoot” programmu. 4. oktobrī skolā 
viesojās mākslinieks no cirka “Cis-
co la Crica”. Jauniešiem bija iespēja 
ne tikai iepazīties ar mākslinieka 
darbu un veiklību, bet arī pašiem 
aktīvi līdzdarboties un izmēģināt 
sava ķermeņa veiklību. Savukārt 5. 
oktobrī devāmies vizītē pie pilsētas 
mēra, tika apmeklēts Santpedoras 
radio, un dažu dalībnieku balsis 
izskanēja tiešajā ēterā. Brīvajā laikā 
skolēni kopā ar jaunajām ģimenēm 
devās iepazīt Spānijas kultūru, 
dabu un vēsturi, apmeklējot Mon-
seratas klosteri, Manrezas pilsētu. 
Kopīgā ekskursijā devāmies arī uz 
Barselonu, lai redzētu Barselonas 
futbola laukumu “Camp Nou”.

Vizītes laikā valdīja pozitīvas 

emocijas, viss jaunais tika uztverts 
ar sajūsmu. Ketija, kura mācās 
mūsu skolas 7. klasē, par dalību 
projektā saka: “Šī pieredze bija 
emocijām pilna – gan reizēm elpu 
aizrāva, gan radīja prieku, gan asa-
ras, atvadoties no jaunajiem drau-
giem. Es varēju iepazīt dažādus 
jauniešus, izprast savu vienaudžu 
domas un dzīves uztveri, meklēt 
kopīgo un atšķirīgo. Laiku baudīju 
gan ar acīm, gan ar garšas kārpi-
ņām. 

Visinteresantākā un lielākā 
pieredze tika iegūta mūsu komu-
nikācijā. Atceros, ka sākumā biju 
sabijusies, stostījos un nespēju 
parunāt un pasmaidīt, līdz atra-
dām kopīgu valodu par dažādām 
tēmām. Man radīja izbrīnu spāņu 
pārtikas produktu atšķirība no 
mūsējiem, piemēram, kad vēlējos 
izcept garšīgu plātsmaizi, kādu 
cepu mājās, atklāju, ka nav iespē-
jams iegādāties skābo krējumu un 
mannu. Protams, izeju atradām, 
pievienojām saldo krējumu un sa-
maltus rīsus. Šajā brīdī es tā patiesi 
novērtēju to, kas ir man dots mūsu 
zemē  – Latvijā.

Iegūto pieredzi vārdos grūti iz-
stāstīt. Saviem vienaudžiem gribu 
teikt – esiet zinātkāri, mācieties 
svešvalodas, tās dzīvē vienmēr no-
derēs.”

Savukārt Kristers pirms brau-
ciena bija izpētījis Spānijas vēstu-
ri un it īpaši iepazinis Katalonijas 
vēsturi, jo apzinājās, ka veselu 
nedēļu būs jāpavada Katalonijas 
sirdī, kuru no vienas puses apska-
lo Vidusjūra, bet no otras apņem 
Pireneju kalni. Kristeram patika, 
ar kādu lepnumu katalonieši uz-
sver savu atšķirību no Spānijas, mīl 
savu valodu (to arī apgūst skolā kā 
atsevišķu mācību priekšmetu) un 
lepojas par savu izcelsmi. 

Komunikācija ir atslēga, ar 
kuru var atslēgt durvis uz dzīvi, kas 
ļauj izprast savu lomu sabiedrībā 
un atver sirdis. Mūsu jauniešiem 
mirdzēja acis, domāju, ka iegūtā 
pieredze ir neatsverama un sekmēs 
viņu turpmāko izaugsmi.

Tārgales pamatskolas
skolotāja Eva Zeltzaķe

2. novembrī Ovīšos bija 
īpaša diena – viesos tika 
gaidīta eksprezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga ar dzīves-
biedru Imantu, lai iestādītu 
simtgades ozolu.

Pārējie pasākuma dalībnieki 
bija ieradušies kādu brīdi pirms 
atbildīgā pasākuma. Piemēram, fol-
kloras kopas “Kāndla” un ansambļa 
“Ziedu laiks” dalībnieki jau laikus 
iemēģināja balsis. Viņiem palīdzē-
ja arī jaunās Tārgales pamatskolas 
dziedātājas. Pļavā plīvoja Latvijas 
un lībiešu karogs, tā simbolizējot 
abu tautu vienotību. Stiprā koka 
stādīšanas pasākuma iniciatori bija 
Ovīšu draugu kopas pārstāvji, bet 
šī nav pirmā viņu aktivitāte. Pirms 
gada bākas apkārtnē uzstādīts Aus-
tras koks, pie kura tagad svin da-
žādus godus un bieži skan tautas-
dziesmas. Draugu kopas pārstāvji 
tiekas, lai vienotos par ciema attīs-
tību un organizētu dažādus pasāku-
mus, kurus apmeklē ne tikai vietējie 
iedzīvotāji, bet arī viesi. Piemēram, 
dziesminieks Ēriks Loks vairākas 
vasaras rīko koncertus, otro gadu 
Ovīšos notiek “Bākas lasījumi”, ku-
ros interesenti klausās oriģinālus 
lasījumus par aktualitātēm Latvijā 
un pasaulē. Septembrī bāku un tās 
jauno jūras navigācijas vēstures eks-
pozīciju apskatīja Šveices vēstnieks 
Baltijas valstīs Konstantīns Obo-
lenskis. 

Domājot par piemērota ozola 
izraudzīšanos, ovīšnieki, pateicoties 
uzņēmuma “Galantus” darbiniecei 
Daivai Sprudzānei, izvēlējās trīs 
metrus garu koku, lai izvairītos no 
meža zvēru nedarbiem. Ozolam, 
kurš ir audzis vairāk nekā desmit 
gadu, ir labāk attīstīta sakņu sistē-
ma, tādēļ ir cerība, ka tas labi ie-
sakņosies. Augsne stādīšanai tika 
sagatavota, sajaucot melnzemi ar 
māliem, un bedre veidota divas rei-
zes lielāka, nekā parasti. 

Pasākums sākās, kad ieradās 
eksprezidentes ģimene. Ovīšu 
draugu kopas aktīvists Rauls Vē-
liņš atcerējās tos laikus, kad Tār-
gales pagastā bija izvietots PSRS 
karaspēks un tā bija aizliegtā zona. 
Reiz viņš kopā ar vetārstu Imantu 
Kronbergu un savu draugu brau-
cis uz Ovīšiem: “Mūs izsēdināja no 
bobika, lai uzgaidām, kamēr dzīv-
niekiem tiks sniegta ātrā palīdzība. 
Dzirdējām lielu rūkoņu – pa veco 
sliežu ceļu brauca tanki. Kad viens 
no tiem atradās 30 metru attālumā, 
tanks pēkšņi pagriezās pret mums 

Iegūta vērtīga pieredze 

Eksprezidente svēta ozolu un tā stādītājus

ar draugu, lai pabaidītu. Pārbijāmies 
un mukām mežā iekšā, un diezgan 
ilgi pēc tam meklējām ceļu, lai iz-
kļūtu laukā. Toreiz neviens nevarē-
ja iedomāties, ka pēc laika mēs šeit 
visi būsim kopā, plīvojot latviešu un 
lībiešu karogam, un stādīsim ozolu. 
Nevarējām iedomāties, ka te būs 
daudzbērnu ģimene no Tārgales 
pagasta, un tas ir simboliski, jo tieši 
jūsu atvasītes ir ozoli, uz kuriem ļoti 
ceram; visi jaunie, kas šeit šodien 
ieradušies, ir mūsu īstā cerība, un 
mēs paļaujamies uz to, ka tad, kad 
jūs izaugsiet lieli, Latvija būs vismaz 
divreiz stiprāka, nekā tas ir tagad.”

Rauls Vēliņš pateicās eksprezi-
dentei par vizīti, un viņa, pielikusi 
savu roku koka stādīšanā, teica: 
“Lai iestādītais ozols puslīdz skar-
bos apstākļos tomēr cīnās par savu 
dzīvību – lai aug, zaļo un kuplo tā-
pat kā tie ļaudis, kas šodien, domā-
jot par Latvijas nākamajiem simts 
gadiem, ir šo koku iestādījuši. Mēs 
novembrī svinam valsts simtga-
di, bet simts gadi nav mums bijuši 
lemti visi, tie visi nav bijuši mūsu rī-
cībā. Daļa laika aizgāja pie svešiem 
kungiem, tāpēc mans vēlējums ir 
tāds – lai tad, kad šis ozols sasniegs 
savu simtgadi, Latvijai aiz muguras 

būtu simts miera, pārticības un iz-
augsmes gadu. Lai aug veselīgi un 
gudri bērni, cilvēki uzlabo savus 
dzīves apstākļus. Lai visiem jums, 
kas te sapulcējušies, ir laime un lab-
klājība.” 

Vaira Vīķe-Freiberga bija nolē-
musi simtgades gadā iestādīt ozolu, 
bet daudzie ārzemju ceļojumi lie-
guši paveikt šo svētīgo darbu. Sa-
ņēmusi ielūgumu no Ovīšu draugu 
kopas, eksprezidente sapratusi, ka 
viņa var ierasties Tārgales pagas-
tā un piedalīties ozola stādīšanā. 
Vaira Vīķe-Freiberga ir pateicīga 
ciema ļaudīm, kas viņu uzaicinā-
ja un ļāva piepildīt sapni par savu 
simtgades ozolu. Par to priecājās arī 
Plato ģimene – māmiņa Linda, tētis 
Rinalds un bērni Kristofers, Domi-
niks un Elizabete: “Mums patika šī 
diena, novērtējām to un zinām, ka 
noteikti šeit atgriezīsimies. Valsts 
svētkus gaidām ar labām un gaišām 
domām, jo esam par Latviju – te 
strādājam un dzīvojam, te aug mūsu 
bērni.” Plato ģimene ir iesaistījusies 
uzņēmējdarbībā, Rinalds un Linda 
tirgo ziedus, tādēļ svētkos viņi rotās 
māju ar atbilstīgu toņu ziediem.

Marlena Zvaigzne 
         

“Ozols mūsu tautai ir īpašs, tas ir varenākais Latvijas 
koks,” teica Vaira Vīķe-Freiberga, kopā ar dzīvesbiedru 
piedaloties stādīšanā. 

Muzikālie tārgalnieki pasākumā dziedāja gan latviski, gan lībiski.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO    



  | 19
2018. gada 13. novembris

POPE

Ventspilī todien lija, bet 
Popē viegli rasināja. Pati 
daba sniedza popiņiem 
pretim roku, lai viņi varētu 
paveikt svētīgu darbu – iestā-
dīt ozoliņus.

Daļa no tiem bija pašu audzēti, 
jo pirms trīs gadiem popiņi, pa-
dzirdējuši, ka Kuldīgā, Baltinavā, 
Ikšķilē un Cēsīs, dzejnieces Māras 
Zālītes, dziesminieka Kārļa Ka-
zāka un producenta Ata Baloža 
aicināti, cilvēki sēj  ozolzīles, lai 
valsts simtgadē stādītu ozolu bir-
zis, teica: “Mēs arī gribam, mēs arī 
varam! Darām!” 2015. gads kā par 
spīti nebija zīļu gads, tādēļ gan-
drīz visu sarkano ozolu zīļu sēklas 
tiesu iedeva z/s “Bērziņi” saim-
nieki Imants un Iveta Bērziņi. Arī 
turpmāk tieši viņi un “Bērziņu” 
dārzniecības ļaudis bija tie, kuriem 
pateicoties zīles vērtušās dzīvot-
spējīgos stādiņos. Sējot zīles, pirms 
trim gadiem klātesoša bija Popes 
folkloras kopa “Pūnika”, ar viņu 
svētību latviešu tautas spēka dzies-
mas dotas pūrā līdzi arī tagad, kad 
ozoliņi iestādīti vietās, kur tiem 
būs lemts augt un nākotnes cilvē-
kiem paēnu, spēku un veldzi dot.   
Pēc vismaz pusgadu garām pārdo-
mām gana impulsīvi un vienlaikus 
pārliecinoši, kā atceras biedrības 
“Popes muiža” valdes locekle Ilze 
Meiere, tika pieņemts kopīgs lē-
mums pļaviņā pie Popes estrādes 
stādīt sarkano ozolu birzi, bet 

Popē veido ozolu birzi

kalna nogāzē dēstīt sešus paras-
tos Latvijas ozolus, lai tie nākotnē 
ieskautu estrādes skatītāju austru-
mu zonu. Darbus vadīja un ozolu 
stādīšanu sponsorēja z/s “Bērziņi”, 
sagatavojot gan mietiņus, gan ba-
rojošu melnzemi, gan sarūpējot 
laistāmo ūdeni. “Pavasarī sarkano 
ozolu birzi plānojam paplašināt. 

Sauksim visus uz jaunu kopīgu 
talku, bet pirmie ozoliņi simbolis-
ki iestādīti tieši tagad – trīs gadus 
pēc zīļu sēšanas talkas, Latvijas 
simtgades priekšvakarā,” saka Ilze.  
Meklējot piemērotāko vietu ozoli-
ņiem, radusies iecere uz ozolu birzi 
pārvietot Popes svētakmeni, kurš 
vēl nesen savas dienas rāmi vadīja 

koku ielokā, bet pēc “Kurzemes 
loka” augstsprieguma līnijas papla-
šināšanas darbiem tagad guļ kails 
lauka vidū dubļos tieši zem vadiem 
netālu no estrādes. “No paaudzes 
paaudzē popiņi glabā stāstu par 
šī akmens spēju dāvāt zemes spē-
ku – tik sargājošu, ka uz šī akmens 
muižas laikos sievas esot laidušas 

pasaulē bērnus. Ņemot vērā elek-
trolīnijas būvdarbu laikā izvei-
dojušos situāciju, radusies iecere 
akmeni pārvietot, atkal no jauna 
tam ierādot goda vietu. Vai un kā 
mainīsies akmens un ļaužu mijie-
darbība, kādus jaunus aspektus tā 
iegūs, rādīs laiks,” rezumē Ilze.  

Marlena Zvaigzne

Talcinieki, kuri 25. oktobrī Popē stādīja sarkanos un parastos ozolus.   ILZES MEIERES FOTO

Rucavas diena Popē...
…jeb Kā vecā Popes lauku kapelas Kauliņcītara pēc 50 gadiem uz Popi cie-
mos atbrauca. Oktobrī pie mums ciemos bija Rucavas ļaudis un no sirds 
pieskandināja kultūras namu ar skaļiem dančiem un dziesmām. Kādreiz 
Edgars Kauliņš jestri spēlēja Popes kapelā kopā ar Andri Siliņu. Nu jau 
sen Edgars ir aizsaulē, bet viņa cītara vēl arvien skan un priecē ļaudis. 
Šoreiz arī Andris Siliņš uzspēlēja leģendāro instrumentu, par ko klāt-
esošajiem bija liels prieks. Arī slaveno Rucavas balto sviestu un maizes 
krāsnī cepto rudzu maizi ēdām un slavējām. Tika vienbalsīgi nolemts, 
ka nākamgad ar saviem labumiem uz Rucavu dosies popiņi – sadziedāt, 
sadancot, rucavniekus apciemot.

Indra Grosbārde

Popes kultūras namā uzstājas 
no Rucavas atbraukušie viesi. 

INDRAS GROSBĀRDES ARHĪVA FOTO

INFORMĀCIJA

Labklājības ministrijas 
Sociālo pakalpojumu attīs-
tības padome apstiprinājusi 
“Kurzemes plānošanas re-
ģiona deinstitucionalizācijas 
plānu 2017.–2020.gadam”. 
Tas nozīmē, ka pašvaldī-
bas var turpināt darbu pie 
sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pilnveides, 
kā arī sākt nepieciešamās 
infrastruktūras attīstību 
Kurzemē. 

“Deinstitucionalizācijas pro-
cesā Kurzemē kopumā plānots 
investēt gandrīz 14 miljonus eiro 
Eiropas Savienības fondu, valsts 

un pašvaldību līdzekļu. Ar šo 
ievērojamo investīciju apjomu 
Kurzemes pašvaldības uzlabos 
sabiedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu sniegšanu Kurzemē un 11 
Kurzemes pašvaldībās arī veidos 
un attīstīs infrastruktūru. Plāna 
apstiprināšana ir nozīmīga gan 
mums kā deinstitucionalizācijas 
procesa virzītājiem Kurzemes 
reģionā, gan visai sabiedrībai, jo 
esam par soli tuvāk, lai ikviens 
cilvēks varētu sabiedrībā dzīvot 
iespējami pilnvērtīgu dzīvi,” stās-
ta Evita Dreijere, Kurzemes plā-
nošanas reģiona administrācijas 
vadītāja.

Kurzemē deinstitucionalizā-
cijas plāna īstenošanai no Eiropas 
Sociālā fonda ar valsts līdzfinan-
sējumu tiks investēti 6,6 miljoni 
eiro sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pilnveidei un ap-
maksai visās 20 Kurzemes pašval-
dībās. Savukārt par kopējo indika-
tīvo summu – 7,3 miljoniem eiro 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējumu un valsts 
un pašvaldību līdzekļiem plānā 
paredzēti infrastruktūras uzla-
bošanas risinājumi 11 Kurzemes 
pašvaldībās, arī Ventspils novadā. 

“Arī turpmāk būsim atbalsts 
pašvaldībām, lai mazinātos to 

bērnu un pieaugušo skaits, kam 
jādzīvo institūcijās, arī lai valsts 
sociālās aprūpes centra “Kurze-
me” 29 personas ar garīga rak-
stura traucējumiem sāktu dzīvi 
pašvaldībā. Tāpat turpināsim 
darbu, lai Kurzemē dzīvojošie 288 
bērni ar funkcionāliem traucēju-
miem un 350 personas ar garīga 
rakstura traucējumiem saņemtu 
nepieciešamos sabiedrībā balstī-
tos sociālos pakalpojumus pēc 
iespējas tuvāk savai dzīvesvietai,” 
skaidro Kurzemes plānošanas re-
ģiona projekta “Kurzeme visiem” 
vadītāja Inga Kalniņa.

Kurzemes plānošanas reģio-

na deinstitucionalizācijas plāns ir 
attīstības plānošanas dokuments, 
kur noteiktas konkrētas īstenoja-
mās rīcības Kurzemes pašvaldī-
bās, lai personām ar garīga rak-
stura traucējumiem,   bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
bērnu sociālās aprūpes centros 
esošajiem bērniem radītu tādu 
vidi un sociālo pakalpojumu sistē-
mu, kas novērstu viņu nonākšanu 
institūcijās, tā vietā nodrošinot 
viņiem nepieciešamos sociālos 
pakalpojumus. 

Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Laura Homka

Apstiprināts Kurzemes reģiona 
deinstitucionalizācijas plāns
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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, 5. decembrī. 
Nākamais numurs iznāks  
18. decembrī.
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2018. gada septembrī Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti seši jaundzimušie. Pa vienam Ugāles, Vārves, 
Jūrkalnes, Puzes, Ances un Ziru pagastā.  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas piecas laulības, 
viena – Usmas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
viena – Užavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
OKTOBRĪ REĢISTRĒTI MIRŠANAS GADĪJUMI
Ances pagastā   Igors Riepšis (23.08.1966.–29.09.2018.)
Ugāles pagastā Gunārs Zaļkalns (28.06.1934.–30.09.2018.)
  Atvars Zaļkalns (17.11.1975.–21.10.2018.)
Popes pagastā Lauma Bakanauska (29.07.1955.–20.10.2018.) 

IZGLĪTĪBA

26. oktobrī Ventspils 
Piejūras brīvdabas muzejā 
ieradās bērni no visām no-
vada pirmsskolas iestādēm. 
Sadarbojoties novada Izglī-
tības pārvaldei, Attīstības 
nodaļai, Piejūras brīvdabas 
muzejam un Latvijas viegl-
atlētam Arnim Rumbenie-
kam, Eiropas Sociālā fonda 
īstenotā projekta “Sveiks un 
vesels” laikā notika pasā-
kums “Kustībā ir veselība 
un prieks”, kura mērķis bija 
sekmēt veselīgu, sportisku 
dzīvesveidu, organizējot 
mācību un izziņas procesu 
brīvā dabā.

Jau vairāk nekā desmit gadus 
Ventspils novada pirmsskolas iz-
glītības iestāžu vecāko grupu bērni 
pavasarī tiekas kopīgos pasākumos. 
Lai tie joprojām tiktu ar nepacietī-

bu gaidīti un būtu aktuāli, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča 
rosināja domāt par pārmaiņām, ie-
teica sekot jaunajām kompetencēm 
vairāk iet dabā. Nolēmām pasāku-
mu organizēt rudenī. Ances kolēģi 
ieteica izvēlēties Ventspils Piejūras 
brīvdabas muzeju. Tur sastapām 
lieliskus sadarbības partnerus. 
Muzejpedagoģe Zane Kugelber-
ga bija atvērta visām mūsu idejām 
un piedāvāja lielisku programmu. 
Pirmsskolas, kurās mazāk bērnu, 
apvienojās grupās, draudzējās un 
pieturās aktīvi līdzdarbojās kopā, 
līdz ar to tā bija iespēja attīstīt sa-
darbības un līdzdalības prasmes, 
kuras šogad aktualizētas gada me-
todiskajā tēmā “Sadarbības un līdz-
dalības caurviju prasmju attīstīšana 
un praktizēšana pirmsskolā”. 

Starp daudzām lietainām, 
vējainām dienām pasākuma rītā 

Pirmsskolas vecuma 
bērnu muzeja diena

iepazīstināja ar pasākuma norisi 
un kārtību, Latvijas vieglatlēts Ar-
nis Rumbenieks organizēja iesildī-
šanos bērniem un skolotājiem. Pēc 
tam bērni aktīvi darbojās sešās pie-
turās, katrā pa 10 minūtēm. Zvans 
nozīmēja brīdi mainīt tās. Pirmajā 
muzeja pieturā – dzirnavās – Zane 
organizēja muzikālu rotaļu, kas 
tika papildināta ar zināšanu snieg-
šanu par vējdzirnavām, to nozīmi 
senos laikos. Nākamā pietura bija 
rijā. Muzeja darbiniece Baiba Kor-
še bērniem saprotamā valodā stās-
tīja par darbu, kādu cilvēki iegulda, 
lai graudu pārvērstu gardā maizē, 
veidoja izpratni par tās garo ceļu 
līdz mūsu galdam un stāstījumu 
caurvija ar dziļas cieņas veidoša-
nu pret mūsu dienišķo maizi un 
darba darītāju. Bērni pētīja senos 
darbarīkus, un vārdu krājums pa-
pildinājās ar jauniem vārdiem. 
Trešajā muzeja pieturā notika stai-
gāšana ar smagām koka čībām un 
ķekatām, kā arī aktīva slēpošana pa 
pāriem starp riju un klēti, attīstot 
sadarbības prasmes. Mīklu minē-
šanas pieturā pie klēts kopīgiem 

spēkiem bija iespēja atminēt pēc 
iespējas vairāk mīklu. Pie podnie-
ka cepļa bērni centās izmakšķerēt 
daudz zivtiņu. Pieturā pie dzirna-
vām Arnis Rumbenieks sarunājās 
ar zēniem un meitenēm par labības 
pļaušanu un organizēja sportisku 
rotaļu “Pļāvējs”, kurā bērni attīstīja 
lēkšanas prasmes, uzmanības un 
koncentrēšanās spējas.

Pēc visu pieturu apmeklēšanas 
notika brauciens ar mazbānīti. Uz 
ugunskura Smiltiņu ģimene izvārīja 
lielu katlu ar auzu putru, un noslē-
gumā visi pasākuma dalībnieki cie-
nājās. Paldies pavāriem, jo tā izvārīt 
ir jāmāk! Ne pietrūka, ne pāri pali-
ka, tik gardi! Pirms došanās mājās 
bērni saņēma piemiņas medaļas 
un stāstīja ar spilgtākajiem iespai-
diem. Protams, brauciens ar bānīti 
bija nepārspēts, putras ēšana, zivju 
makšķerēšana un pļaušanas rotaļa 
bija pasākuma spilgtāko emociju 
sarakstā. Paldies visiem, kas pieda-
lījās, aktīvi līdzdarbojās, bija atsau-
cīgi un labi organizēti! 

Izglītības pārvaldes 
PII metodiķe Revita Kraule

Zēni un meitenes iesildās, sprigani palecoties. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

ZLĒKAS

Saulainā oktobra sestdienā 
Zlēku kultūras namā notika grā-
matas “Zlēku teiksmas un spoku 
stāsti” atvēršanas svētki. Krājumā 
ietverts gadu gaitā mūsu pagastā 
pierakstītais folkloras materiāls. 
Grāmatu sastādījusi Laimdota 
Sēle. Ilustrācijas un vāka dizainu, 

pateicoties dalībai projektā “Mēs 
savā novadā” veidojis Ansis Sēlis-
Sviriņš. Daļa no pagastam rakstu-
rīgā folkloras materiāla iekļauta 
grāmatā “Zlēkas. Laiki un likteņi”, 
bet rakstnieci nepameta doma 
par atsevišķas teiksmu un spoku 
stāstu grāmatas izdošanu. Ieceri 

Zlēkām vēl viena grāmata

Grāmatas sastādītāja Laimdota un mākslinieks Ansis. 
PĀRSLAS BOŽES ARHĪVA FOTO  

Panākumi “Kuldīgas apļos”
3. novembrī ar balli noslēdzās skriešanas seriāla 

“Kuldīgas apļi” trīsdesmitā sezona. Ar lielu aizrautību 
skriešanā jau trešo gadu piedalās arī bērni no Zlēkām – 
gan pirmsskolēni, gan skolēni. “Kuldīgas apļu” sezonā 
ir astoņi posmi jeb skrējieni, kas sākas martā un no-
slēdzas ar pēdējo skrējienu oktobrī. Ik gadu godalgotu 
vietu kopvērtējumā iegūst arī kāds no Zlēku skrējējiem. 
Šogad 2. vietu savā grupā izcīnīja Ita Zita Ozoliņa. Pa-
vasarī, uzsākot skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi” trīs-
desmit pirmo sezonu, aicinām pievienoties arī citus 
gan lielus, gan mazus skriet gribētājus. Paldies pagasta 
pārvaldei par atbalstu, nodrošinot skrējēju nokļūšanu 
Kuldīgā! Tiekamies pavasarī.

Zita Cīrule

Apbalvojumus saņēmusi Zlēku 
skrējēja Ita Zita Ozoliņa.

ZITAS CĪRULES ARHĪVA FOTO 

mums par prieku mākoņi pašķīrās 
un ik pa laikam pie debesīm spīdē-
ja saule. Izglītības pārvaldes vadī-
tāja Aina Klimoviča ar uzmundri-
nošiem vārdiem un jaukas dienas 
vēlējumiem uzrunāja klātesošos, 
muzejpedagoģe Zane Kugelberga 

atbalstīja Zlēku Attīstības fonds 
un pagasta iedzīvotāji. 

Grāmatas pirmajā daļā apko-
potas teikas un nostāsti, kas jau 
agrāk publicēti folkloras krājumos. 
Piemēram, par vietējo burvi Vec-
kušķi. Otrajā daļā iekļauti no 2011. 
līdz 2016. gadam Zlēku pagastā 
pierakstītie spoku stāsti. To sižeti 
saistīti ar konkrētām vietām, pie-
mēram, Ragavkalna kapiem, mā-
cītājmuižu, kultūras namu. “Zlēku 
teiksmās un spoku stāstos” lasītāji 
var iepazīties ar senajām pagasta 
sētu īpašumzīmēm.

Krājuma atvēršanas reizē pa-
sākuma organizētāji pateicās grā-
matas autoriem un stāstniekiem 
par ieguldījumu pagasta nemate-
riālās kultūras mantojuma sagla-
bāšanā. Grāmata ir dāvana Latvi-
jai simtajā dzimšanas dienā. 

Zlēku bibliotēkas vadītāja 
Pārsla Bože                                                                                                                 


