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Vasarā daudzviet 
novadā notiek būvniecības 
darbi. Lielākais objekts 
ir Ugāles sporta manēža, 
tās celtniecību paredzēts 
pabeigt 18. septembrī. 

“Esam viena no retajām paš
valdībām, kam Valsts kasē pie
šķirti aizdevumi visu plānoto ob
jektu sakārtošanai. Tagad naudu 
Valsts kasē var saņemt tikai tiem 
projektiem, kurus līdzfinansē Ei
ropas Savienība. Pašlaik rindā ir 
79 pašvaldību projekti, vēl izvei
dota otra rinda pašvaldību in
vestīciju projektiem bez Eiropas 
Savienības līdzfinansējuma, tur 
rindā ir 90 pašvaldību projekti, 
kuriem šogad finansējums netiks 
piešķirts,” saka Ventspils nova
da domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks, piebilstot, ka Ugāles 
sporta manēžas būvniecību fi
nansē pašvaldība. Projekta reali
zēšana izmaksā 2 081 506,84 eiro, 
darbu veikšanai izmantots Valsts 
kases aizdevums – 1  954  621,71 
eiro. Ir noslēgti līgumi par čet
ru grants ceļu pārbūvi Tārgales, 

Vārves un Užavas pagastā (parē
jos pagastos šie darbi jau pabeig
ti), būvdarbi pakāpeniski pa ceļa 
posmiem sāksies gan jūlija beigās, 
gan augusta sākumā. Projektā 
“Ziemeļkurzemes kultūrvēstu
riskā un dabas mantojuma sagla
bāšana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība” iekļauta 
trīs objektu celtniecība vai pār
būve. Jūrkalnē jau uzsākta dabas 
un atpūtas parka infrastruktūras 
sakārtošana un “Vējturu nama” 
būvniecība, būvdarbi uzsākti 
ventiņu–lībiešu veloceliņa izbū
vē 378 metru garumā Tārgales 
pagastā. Šajā pagastā iecerēts arī 
atjaunot gājēju tiltu pār Irbes upi, 
šajā objektā būvdarbi norisinā
sies nākamgad. Pašlaik darbi no
tiek Vārves ciema “Vārveniekos”, 
kur, labiekārtojot Ventas krastu, 
izmantots gan pašvaldības, gan 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecī
bas fonda finansējums. “Liels un 
sarežģīts objekts ir Popes estrāde, 
kur atjauno skatītāju zonu. 

Pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā 
“Mēs savā novadā 2019” saņemti deviņi pietei
kumi – visi atbalstīti, to īstenošanai piešķirot 
4084,38 eiro. Zlēku attīstības fonds 467,21 eiro 
izmantos ugunskura atribūtikas iegādei.  
Biedrība “Zigate” Ancē saņēma 375,17 eiro  
informācijas stenda uzstādīšanai, kas vēstīs 
par elku liepu. Landzes evaņģēliski luteriskajai 
draudzei 500 eiro piešķirti parka labiekārtošanai 
– solu iegādei. Biedrība “Popes muiža”  
500 eiro izmantos zirgu staļļa telpu labiekārtoša
nai, savukārt biedrība “Niedre” Puzē šādu summu 
liks lietā, lai uzstādītu informatīvu plāksni pie 
Ieziņu priedes un digitalizētu vēstures materiālus. 
Rindas evaņģēliski luteriskā draudze saņēmusi 
500 eiro dokumentālās filmas par mazbānīša  
vēsturi montāžai, biedrībai “Vēju sēta”  
Jūrkalnē 242 eiro piešķirti informatīvās plāksnes 
uzstādīšanai pie Muižupītes, bet biedrība “Ugāles 
attīstība” 500 eiro izmantos, lai izveidotu filmu 
par aktieriem, kuri saistīti ar Ugāli. Biedrība 
“Vāzuve” Vārves pagastā 500 eiro izlietos, lai 
labiekārtotu bērnu atpūtas laukumu – ierīkotu 

smilšu kastes un iegādātos šūpoles.
Projektu konkursā “Solis 2019” iesniegti 

12 pieteikumi, atbalstīti desmit, kopējā sum
ma – 9743,43 eiro. Dana Vīdava Ugālē 1000 eiro 
izmantos, lai iegādātos profesionālu aprīkojumu 
somu un citu aksesuāru gatavošanai. Ieva Mickus 
Užavā šādu summu izlietos telpu renovācijai, kurās 
paredzēts sniegt šūšanas pakalpojumus.  
IK “Bebri LS” Tārgalē saņēma 974,60 eiro, lai 
iegādātos aprīkojumu trušu transportēšanai un 
telti, Antra Altmane Ancē 1000 eiro liks lietā, lai 
nopirktu medus dekristalizatoru. SIA “Zālīši plus” 
1000 eiro izmantos pirts kubla iegādei, bet  
z/s “Rozītes” Puzē šādu summu izlietos, nopērkot 
īpaši augļkoku dārzu pļaušanai paredzētu ierīci. 
Solvita Demante par 959,74 eiro ierīkos rabarberu 
stādījumu nožogojumu Tārgalē, Andra Auza Usmā 
saņēma 1000 eiro telpu remontam un augļu un 
dārzeņu žāvētāja iegādei, savukārt Agnese Kivku
cāne Ugālē 809,09 eiro izmantos logu nomaiņai 
savā frizētavā. Lāsma Brūvere Vārves pagastā 1000 
eiro tērēs, nopērkot medus sviedi. 

Marlena Zvaigzne                     

Mērķtiecīgi sakārto infrastruktūru

Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve izmaksā 393 541,32 eiro, no tiem 348 541,32  eiro ir pašvaldības, 45 000 eiro – Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums. Pašvaldība ieguldīs līdzekļus arī skatuves un tās palīgtelpu sakārtošanā.     DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Atbalsta uzņēmējus un iniciatīvas grupas  
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Mērķtiecīgi sakārto 
infrastruktūru

Darbi Popē notiek intensī
vi, tos paredzēts pabeigt jūlija 
beigās, bet darbus traucēja vai
rākkārtējās lietusgāzes – stāvajā 
nogāzē radās izskalojumi. Jūli
ja beigās Popes estrādē notiks 
festivāls “VĀRTI”, būvnieki līdz 
festivāla sākumam ir apsolījuši 
darbus pabeigt. Pašvaldība pasā
kuma organizatoriem piešķīrusi 
1600 eiro finansējumu Ainara 
Mielava koncertam “Piekūns 
skrien debesīs”, norāda Aivars 
Mucenieks. Turpinot stāstu par 
Popi, novada domes priekšsēdē
tājs teic, ka tiks izmantots Valsts 
kasē saņemtais aizdevums kana
lizācijas tīklu pārbūvei no Popes 
pamatskolas līdz kanalizācijas 
sūkņu stacijai nekustamajā īpa
šumā “Smēdes” – pašlaik notiek 
projektēšana, pārbūvi plānots 
uzsākt vasaras otrajā pusē. Uz

ņēmums “VNK serviss” saņēmis 
pašvaldības galvojumu vēl viena 
apkures katla un papildu iekārtu 
uzstādīšanai Usmas katlumājā, 
lai jaunajā apkures sezonā kat
lumāju varētu darbināt auto
mātiskajā režīmā. Vārves ciemā 
šovasar divās vietās pie daudz
dzīvokļu mājām nolemts uzbū
vēt jaunus auto stāvlaukumus. 
Ugāles ciema pirmsskolas izglī
tības iestādē “Lācītis” uzstādīs 
jaunas rotaļu iekārtas (kopējā 
summa – 31 000 eiro).

“Priecīgu ziņu esam saņē
muši no “Latvijas Valsts ceļiem” 
– 20.  jūnijā ir noslēgts līgums 
par autoceļa Ventspils–Kuldī
ga–Saldus pārbūvi no 3,93. līdz 
24,26. kilometram. Šo notikumu 
ļoti ilgi gaidīja visi – kā iedzīvo
tāji, uzņēmēji un valsts iestāžu 
pārstāvji, tā arī pašvaldība,” re
zumē Aivars Mucenieks.                               

Marlena Zvaigzne

Jūnija domes sēdē
l Deputāti atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam precizēja 

saistošos noteikumus par pašvaldības palīdzību audžuģimenei (skatīt 3. lpp.).

l Apstiprināja šādu nomas pakalpojumu maksas cenrādi par Piltenes pilsētas stadiona lietojumu:

Nr. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (eiro, 
bez PVN)

Piezīmes

1.1. Stadiona noma sacensībām 1 stunda 117,07
1.2. Stadiona noma treniņiem 1 stunda 69,27
1.3. Futbola laukuma noma 1 stunda 43,24
1.4. Vieglatlētikas sektora noma 1 stunda 43,24 Stadions bez futbola laukuma
1.5. Vieglatlētikas sektora noma 

(ar inventāru)
1 stunda 46,81 Stadions bez futbola laukuma

1.6. No maksas par pakalpojumu atbrīvoti:
1.6.1. Ventspils novada pašvaldības un tās dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri 
saskaņoti ar stadiona pārvaldnieku;
1.6.2. Ventspils novada iedzīvotāji no grafika brīvajā laikā, apmeklējumu saskaņojot ar 
stadiona pārvaldnieku;
1.6.3. Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un 
bezpeļņas pasākumi.

1.7. Maksas par pakalpojumu atlaide 50% apmērā piemērojama bērnu un jauniešu interešu 
izglītības organizētām nometnēm.

  
l Jūrkalnes ekspozīcijā “Vētru muzejs” par gida pakalpojumiem apmeklētājiem jāmaksā 1,64 eiro 

bez PVN. Apstiprināja novada pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju apskates pakalpojumu cenrādi 
Piltenē, Popē un Zūrās:

Nr. Biļetes veids Cena 1 personai 
(eiro)

Piezīmes

2.1. Pieaugušie 1,00

2.2. Skolēni, studenti, pensionāri, III grupas invalīdi* 0,50 *uzrādot apliecību

2.3. No maksas par pakalpojumu atbrīvoti:
2.3.1. Ventspils novada izglītības iestāžu audzēkņi un skolotāji;
2.3.2. pirmsskolas vecuma bērni; bāreņi; dienas aprūpes centra, krīzes centra, internātskolas 
audzēkņi; bērni no sociālās rehabilitācijas centriem; skolotāji, kas pavada iepriekšminētās 
bērnu vai skolēnu grupas;
2.3.3. bērni invalīdi līdz 18 gadu vecumam; I un II grupas invalīdi; viena pavadošā persona;
2.3.4. ekspozīciju rīkoto pasākumu goda viesi.

29. jūnijā pie Nabas ezera Kuldīgas novadā notika Lauku konsultā
ciju un izglītības centra rīkots pasākums “Nogaršo Latviju Kurzemē”, 
kurā varēja iepazīties ar interesantākajiem mājražotājiem un mazajiem 
ražotājiem. Bija iespēja degustēt šefpavāra Raimonda Zommera gata
votos gardumus, vērot pavāru meistarklases un sacensības, piedalīties 
konkursā “Tautas garša”. Ventspils novadu pārstāvēja “Maģo suitu” sie
va Taiga Reķe ar žograušiem un Jura Lastovska cepto “Bērziņu” mai
zi no Jūrkalnes, Sandis Gerke ar Popes sieru 17 dažādās garšās, Iveta 
Ķēniņa ar sukādēm, mājas konservējumiem un vēl citiem gardumiem, 
popularizējot Ventspils vecpilsētā topošo īstās pārtikas veikaliņu “Ķo
cis”. Garšu baudītājiem bija pieejamas arī z/s “Kalnarāji” sulas no Zi
rām un miestiņš no Užavas. Tajā pašā dienā pie Nabas ezera notika 
makšķerēšanas festivāls Māra Oltes vadībā.

Marlena Zvaigzne

Aicināja garšot 
un izgaršot

Ventspils novada uzņēmēji pasākumā “Nogaršo Latviju 
Kurzemē”.   ĪRISAS ROZES-POSUMAS FOTO

l Pamatojoties uz iesniegumiem par darbības 
izbeigšanu Vēlēšanu komisijā, atbrīvoja Litu 
Rollandi, Eviju Ozoliņu un Ivetu Straumi no 
komisijas sastāva un nolēma izsludināt jaunu 
Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanos līdz 
2019. gada 1. septembrim.

l Tika veikti grozījumi komisiju sastāvā: 
atbrīvoja Mārtiņu Libkovski no Iepirkumu 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, iecēla par 
Iepirkumu komisijas locekli pašvaldības darbinieku 
Mārtiņu Stūri; atbrīvoja Ināru Bērtulsonu, Kristīni 
Striku, Ingrīdu Zandmani no Tehniskās komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas, iecēla par Tehniskās 
komisijas locekļiem pašvaldības darbiniekus 
– Mārtiņu Libkovski, Aivaru Mincenbergu, 
Rolandu Cukuru; atbrīvoja Daini Valdmani no 
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, iecēla 
par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
komisijas locekli pašvaldības darbinieci Nelliju 
Sileviču; atbrīvoja Ināru Bērtulsonu no Ilgtermiņa 
ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas, samazināja 
komisijas sastāvu līdz sešiem locekļiem; atbrīvoja 
Alfrēdu Paulānu no Debitoru parādu izvērtēšanas 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, iecēla 
par Debitoru parādu izvērtēšanas komisijas 
locekli pašvaldības darbinieci Evu Štrombergu; 
atbrīvoja Alfrēdu Paulānu no Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas, iecēla par Darījumu 
ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 
locekli pašvaldības darbinieci Evu Štrombergu.

l Nolēma no Bērnu lietu sadarbības grupas 
locekļa pienākumu pildīšanas atbrīvot Lieni 
Jeļinsku, par Ventspils novada Bērnu lietu 
sadarbības grupas locekli iecēla pašvaldības 
darbinieci Sandru Citoviču.

l Piešķīra domes priekšsēdētājam Aivaram 
Muceniekam ikgadējā atvaļinājuma daļu no 
2019. gada 8. līdz 28. jūlijam un uzdeva domes 
priekšsēdētāja pirmajam vietniekam sociālajos, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumos 
Guntim Mačtamam pildīt domes priekšsēdētāja 
pienākumus domes priekšsēdētāja atvaļinājuma 
laikā.

l Apstiprināja novada domes saistošos 
noteikumus par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Ventspils novada pašvaldībā.

l Lai informētu sabiedrību par Ventspils 
novada pašvaldības darbības mērķiem un 
rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta 
līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, apstiprināja 
2018. gada publisko pārskatu.

l Usmas ezera pilnvērtīgai apsaimniekošanai 
nepieciešams izstrādāt ezera ekspluatācijas 
noteikumus, kuros būtu definētas ar ezera 
apsaimniekošanu saistītās darbības un uzdevumi. 
Lai pasargātu ezeru no aizaugšanas, nepieciešams 
izpļaut niedres, tā uzlabojot ezera ekoloģisko 
situāciju, plānots iegādāties divus niedru pļāvējus: 
vienu vasaras, vienu ziemas sezonai. Deputāti 
atzina par lietderīgu novada pašvaldībai ņemt 
dalību kā partnerei Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
projektā “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas 
uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, plānojot 
2020. gada pašvaldības budžetā finansējumu 
66 598 eiro projekta aktivitāšu īstenošanai.

l Nolēma pilnvarot biedrību “Baltic 
Geographic Society”, reģistrācijas Nr. 
40008165453, pildīt Ventspils novada pašvaldības 
kompetencē ietilpstošu valsts pārvaldes uzdevumu 
saistībā ar Otrā pasaules kara upuru piemiņas 
vietas labiekārtošanu nekustamajā īpašumā 
“Karātavkalna kapi”, kadastra Nr. 98940050123, 
Zlēku pagastā, noslēdzot līdzdarbības līgumu ar 
darbības termiņu – viens gads no noslēgšanas 
dienas (līguma projekts – www.ventspilsnovads.
lv / Par mums / Dome / Domes sēdes protokoli / 
Ventspils novada domes sēde 27.06.2019. Nr.45).

l Lēma par zemes vienības iegūšanu 
nepilsoņa īpašumā Tārgales pagastā, par īpašuma 
tiesību atgūšanu Piltenē, par zemesgabala 
“Birzgaļi” Puzes pagasta Amelēs domājamo daļu 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās 
mājas kopīpašniekiem, par dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu Ugālē.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē sešus 
dzīvokļu īpašumus Zirās (skatīt 3. lpp.).

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 
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Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod nekustamos īpašumus Zirās, Ziru pag., 
Ventspils nov.:

l vienistabas dzīvokli “Ausekļi” – 3, kadastra 
Nr. 98909000042, izsoles sākumcena –  
440 eiro, nodrošinājums – 44 eiro, izsoles solis – 
40 eiro, izsoles sākums 21. augustā plkst. 13;

l vienistabas dzīvokli “Akmentiņi” – 17, 
kadastra Nr. 98909000047, izsoles  
sākumcena – 450 eiro, nodrošinājums –  
45 eiro, izsoles solis – 40 eiro, izsoles sākums  
21. augustā plkst. 13.15;

l vienistabas dzīvokli “Akmentiņi” – 20, 
kadastra Nr. 98909000043, izsoles sākumcena 
– 460 eiro, nodrošinājums – 46 eiro, izsoles solis 
– 40 eiro, izsoles sākums 21. augustā plkst. 
13.30;

l trīsistabu dzīvokli “Akmentiņi” – 21, 
kadastra Nr. 98909000044, izsoles sākumcena 
– 890 eiro, nodrošinājums – 89 eiro, izsoles 
solis 50 eiro, izsoles sākums 21. augustā plkst. 
13.45;

l trīsistabu dzīvokli “Tērces” – 4, kadastra 

Nr. 98909000045, izsoles sākumcena –  
1000 eiro, nodrošinājums – 100 eiro, izsoles 
solis – 50 eiro, izsoles sākums 21. augustā 
plkst. 14;

l vienistabas dzīvokli “Tērces” – 20, 
kadastra Nr. 98909000046, izsoles sākumcena 
– 500 eiro, nodrošinājums – 50 eiro, izsoles solis 
– 40 eiro; izsoles sākums 21. augustā plkst. 
14.15.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi 
darbadienās līdz 20. augustam, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Ziru pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 26415330.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās 
līdz 2019. gada 20. augustam plkst. 17, izsoles 
vieta –  Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 
4, Ventspilī.

Jaunieši pilnveidos 
dažādas prasmes  

Projektu konkursā “Jaunietis darbībā 2019” saņemti 
astoņi pieteikumi, finansējums piešķirts sešiem, kopējā 
summa – 2019,01 eiro.   

Popes pamatskola, izmantojot 351,36 eiro, organizēs “Mazo vīru 
skolu”, Zlēku pagasta pārvaldei atvēlēti 399,05 eiro projekta “Šujam paši” 
īstenošanai, biedrība “Ugāles attīstība” saņēmusi 399,60 eiro projekta 
“Grafiskais dizainers – mana iespējamā profesija” realizēšanai. Biedrī
bai “Sporta klubs Ugāle” piešķirti 400 eiro pārgājiena organizēšanai pa 
Rubeņa bataljona kauju ceļu, savukārt A. Svara zemnieku saimniecība 
“Akmeņlauki” saņēma 150 eiro projekta “Zvaigžņu pilnas debesis” īste
nošanai, bet Stiklu internātpamatskola 319 eiro izmantos projekta “Sa
darboties un līdzdarboties Stiklos” realizēšanai. 

Marlena Zvaigzne      

Ventspils novada pašvaldība informē, ka turpinās Ventspils novada jau
nās attīstības programmas 2020.–2026. gadam (turpmāk – attīstības prog
ramma) izstrāde. Attīstības programmas projekta redakcijas izstrādes gaitā 
tika veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, lai noskaidrotu viņu viedokli 
par novada attīstības turpmākajām iespējām, problēmām un to iespēja
miem risinājumiem, kā arī lai sagatavotu priekšlikumus attīstības program
mas izstrādei. Paldies visiem, kas piedalījās aptaujas anketu aizpildīšanā.

Attīstības programmas izstrādes gaitā tika organizētas četras te
matiskās darba grupas, kuru mērķis bija izvērtēt pašreizējo situāciju 
dažādās jomās, konstatēt, kas ticis pašvaldībā īstenots pēdējo septiņu 
gadu laikā, kā arī noskaidrot, kas un kā būtu jāmaina tuvākajā nākotnē. 
Paldies visiem, kuri piedalījās tematiskajās darba grupās. 

Tematiskajās darba grupās tika nolemts turpināt iedzīvotāju aptau
ju, jo Ventspils novada pašvaldībai ir svarīga ikviena cilvēka aktīva līdz
dalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību. Visi novada iedzīvotāji, kas 
vēl nav aizpildījuši aptaujas anketu, laipni aicināti to izdarīt līdz 31. jū
lijam. Aptaujas anketu iespējams aizpildīt elektroniski tīmekļa vietnē 
www.ventspilsnovads.lv. Anketas pieejamas arī pagastu pārvaldēs.

Laine Veinberga  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM
 ”PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENEI”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Ventspils novada domes saistošo noteikumu projekts 

“Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei” (turpmāk 
– saistošie noteikumi) izstrādāts saskaņā ar Ministru 
kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 
“Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu. 

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts nosaka Ventspils novada 
domes apstiprinātā budžeta ietvaros izmaksājamo 
pabalstu apmērus un to izmaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada 
pašvaldības iestāde “Ventspils novada Sociālais 
dienests”.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2019. gada 27. jūnija sēdes 
lēmumu (protokols Nr.45, 6.§), Ventspils novada pašvaldība aicina iz
virzīt un pieteikt pārstāvi darbam Ventspils novada vēlēšanu komisijā. 

Pārstāvju izvirzīšana notiek atbilstoši “Republikas pilsētu un nova
du vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 6., 7. un 
8. panta prasībām.

Aizpildītu pieteikumu un kandidāta paziņojumu iesniegt personīgi 
līdz 2019. gada 2. septembrim plkst. 9 Ventspils novada pašvaldībā, Sko
las ielā 4, 1. stāvā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Pieteikums un kandidāta paziņojums atrodami Ventspils novada 
pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv / Sabiedrības līdzdalība 
/ Paziņojumi.

Uzziņas pa tālr. 63629453, 63629450. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
Ventspils novadā

2019. gada 30. maijā

 (protokols Nr.44, 2.§)
(precizēti 27.06.2019., protokols Nr.45, 2.§)

Par pašvaldības  
palīdzību audžuģimenei

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

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija 
noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 

78. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) 

nosaka Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – 
pašvaldība) pabalsta apmēru audžuģimenei un iz
maksas kārtību. 

2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene 
vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu 
un kurā ar Ventspils novada pašvaldības iestādes 
“Ventspils novada bāriņtiesa”  (turpmāk – bāriņtiesa) 
lēmumu ievietots bērns.

3. Līgumu ar audžuģimeni par bērna ievietošanu 
audžuģimenē slēdz Ventspils novada pašvaldības ies
tāde “Ventspils novada Sociālais dienests”.

4. Pašvaldība noteikumos noteiktā kārtībā no paš

valdības budžeta līdzekļiem izmaksā audžuģimenei:
4.1. pabalstu bērna uzturam;
4.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegā

dei.
5. Pabalstu izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā 

noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar bāriņtiesas 
lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģi
menē.

II. Pabalsts bērna uzturam
6. Pabalsts bērna uzturam mēnesī tiek noteikts 

Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu 
divkāršā apmērā.

7. Pabalstu bērna uzturam aprēķina, sākot ar 
dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē, un izmaksā 
vienreiz mēnesī līdz attiecīgā mēneša 15. datumam. 

III. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra ie-
gādei 

8. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei ir noteikts 100,00 EUR gadā. 

9. Pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
izmaksā mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas un 
turpmāk katru gadu augustā.

10. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, 
par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi 
un mīkstais inventārs paliek viņa lietošanā.

IV. Noslēguma jautājums
11.  Noteikumi publicējami un stājas spēkā liku

ma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
Domes priekšsēdētājs  A. Mucenieks

Pārdod nekustamos īpašumus

Tuvojas Ances svētki

ANCE

Var pieteikties darbam 
novada Vēlēšanu komisijā

Kā ik vasaru, arī šogad jūlijs 
paies Ances svētku noskaņā. Jau 
21. reizi svinēsim Ances vārda dienu 
– šoreiz 27.  jūlijā. Svētku rīkošanas 
grupa vairākus mēnešus iepriekš 
pulcējās, lai domātu, plānotu, rēķi
nātu, ierosinātu, kā šogad organizēt 
svētku dienu, lai tā būtu no sirds iz
dzīvojama un atmiņā paliekoša, jo 
svētkus radām mēs paši, ar prieku 
piedaloties un pēc tam sirsnīgi pār
runājot, kā tajos gājis.

Svētku īstā izdošanās atslēga ir 
cilvēki, kas dzīvo Ancē, jo šī ir die
na, kad atslēdzam savas durvis cie
miņiem – radiem, draugiem, skolas 
biedriem, paziņām, un tas visupirms 
ir arī uzticības un piederības aplieci

nājums savam pagastam.
Arī šovasar, tāpat kā citus gadus, 

būs daudz interesanta, ko redzēt, 
dzirdēt, darīt. Ances muižai piestāv 
mūzika un romantiska gaisotne, 
tādēļ arī šoreiz svētkos tā būs vieta, 
kur klausīties mūziku, dziedāt līdzi, 
padejot, iedzert kafiju un pamielo
ties ar kūkām. Tā kā jau kādu laiku 
neesam priecājušies par vietējām 
kolekcijām, aicinu atsaukties kolek
cionārus, kuri grib dalīties savā ko
lekcionēšanas priekā un izrādīt savas 
kolekcijas Ances svētku dalībnie
kiem. Pieteikties Ances muižā vai pa 
telefonu 26307029 (Līga). Lai došana 
no sevis nāk ar prieku un vieglumu!

Līga Grīnberga

Aicina iedzīvotājus izteikt 
viedokli par attīstību



4  | 
2019. gada 9. jūlijs

NOVADS
12. jūlijā plkst. 11 novada spor

ta spēles Usmā.

PILTENE
20. jūlijā pilsētas svētki (prog

ramma  5.  lpp.).
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā, vasaras 

darba laiks: pirmdienās no plkst. 
13 līdz 17; pārējās darba dienās no 
plkst. 10 līdz 17; sestdienās – slēgts. 

Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs jūlijā”.
l Tematiska literatūras izstāde 

lasītavā “Dabas zaļā dziednīca”.
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 

2018. gads”.
l Literatūras izstāde abone

mentā “Kāds putns” – dzejniekam 
Jānim Baltvilkam 75.

l Literatūras izstāde abone
mentā “Mēs pasaulē” – 11. jūlijs. Pa
saules iedzīvotāju diena.

l Literatūras izstāde bērnu no
daļā “Vasarā ar draugiem”.

l V.  Klešnika melnbalto foto
grāfiju izstāde bērnu nodaļā.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l Jūlijā sākas “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 2019”.
l 8.–10. jūlijā jauno grāmatu 

dienas.

PUZE
12. jūlijā plkst. 18 Puzes pagas

tā, Dandzītēs, “Būdniekos” – vokālā 
ansambļa “Mežaroze” koncerts, Ro
zenbergu ģimenes zupas baudīšana, 
dažādas aktivitātes.

19. jūlijā plkst. 19 Puzes pagas
tā, Amelēs, “Vīgriežos” – bērnu un 
jauniešu centra “Avots” sagatavots 
koncerts, Apsīšu ģimenes zupas 
baudīšana, dažādas aktivitātes.

26. jūlijā plkst. 18 Puzes pa
gastā, pie Puzenieku skolas – Puzes 
amatierteātra “Un tā tāļāk” izrāde 
“Velniņi”, veidota pēc R.  Blaumaņa 
pasakas, Ozoliņu ģimenes zupas 
baudīšana, dažādas aktivitātes.

27. jūlijā plkst. 18 Puzes pagas
tā, Stiklos pie lapenītes – vokālā trio 
“Pa īstam” koncerts, biedrības “An
nahite” zupas baudīšana, dažādas 
aktivitātes.

9. augustā plkst. 18 Puzes pa
gastā, Nīcciemā, “Bebros” – folklo
ras kopas “Sītava” koncerts, Alises 
Mačtamas zupas baudīšana, dažā
das aktivitātes.

17. augustā plkst. 16 Puzes 
Mežaparkā “Zupu festivāls”, jaun
dzimušo iešūpošana, Kārļa Kazā
ka koncerts, Pārslas Kupšes zupu 
meistarklases demonstrējumi, da
žādu zupu baudīšana. Balle kopā ar 
“Zvaigžņu lietu”, ieeja ballē 4 eiro.

24. augustā Puzes centrā – “Pu
žiņspēles”, sportiskas aktivitātes, 
spēle “Es i pužiš”, atrakcijas bērniem, 
dienas nobeigumā kino.

Bibliotēka
l No 5. augusta bibliotēka slēgta.
Izstādes:
l Pasaules emocijzīmju dienai 

veltīta informatīva izstāde “Viss par 
emoji”.

l Literatūras izstāde “Labāk no
dzīvot vienu dienu kā lauvam, nekā 
simts gadus kā jēram” – amerikāņu 
rakstniekam Ernestam Hemingve
jam 120.

l Literatūras izstāde “Manis ir 
daudz, un man kaut kur ir sevi jā
liek” – rakstniecei Dacei Priedei 65.

l Informatīva izstāde “Sargā 
manu tēvu zemi!” – Latvijas armi
jai 100.

l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “Pagasta stāsti – Nīcciems”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 64. kopa.

PASĀKUMI:
l No 29. jūlija līdz 2. augus-

tam radošas darbnīcas ar papīru, 
šķērēm un līmi “Savādie pasaules 
iemītnieki”.

TĀRGALE
No 23. jūlija Tārgales pagas-

ta svētku nedēļa. Tārgales pagasta 
amatierkolektīvu dalībnieku izbrau
kuma koncerti un izrādes pagasta 
jūrmalciemos Liepenē, Ovīšos, Mi
ķeļtornī.

27. jūlijā pagasta svētki (prog
ramma  5.  lpp.).

Lībiešu zvejnieku sēta
13. jūlijā plkst. 17 kulināri

jas pēcpusdiena “Ķēķī ar sentēvu 
recep tēm”. Iepazīšanās ar Dženetas 
Marinskas izdotās grāmatas “Zie
meļkurzemes lībiešu tradicionālie 
ēdieni” receptēm. Lībiešu an sambļa 
“Rāndalist” dalībnieki kuplinās pa
sākumu ar dziesmām lībiešu va
lodā un dalīsies ar savām senču 
receptēm. Saimniece demonstrēs 
Kalārok pagatavošanu un stāstīs 
par savdabīgo lībiešu tradicionālo 
ēdienu gatavošanas ieražām. 

19. jūlijā plkst. 17 lībiešu zvej
nieku sētā kulinārijas pēcpusdiena 
“Ķēķī ar sentēvu receptēm”. Saim
niece piedāvās savu tradicionālās 
kultūras programmu “Ziemeļkur
zemes mielasts ar bukstiņputras 
nobaudīšanu”.

19. jūlijā plkst. 19 koncertuz
vedums “Līvõd kōzgõnd / Lībiešu 
kāzu spēle”. Koncertā piedalīsies 
Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis 
“Līvlist” Zigurda Etes vadībā un 
mūziķi Dita Immermane, Savva 
Zihs Lindas Šarkovas vadībā. Tiks 
izspēlētas kāzas, kā tās agrāk tika 
svinētas Kurzemes jūrmalā.

Ovīšu bāka
20. jūlijā plkst. 13 Jāņa Vaiš

ļas fotoizstādes atklāšana. Plkst. 
14 akustiskais koncerts – Andris 
Grīnbergs iepazīstinās ar latviešu 
autoru dziesmu apdarēm klasis
kai ģitārai, Anna Ķirse (vokāls) 
un Dāvis Eņģelis (ģitāra) ar krievu 
romancēm. Plkst. 17 dziesminie
ku koncerts, uzstāsies Elīna Līce, 
Linda Naudiņa, Liene Cukura un 
Ēriks Loks. 

Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba lai

kā: no 9. līdz 26. jūlijam bibliotēka 
slēgta; lasītājiem atvērta 23. jūlijā 
no plkst. 9.30 līdz 17.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aktie

rim Eduardam Pāvulam 90”.
l Literatūras izstāde “Ameri

Ventspils novada pasākumu afiša
9. jūlijs – 15. augusts kāņu rakstniekam Ernestam He

mingvejam 120”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie

kam Jānim Baltvilkam 75”.
l Literatūras izstāde “Rakst

niecei, teātra zinātniecei Lilijai Dze
nei  90”.

l Literatūras izstāde “Franču 
rakstniecei Žoržai Sandai 215”.

PASĀKUMI:
l 27. jūlijā plkst. 13 Tārgales 

pagasta svētkos bibliotēka orga
nizē radošas darbnīcas bērniem 
“Krāsosim vasaru!” un galda spēļu 
turnīru “Šurpu turpu pa Latviju”.

JŪRKALNE 
10. augustā etnogrāfiskā an

sambļa “Maģie suiti” dziedāšanas 
svētki. Ansamblis atzīmēs savu 60 
gadu jubileju.

Bibliotēka 
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 15. jūlija līdz 5. augustam – bib
liotēka slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde bērniem 

“Grāmata lietainām vasaras die
nām”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 62. kopa.

UŽAVA
Užavas tautas nams 
“Tautas dārzs”
26. jūlijā plkst. 19 “Meklē 

jauni, meklē veci – visi beigās dik
ten’ sprauni”. Foto medības Užavas 
centrā un lauku teritorijā. 

27. jūlijā pagasta svētki (prog
ramma  5.  lpp.).

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzejnie

kam un putnu pētniekam Jānim 
Baltvilkam 75”.

l Literatūras izstāde “Vasaras 
ceļojums kopā ar grāmatu”.

l Literatūras izstāde “Aptieka 
uz palodzes, dārzā un mežā”.

l Literatūras izstāde “Sākas 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2019”. Tevi gaida jaunas grāma
tas!”.

l Literatūras izstāde “Detek
tīvs. Un kāpēc gan ne?”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 59. kopa.

ANCE
Ances parks
27. jūlijā plkst. 11 pagasta 

svētki (programma  5.  lpp.).
Bibliotēka
Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 9. līdz 22.  jūlijam un no 6. līdz 
19. augustam – bibliotēka slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Iet vīrs, 

kas dzimis Latvijā” – aktierim Edu
ardam Pāvulam 90.

l Fotogrāfiju izstāde par Ances 
pagasta svētkiem “Ance svin!”.

PASĀKUMI:
l 26. jūlijā plkst. 13 vasaras 

pasākumu cikls bērniem “Vasaras 
lasītava” – lasīsim fragmentus no 
Džesikas Martinello grāmatas “Pat 
briesmoņi tīra zobus”, pārrunāsim 
izlasīto, skatīsimies animācijas fil
mas. 

l 31. jūlijā plkst. 11 lasītāju 
interešu klubiņa “Dažādības” pasā
kums “Dzīvo koši!”.

UGĀLE
Ugāles tirgus laukums 
9. augustā plkst. 19 Ukraiņu 

dienas koncerts.
Ugāles pag. 
“Mežrūpnieku” pagalms
12. jūlijā plkst. 20 Usmas ama

tierteātra izrāde – M. Horna “Bran
gais ķēriens”. Ieeja bez maksas.

12. jūlijā plkst. 21 koncerts – 
dzied Helēna ar ukuleli. Ieeja bez 
maksas.

13. jūlijā pagasta svētki (prog
ramma  5. lpp.).

6.–7. augustā jauniešu pārgā
jiens pa Rubeņa bataljona kauju ceļu.

Bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Ugāle laikmetu 

ceļos”.
l Literatūras izstāde “Latvijas 

armijai 100”.
l Literatūras izstāde “Smalk

jūtīgā un asprātīgā portretētāja” – 
rakstniecei, teātra zinātniecei Lilijai 
Dzenei 90.

l Literatūras izstāde “Angļu 
rakstniecei Airisai Mērdokai 100”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Ieaud sauli, vasariņa!”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Dabas dzejnieks Jānis Baltvilks”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 65. kopa.

l Literatūras izstāde “Rakstnie
cei Dacei Rukšānei 50” (no 1. augus-
ta).

l Literatūras izstāde “Ieliec va
saru burciņā” (no 1. augusta).

l Literatūras izstāde bērniem 
“Augusta jubilārs – trollīšu mamma 
Tūve Jānsone” (no 1. augusta).

PASĀKUMI:
l 18. jūlijā jauno grāmatu die

na.

POPE
Popes kultūras nams
13. jūlijā plkst.14 remonttalka 

Popes kultūras nama telpās.
27. jūlijā plkst. 14 pagalmā tal

kotāju pikniks un dienas ballīte līdz 
plkst. 16.

10. augustā pagasta svētki.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Angļu 

rakstniecei Airisai Mērdokai 100.
l Literatūras izstāde “Dzejnie

kam Jānim Baltvilkam 75”.
l Literatūras izstāde “Rakst

niecei, teātra zinātniecei Lilijai Dze
nei 90.

l Literatūras izstāde “Rakstnie
cei Dacei Priedei 65” (no 1. augusta).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l Jūlijā paredzēts lasītāju klu

biņa “Kamene” pieredzes brauciens 
uz Talsu novada Laucienes pagasta 
bibliotēkām.

ZIRAS
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

jūlijā bibliotēka slēgta, atvērta 22. un 
23. jūlijā no plkst. 8 līdz 16.30.

Izstādes:
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 60. kopa.
l Spāres TLMK “Nāmetiņš” 

rokdarbu izstāde “Padupseņu mo
des skate”.

ZLĒKAS 
Zlēku muižas parks 
un pagasta teritorija
13. jūlijā no plkst. 10 līdz 19 

veloorientēšanās pasākums “Sudra
ba spieķis 2019”.

10. augustā Dīķa svētki. 
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 26. jūlija līdz 26. augustam – bib
liotēka slēgta, atvērta 15. un 16. au
gustā no plkst. 10 līdz 14.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ja jau 

man tā laimējies, / Ka esmu cilvēks 
– vissarežģītākā būtne Visumā, / 
Tad bez mūzikas es nenodzīvošu” – 
dzejniekam Jānim Peteram 80.

l Literatūras izstāde “Apceļo
sim Latviju!”.

USMA
Usmas pagasta pludmale
3. augustā Morica svētki (prog

ramma  5.  lpp.).
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aktierim 

Eduardam Pāvulam 90”.
l Literatūras izstāde “Zied 

zeme – tā kā buķete”, dzejniekam 
Jānim Baltvilkam 75.

l Literatūras izstāde “Mēnes
stars” – rakstniecei Dacei Rukšā
nei 50.

l Literatūras izstāde “Laimes 
kods” – rakstniecei Dacei Prie
dei 65.

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs
“Zūras”
23. jūlijā Vārves pagasta senio

ri dodas ekskursijā uz Klaipēdu, ap
meklē Jūras muzeju.

17. augustā plkst.13 Vārves 
pagasta svētki. Vārves pagasta ama
tierkolektīva izrāde “Caur bēdām pie 
priekiem”, “Teātris un Es” izrāde “Su
nītis un kaķītis”, piepūšamās atrak
cijas, izjādes ar zirgiem, gliteru te
tovējumi, ziepju burbuļi. Volejbols, 
individuālie starti daudzcīņā, futbols 
ar bamperbumbām, balle kopā ar 
grupu “Savējie”.

Rūķu darbnīca, Zūras
9. augustā plkst. 22 nakts kino.
Vārves bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

līdz 14. jūlijam bibliotēka slēgta.
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Stipro un 

vientuļo tēlu radītājs” – amerikāņu 
rakstniekam Ernestam Hemingve
jam 120.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. jūlijā plkst. 14 tematisks 

pasākums “Stāsti par alveju – ko zi
nām un ko nezinām par to”.

Zūru bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 8. līdz 21. jūlijam un no 5. līdz 
18. augustam – bibliotēka slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzinta

ra latvietis smilšu vējā” – aktierim 
Eduardam Pāvulam 90. Literatūras 
izstāde “Saimnieko zaļi!”.

PASĀKUMI:
l 12. jūlijā bibliotēka organizē 

ekskursiju Zūru aktīvistiem uz eko
saimniecību “Lībnieki”. 
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PILTENES PILSĒTAS  
SVĒTKU PROGRAMMA,  

20. JŪLIJS  
“IR TĀDA VIETA...”

Jauno prieki – no plkst. 12.00 līdz 15.00
l Hokeja laukumā “Putu ballīte”;
l Centra parkā: 

m piepūšamā atrakcija;
m izjāde ar zirgiem; 
m radošas darbnīcas;
m RC “Ventspils” (sporta dronu lidojumi,
    paraugdemonstrējumi, free style un 
    citi radio vadāmie modeļi);
m sejiņu apgleznošana, zīmējumi ar hennu,
    kārumi par maksu.

l Visu dienu darbosies bufete.
Sporta laiks – no plkst. 10.00 līdz 16.00
l Kultūras nama kamīnzālē no plkst. 10.00 zolītes kauss, 
pieteikšanās pirms sacensībām;
l Ūdens bumbas Vecventā plkst. 13.00 – 16.00;
Stadionā vieglatlētikas sacensības plkst. 12.00 – 15.00
(pieteikšanās un informācija pie Aigara Matisona, tālr. 
29217674);
l Pludmales volejbols plkst. 10.00 – 12.00
(pieteikšanās un informācija pie Roberta Bernšteina, tālr. 
20038056).
Teātra, mūzikas un dziesmu laiks – no plkst. 14.00 līdz 
19.00 kultūras namā, centra parkā
l Kultūras namā plkst. 14.00 Pastendes amatierteātra “Te rada” 
izrāde – A. Vāvere “Jauna, neprecējusies un baltu izcelsmes”, 
režisore G. Strazdiņa;
l Centra parkā plkst. 16.00 uzdziedāsim Piltenei. Piedalās 
Piltenes pašdarbnieki un konkursa “Dziesma visām paaudzēm” 
dalībnieki;
l Loterija; 
l Apsveikumi;
l Plkst. 18.00 koncerts, dzied Ainārs Bumbieris. 
Pils parka estrādē no plkst. 22.00 līdz 4.00 zaļumballi spēlēs 
“Rikardions”, ieeja 5 eiro.                                              
Darbosies bufete. Priecīgus svētkus!

12. jūlijs

“Mežrūpnieku”  
iekšpagalms
20.00 Usmas dramatiskā 
kolektīva “Suflē” izrāde.
21.00 Muzikāls vakars kopā ar 
Helēnu un viņas ukuleli.

13.jūlijs

Sporta zona
9.30 – 10.00 Pieteikšanās 
sporta disciplīnām (futbolam, 
volejbolam, strītbolam, zolei).
10.00 – 16.00 Futbola kausa 
izcīņa (5 spēlētāji + vārtsargs 
+ 2 rezervisti) – atbalsta SIA 
“Niedrāji MR”.
10.00 – 13.00 Volejbola kausa 
izcīņa (2 pret 2) sievietēm – 
atbalsta SIA “Lejnieki”.
13.00 – 16.00 Volejbola kausa 
izcīņa (2 pret 2) vīriešiem – 
atbalsta SIA “Lejnieki”.
10.00 – 15.00 Strītbola kausa 
izcīņa (3 pret 3) – atbalsts SIA 
“Latigma”.
10.00 – 16.00 Zolīte (pagasta 
pārvaldes zālē).
11.00 – 15.00 Individuālās 
disciplīnas (8 – 12 gadi; 
13 – 16 gadi).
15.00 SIA “Eglaines auto” 
mašīnas vilkšanas spēka kauss 
(komandā 4 cilvēki).
16.45 – 17.10 Sporta disciplīnu 
laureātu apbalvošana.
19.00 – 20.30 Noslēguma 
koncerts (kori, orķestris, 
VPDK “Usma”, UVSK meiteņu 
ansamblis).

Bērnu un interaktīvā zona
11.00 – 14.00 Bērnu 
radošās darbnīcas – mūzikas 
instrumenti, krāsu liešana, 
burbuļi, foto rāmītis, ziedu 
krāsošana, sejas apgleznošana, 
henna.
11.00 – 15.00 Orientēšanās 
sports (5 – 10 gadi, 
11 – 13 gadi, 14 – 16 gadi, 
pieaugušie).
12.00 – 13.00 Draiskošanās ar 
klauniņu Heli.
12.00 – 16.00 Foto kabīne.
14.00 – 16.00 Ugāles 
kopdziesmas iedziedāšana.

Tirgus laukums
10.00 – 17.00 Tirgus.  
11.45 Svētku svinīga atklāšana.
12.00 – 12.50 Dažādu žanru 
dejas – līnijdejas, sporta 
dejas u.c.
13.00 – 13.50 Krievu, baltkrievu 
kolektīvu uzstāšanās vai teātra 
izrāde.
14.00 – 14.50 Folkloras kopu 
sadziedāšanās (Saulkrasti, 
Naukšēni, Ugāle). 
15.00 – 15.50 Viļānu tautas 
mūzikas kolektīvu koncerts.
16.00 – 16.50 Tautisko deju 
kolektīvu sadancis 
(Ance, Ugāle u.c).
18.30 Stāšanās gājienam (pie 
pasta) – katram kolektīvam – 
uzņēmumam, iestādei – savs 
karogs, vimpelis vai plakāts 
un savai specifikai atbilstošs 
apģērba noformējums.
22.00 Balle, spēlē “Zvaigžņu 
lietus”.

11.00 Svētku gājiens “Dzīve kā košums”. 
Tērpsimies koši un pamanāmi. No autobusu 
pieturas. 
11.30 Atklāšanas koncerts ar Ances 
VPDK, Ances senioru deju kolektīvu, VPDK 
“Sprigulītis”, Pop studiju “Jūras akmentiņi”. 
Apliecības “Ances pagasta jaunais iedzīvotājs” 
pasniegšana. 
Estrāde 
13.00 Tirgus. Tiem, kas vēlas tirgoties, 
pieteikties pa tālr. 29463773 (Ances pagasta 
pārvalde). 
Ances parks 
13.00 Volejbola sacensības sporta laukumā. 

13.00 – 17.00 SIA “Ūdensputni” atrakcijas 
visai ģimenei, viktorīna, piepūšamās atrakcijas, 
baskāju taka, fotostūris.
13.00 – 17.00 Muižā hobiju izstāde, kafejnīca 
pie muižkundzes, sadziedāšanās. 
15.00 – 17.00 Pie centra dīķa izjādes ar zirgiem 
visai ģimenei. 
14.00, 15.00, 16.00 Muižā balsis kopā ar Kārli 
Kazāku (dokumentāla filma par Anci).
Estrāde 
18.00 Teātra izrāde.
19.00 Koncerts ar Mārtiņu Ruski, apbalvošana, 
izsole. 
21.00 Balle – spēlē Aldis un Oļegs. 

6.30 –11.30 Makšķerēšanas sacensības;
10.00 –10.30 Reģistrācija Usmas pagasta 
pludmalē “Morica kausa 2019” izcīņai;
10.40 Starts sporta spēlēm:
 l volejbols (2+1 jauktā 
                   komanda);
 l futbols (4+1 jauktā komanda);
 l strītbols (2+1 jauktā
                   komanda);
 l stafete (4+1 jauktā komanda);

12.40 –13.00 Svētku gājiens no pagasta 
centra (dalībniekus aicinām padomāt par 
svētku tērpa noformējumu, interesantākie 
tērpi tiks pie balvām);
13.00 Svētku atklāšana Usmas pagasta 
pludmalē, dejo VPDK “Usma”; 
14.00 Bērniem izrāde “Brēmenes 
muzikanti”, cirka spēles;
15.00 Bērniem piepūšamās atrakcijas, 
ūdensbumbas, seju apgleznošana, 
radošās darbnīcas, zirgu izjādes;
15.00 Zivju zupa;
15.00 – 17.00 Individuālās sporta 
disciplīnas pieaugušajiem un bērniem;
15.30 Pagasta pārvaldes apsveikums;
15.30 Umurkumurs;
16.00 Amatierteātra izrāde Usmas tautas 
nama telpās;
16.00 WURTH stipro vīru un sievu 
sacensības svaru bumbas celšanā;
17.00 Viesmākslinieku koncerts;
20.00 Sportistu apbalvošana;
22.00 Balle ar grupu “Zemeņu iela” no 
Cēsīm;
24.00 Grāfa Morica atvadu runa;
00.10 Svētku salūts pēc Usmas laika.
Visas dienas garumā aplūkojama 
fotoizstāde tautas nama “Usma” telpās, 
darbosies bufetes. Sekot līdzi informācijai 
t/n “Usma” feisbuka lapā, jo programma 
var nedaudz mainīties.

Stadionā no plkst. 12.00 pagasta svētku 
sportiskās aktivitātes. 
Brīvdabas estrādē no plkst. 12.00:
l Piepūšamā atrakcija;
l Svētku komercizstāde; 
l Bērnu radošās darbnīcas; 
l Svētku koncerts;
l Tārgalē jaundzimušo bērniņu svinīga 
šūpošana un uzņemšana pagasta saimē. 
(ģimenisko vērtību stiprināšanai vēlamies 
turpināt aizsākto tradīciju – sveikt pagastā 
dzimušos bērnus. Tā kā spēkā stājušās 
izmaiņas personas datu apstrādes jomā, 
aicinām vecākus godināšanas pasākumam 
pieteikt bērniņus, kuri dzimuši laika posmā 
no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 
20. jūlijam. Lūgums pieteikties līdz šā 
gada 20. jūlijam Tārgales pagasta pārvaldē 
pie sekretāres. Papildu informāciju iegūsiet, 
zvanot pa tālr. 28624534 Tārgales kultūras 
pasākumu organizatorei vai rakstot 
e-pastā targales.kn@ventspilsnd.lv);
l 14.00 Izjāde ar zirgu;
l 15.00 Ugāles amatierteātra izpildījumā 
Danskovītes izrāde “Sievasmātes bizness”.
l 16.00 Kulinārijas pēcpusdiena “Ķēķī 
ar sentēvu receptēm” lībiešu zvejnieku 
sētā. Tradicionālās sentēvu virtuves goda 
mielasta pagatavošana un degustēšana;
l 17.00 Suitu vīru un suitu dūdenieku 
koncerts;
l 18.00 Cirka izrāde “Alises piedzīvojumi 
Brīnumzemē”;
l 20.00 Pagasta svētku sacensību 
uzvarētāju sveikšana un skates “Sakoptākā 
Tārgales pagasta sēta – 2019” uzvarētāju 
sveikšana;
l 21.00 Zaļumballe, spēlēs grupa “Nakts 
ziņas”. 
Svētku programmā iespējamas izmaiņas.

27. jūlijā plkst. 19.00 svētku ieskaņas 
pasākums – orientēšanās Užavas lauku 
teritorijā “Vai atpazīsti?”. Starts trīs grupās: ar 
kājām, ar riteņiem un ar automašīnām.
28. jūlijā
l 7.00 – 9.00 Makšķerēšanas sacensības 
“Pludišs” Užavas upē ar pludiņu makšķerēm;
l 10.00 Užavas svētku sākums. Tautas nama 
otrajā stāvā užavnieču darbu izstāde, Vēsmas 
Lodes gleznu izstāde un Dagnijas Latišas 
fotoizstāde;
l 10.15 – 13.00 Individuālās stafetes lieliem, 
maziem, jauniem un ne tik jauniem;
l 10.30 – 12.30 Izjādes ar “Demoras” 
zirgiem;
l 11.00 – 13.00 Radošās darbnīcas ikvienam;
l 13.00 – 14.00 Komandu starti (2 dāmas,  
2 kungi);
l 14.15 – 18.00 Volejbola turnīrs starp 
Užavas un viesu komandām;

l 13.00 – 16.00 Piepūšamās atrakcijas 
bērniem, sejiņu apgleznošana;
l 16.00 Tautas nama zālē Usmas 
amatierteātris “Suflē” viesojas ar M. Hornas 
lugu “Brangais ķēriens”;
Starp dienas aktivitātēm – pusdienas no lielā 
saimes katla;
l 19.00 Vvētku kulminācija Užavas estrādē.
Šūpināsim jaundzimušos užavniekus, 
godināsim vecākos užavniekus, sveiksim 
dienas uzvarētājus sporta disciplīnās, paldies 
teiksim svētku finansiālajiem atbalstītājiem un 
čaklajiem palīgiem, kas ar savu darbu palīdzēja 
tapt Užavas svētkiem.
Koncertu “Lietussargs mums visiem viens” 
sniegs Valmieras aktieru grupa “Žerāri”.
Pusnaktī ar svētku salūtu sveiksim savu Užavu 
un visus svētku dalībniekus.
Rītausmu sagaidīsim zaļumballē kopā ar 
muzikantiem no Talsiem un DJ Elvi no Kuldīgas.

UŽAVAS PAGASTA SVĒTKU PROGRAMMA  
“RODI PRIEKU UŽAVĀ”

ANCES PAGASTA SVĒTKU PROGRAMMA  
“DZĪVE KĀ KOŠUMS”, 27. JŪLIJS

MORICA SVĒTKI USMĀ,  
3. AUGUSTS

TĀRGALES PAGASTA 
SVĒTKU PROGRAMMA, 

27. JŪLIJS

UGĀLES PAGASTA  
SVĒTKU PROGRAMMA
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UGĀLE

15. jūnija agrs rīts. 
Migla. Bet caur biezo miglas 
plīvuru neatlaidīgi spraucas 
saules stari. Nodomāju: tieši 
kā mani devītie – kāds savu 
turpmāko ceļu redz pavisam 
konkrētu, bet dažam vēl 
caur biezu neziņas miglu 
jāizlaužas.

Esam kopā pavadījuši piecus 
gadus. Gribot vai negribot esam 
cits cita dvēselē atstājuši savus 
nospiedumus. Esam cīnījušies 
ar nesekmības vējdzirnavām, ie
saistot visus iespējamos papild
spēkus. Esam izjutuši kopīgu 
gandarījumu par labi padarītu 
darbu. Un šodien patiešām esmu 

lepna, ka izlaidumā apliecību 
par pamatizglītību saņems visi 
14 mani mīļie jaunieši. Skaidrs, 
ka katrs nākamais izglītības do
kuments prasīs lielāku piepūli 
un ieguldījumu. Atbildību par 
savu rīcību nāksies izjust arvien 
skaudrāk. Dzīvi bez kļūdām un 
klupieniem nodzīvot nav ie

spējams. Tikai jāprot piecelties, 
izdarīt secinājumus un iet tā
lāk. Nebaidieties lūgt padomu, 
kad iet grūti. Ticiet, ka vecāki 
un skolotāji nav veci muļķi, kas 
neko nesaprot no jūsu problē
mām, viņi reizēm ar savu dzīves 
pieredzi var būt visai noderīgi. 
Ar daļu no jums mūsu kopīgais 

ceļš turpināsies. Tie, kuri izvē
lējušies doties pasaulē, vienmēr 
būs gaidīti ciemiņi savā vecajā, 
labajā Ugāles vidusskolā, lai iz
stāstītu par savām veiksmēm vai 
arī izsūdzētu bēdas. Lai jums 
veicas!

Klases audzinātāja
 Inta Siliņa 

Ir pagājuši 12 gadi kopš 
brīža, kad mēs, mazi un 
pārbijušies, iesoļojām pa 
Ugāles vidusskolas durvīm. 
Cilvēki, gaiteņi, klases – viss 
bija mums svešs, taču, par 
laimi, mēs nebijām sveši cits 
citam. Bērnudārzs bija mūs 
satuvinājis un sagatavojis 
šai dienai – mēs jutām 
blakus savus biedrus.

Pirms pāris dienām mums bija 
iespēja pavadīt mācību stundu ar 
tējas krūzēm rokās, ar saldumiem 
un labām sarunām. Tā bija pēdējā 
mācību stunda šajā priekšmetā, 
kas pats par sevi šķita neiespēja
mi. 12 gadi ir milzīgs laiks, ja tev 
pašam ir vien 18. Mēs pazīstam 
cits citu divas trešdaļas no savas 
dzīves, pat vairāk, ja skaita bērnu
dārzu (matemātikas zināšanas šo
brīd lieti noder šiem aprēķiniem). 
Tobrīd, sēžot klasē un runājot 
ar saviem nu jau pieaugušajiem 
klasesbiedriem, mani nepame
ta sajūta, ka viss notiekošais ir... 
dīvains, neizprotams, varbūt pat 
neiespējams. Es šos cilvēkus esmu 
pazinusi teju visu dzīvi, un tagad 
pēkšņi viņu vairs nebūs blakus? 
Iespējams, dažus no viņiem es 
nekad vairs nesatikšu... Biedējoša 
sajūta. Negribu būt sūdzambībe-

le, tāpēc neatstāstīšu pilnīgi visu 
sarunu, kas norisinājās. Pateik
šu vien to, ka es neesmu vienīgā, 
kuru apciemo domas par šī brīža 
neiespējamību, ne mani vienu 
biedē nākotne. Mēs atcerējāmies 
savus bijušos klasesbiedrus, uz
zinājām daudz ko jaunu par viņu 
gaitām, kas vedināja uz domu, ka, 
iespējams, arī es kādreiz izman
tošu “Facebook”, lai uzzinātu, kā 
viņiem klājas. Kas zina, kur mūs 
aizvedīs liktenis. Kas mūs sagai
da? Tas ir noslēpums, kuru mēs 
uzzināsim tikai tad, kad pienāks 
laiks. 

Pēdējais pusgads mūs ļoti sa
tuvināja. Visas iepriekšējās nesa
prašanās vairs nav svarīgas. Mēs 
vienkārši atbalstām cits citu. Labi, 
labi, es zinu, ka tas skan skumīgi. 
Labāk domāt par ko labu, vai ne. 
Kā būtu, ja mēs atcerētos dažus 
notikumus no mūsu skolas karje-
ras? Šeit noteikti ir ko atcerēties!

Sākumskola. Zombiji bija tā 
laika hīta spēle, kurai mēs atde
vām ne mazumu savu spēku. Uz 
skolu nācām vismaz 30 minūtes 
pirms paredzētā laika, ja ne vēl 
ātrāk. Garderobe tika ignorēta, jo 
mēs nedrīkstējām atklāt, ka esam 
skolā. Nē, tā vietā mēs gājām uz 
klasi, slēpām visas savas mantas 

un slēpāmies paši, lai nākamais 
nācējs nezinātu, ka nav viens šajā 
telpā. Gaisma netika ieslēgta, 
lai būtu grūtāk atrast pretinie-
ku. Viens no klasesbiedriem bija 
zombijs, viņa uzdevums bija atrast 
kādu no mums un nodot stafeti 
tālāk. Šo spēli varētu nosaukt par 
paslēpēm, ja vien pēc kāda laiciņa 
mēs paši nepārkāptu spēles no
teikumus. Spēlē vienmēr pienāca 
punkts, pēc kura mūsu pacietība 
izzuda, visi sāka kāpt ārā no slēp
ņiem, un tie jau bija ķeriņi. Es pati 
biju visai kautrīgs bērns, tāpēc 
paliku slēpnī līdz skolotājas iera
šanās brīdim, bet tas man tomēr 
sagādāja ļoti lielu prieku, jo es visu 
varēju pārredzēt no malas.

Pamatskolā mēs pārvērtā
mies līdz nepazīšanai, pusaudžu 
vecums par mums neaizmirsa. 
Svarīgākā sižeta līnija tolaik bija 
lielākā desmitgades kauja – mei
tenes pret puišiem. Puiši sēja kopā 
mūsu somas, slēpa tās, karināja 
mūsu drēbes kokos, dabūt tās lejā 
bija teju neiespējami (varbūt kādā 
kokā joprojām ir kāds apģērba ga
bals). Meitenes savukārt izman
toja citādas metodes. Mēs apsmi
dzinājām puišu jakas ar savām 
smaržām, tā kārtīgi un no sirds, 
nežēlojot. Varu vien iedomāties, 

kādas domas bija galvā šo puiku 
vecākiem, sajūtot sieviešu smar
žas tik milzīgos daudzumos. Daž
reiz abas karojošās puses apvieno
jās cīņā pret kopēju pretinieku. Tā 
mēs vienu reizi pagriezām pulks
teni 10 minūtes uz priekšu, jo ļoti 
gribējām ātrāk tikt pusdienās. 
Vēlāk par to uzzināja visa skola. 
Tāpat mēs appludinājām sko
las gaiteņus ar sniegu, bēgām no 
stundām, lai pasēdētu bērnu par
kā un pasildītos saulītē. Vairākus 
gadus mūsu mīļākais seriāls bija 
“Slēgtā skola”. Mēs palikām skolā 
pēc stundām, lai spēlētos klasē, 
iztēlotos, ka paši esam šī seriāla 
varoņi, mēs pat paši taisījām die
nasgrāmatas, ģērbāmies atbilstoši 
savam tēlam utt. Mēs gājām cie
mos pie savas sākumskolas skolo
tājas, lai apspriestu “Slēgto skolu”, 
jo arī viņa bija liela šī seriāla fane. 
Manuprāt, pamatskolas gadi bija 
vieni no grūtākajiem, taču vienlai
kus arī atmiņā vispaliekošākie.

Vidusskola jau ir pilnīgi cits 
stāsts. Skolēnu skaits mazinājās, 
aizgāja tie, kuri bija atbildīgi par 
blēņu un jautrību darīšanu mūsu 
klasē, un, varētu teikt, kopš tā brī
ža viss ir ritējis salīdzinoši mierīgi. 
Mēs kļuvām par mazu, bet salie
dētu kolektīvu. 

Esmu dzirdējusi atšķirīgus 
viedokļus par mūsu klasi, tā sauk
ta gan par izcilu, gan par sliktu. 
Man pašai šķiet, ka mūsu klase ir 
īpatnēja, varbūt mazliet atšķirī
ga no citām, taču es varu pilnīgi 
droši apgalvot, ka nevienā citā es 
nejustos tik labi kā šajā. Skolotāji 
ir izteikušies par mums ļoti dažā
di. Daudzi slavēja mūs par to, ka 
esam vienīgā klase, kas aiz sevis 
piestumj krēslus (svarīgs rādī

tājs!). Citi savukārt teica, ka esam 
stūrgalvīgākā klase, kāda redzēta. 
Pēdējā angļu valodas stundā sko
lotāja sacīja, ka esam ļoti satu
vinājušies pa šiem gadiem, mēs 
esam kā ģimene. Latviešu valodas 
skolotāja, vērojot, kā mēs pildām 
darba lapas, sacīja, ka esam unikā
la klase, katram no mums ir sava 
īpašā darba seja, citās klasēs nav 
līdzīgu. Vai ir dzirdēts tāds ter
mins kā cacu klase? Tie esam mēs! 
Daudzi ir teikuši arī to, ka esam 
gudrs gads, kas arī atspoguļojas 
rezultātos – pagājušajā semestrī 
mums bija labākais vidējais vērtē
jums skolā, ar ko mēs visi nespē
jām vien beigt lepoties. Ticiet vai 
ne, bet skumjākais brīdis pienāca, 
kad mēs pēdējo reizi ēdām pus
dienas skolas ēdnīcā. Mums pa
sniedza atvadu banānus, mēs sē
dējām pie galda līdz pat pēdējam 
un, kad gājām prom, apsolījām, 
ka vēl šeit atgriezīsimies. Muļķīgi, 
bet tieši tobrīd sāka lauzties ārā 
asaras.

Pietiek runāt par to, kas bijis, 
vai ne. Ko es redzu nākotnē?

Godīgi? Man nav ne mazākās 
nojausmas. Neviena hipotēze par 
šo tēmu nav radusies. Mēs savā 
starpā reiz runājām, ka dzīve ir 
viena neparedzama lieta. Mēs va
ram plānot, cik uziet, bet beigu 
beigās viss izvērtīsies pilnīgi ci
tādi. Varbūt kādam no mums būs 
desmit bērni, varbūt mūsu starpā 
ir nākamā kaķu tante ar 100 ka
ķiem!? Varbūt nākamais Nobela 
prēmijas laureāts ir mūsu rindās? 
Kas to lai zina? Mēs nevaram 
noraidīt nevienu no šiem varian
tiem. Atliek vien gaidīt nākamo 
salidojumu, lai to uzzinātu.  

Diāna Andrejeva

Varbūt mūsu rindās ir 
Nobela prēmijas laureāts

Notici, un tev izdosies!

Ugāles vidusskolas devītās klases absolventi ar pedagogiem.     INTAS SILIŅAS ARHĪVA FOTO
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SENIORI

Piektais festivāls 
29. jūnijā notika Jaunpilī. To 
organizēja Jaunpils novada 
dome un deju grupas 
“Vīgriezes” dalībnieces, 
galveno vadību uzņēmās 
Inta Krūmiņa, pieaicinot 
palīgā kultūras nama 
vadītāju Silvu Nordenu. 
Jaunpils patiesībā nav 
piejūras novads, bet grupas 
“Vīgriezes” dalībnieces 
ir piedalījušās visos 
iepriekšējos festivālos un 
šogad aicināja seniorus 
paviesoties Jaunpilī.

Visi festivāla dalībnieki at
saucās aicinājumam paņemt līdzi 
īpašu dadzi, pīlādzi, rozi vai nātri, 
vīgriezi vai papardi kopīga svētku 
zaļā ugunskura veidošanai Jaun
pils parkā. Zaļais ugunskurs bija 
ļoti skaists, tas vēlāk kalpoja par 
fonu gan grupu, gan individuāla
jām fotogrāfijām. Pasākums sākās 
ļoti agri, tāpēc organizatori piedā
vāja gardas brokastis. Katrs paņē
ma līdzi savu iecienītāko krūzīti, 
jo valdīja devīze “Dzīvosim zaļi!”.

Uz festivāla atklāšanu pie 
Jaunpils pils ar laivu ieradās Jaun
pils domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere un svētku iniciatore, pir
mā festivāla organizatore Guni
ta Dzene no Carnikavas. Visus 
nopietnus pasākumus Jaunpilī 
parasti ievada lielgabala zalve, 
to baudījām arī mēs, bet turpi
nājumā devāmies uz pils parku, 
lai ļautos tālākai norisei. Skanot 

Piejūras novadu senioru 
festivālā “Pie jūras dzīve mana”

dziesmai “Pie jūras dzīve mana”, 
ko dēvē par festivāla himnu, mas
tā uzvijās festivāla karogs.

Festivālā piedalījās 370 da
lībnieki no Jaunpils, Engures, 
Grobiņas, Saulkrastu, Engures, 
Carnikavas, Dundagas, Salacgrī
vas, Pāvilostas, Rucavas, Ventspils 
novada un Jūrmalas, kā arī intere
senti no Kuldīgas un Saldus nova
da. Tas jau liecina, ka pamazām 
festivāls pāraug sākotnējo ieceri 
un tajā vēlas piedalīties seniori arī 

no iekšzemes novadiem.
Tradicionāli festivālā katrs no

vads piedalās ar kādu priekšnesu
mu, tā veidojas interesants svētku 
koncerts ar daudzveidīgu program
mu. Ventspils novadu pārstāvēja 
līnijdeju grupa “Margrietiņas” no 
Ugāles Zentas Ķeizares vadībā. Par 
koncerta dalībniekiem īpaši priecā
jās skaņu režisors, jo bija pārsteigts, 
ka tik kvalitatīvu koncertu var radīt 
bez gariem iepriekšējiem mēģināju
miem. Protams, to izbaudīja arī visi 

klātesošie, skanēja interesanti ap
sveikuma vārdi, dziesmas, un mēs 
vērtējām raitos dejotāju soļus. Dau
dzi kolektīvi uzdāvināja Jaunpils 
dāmām lāpstas ar vēlējumu izrakt 
kanālu līdz jūrai.

Pēc pusdienām Jaunpils vi
dusskolā devāmies izzinošā eks
kursijā pa Jaunpils centru, visas 
grupas apskatīja pili, dzirnavas 
un baznīcu. Mūsu grupu vadīja 
Inta Krūmiņa, īsumā ieskicējot 
nozīmīgākos Jaunpils vēstures 

notikumus. Noslēguma koncertā 
un ballē par jautrību gādāja “Zaļā 
galma kapela”. 

Delegāciju vadītāju sapulcē 
runājām ne tikai par tālākām sa
darbības iespējām, bet arī vienojā
mies par nākamā festivāla norises 
vietu. Šogad tas bija ļoti vienkār
ši, jo Jūrmalas delegācijas vadība 
paziņoja, ka vēlas ļoti daudzus 
seniorus uzņemt viesos pie sevis 
jaunajā Mellužu estrādē.

Māra Kraule

Jaunpils dāmas dāvanā saņēma lāpstas, ko pasniedza arī Ventspils novada pārstāvji.  MĀRAS KRAULES FOTO

UGĀLE

Ugāles vidusskola 
ir iesaistījusies “Erasmus+” 
skolu apmaiņas projektā 
“Mūsu kultūrmantojums, 
mūsu bagātība”. Pasākuma 
pirmā sanāksme notika 
Itālijā, turp devās astoņi 
10. klases skolēni un trīs 
skolotāji.

Mačaratā mūs sagaidīja vies
ģimenes, ar kurām kopā devāmies 
uz mūsu jaunajām mājām. Bijām 
pirmā delegācija, kas ieradās, tādēļ 
mums bija iespēja iesaistīties itāļu 
skolēnu mācību stundās. Mūsu 
skola pavisam noteikti atšķiras no 
viņu skolas, pie mums klases ir ie
kārtotas daudz modernāk, kā arī 
mūsu skolā daudz vairāk izman
to jaunās tehnoloģijas. Otro die
nu pavadījām viesģimenēs – citi 
devās izklaidēties, bet daži brau
ca ekskursijās. Nākamajā dienā 
mums pievienojās pārējo valstu 
skolēni, kopā ar viņiem iepazinām 
seno Itālijas komandu spēli “Pal
lone al braciale”. Šī spēle bija ļoti 
populāra Itālijā līdz 1921. gadam. 
Lai tuvāk iepazītu šo spēli, devā
mies uz vēsturisko Treiu pilsētu, 

kur norisinājās šīs spēles paraug
demonstrējums. Ceturtajā dienā 
bija ekskursija pa Mačaratas vēs
turisko centru, kur varēja apskatīt 
daudzus ievērojamus vēsturiskus 
objektus un ievērojamo “Palazzo 
buonaccorsi” muzeju, kurā varēja 
novērtēt slavenu mākslinieku dar
bus. Visas nedēļas laikā paspējām 
apskatīt vairākas Itālijas mazās, 
skaistās pilsētiņas, pabijām vairā
kās baznīcās, izstaigājām šaurās 
un noslēpumainās ieliņas. Bija 
iespēja iegriezties Frasasi alās, kas 
ir vienas no slavenākajām Itālijā. 
Tās izveidojušās kaļķainās stratifi
kācijas rezultātā 190 miljonu gadu 
laikā.

Lai arī braucieni ekskursijās 
bija svarīga šī projekta daļa, tomēr 
vissvarīgākais bija cilvēki, kurus 
mēs iepazinām nedēļas laikā – 
gan viesģimenes, gan visi pārējie 
projekta dalībnieki. Šajā nedēļā 
izbaudījām itāļu ģimeņu viesmīlī
bu, mums tika piedāvāta izdevība, 
ko nevar aizstāt ar jebkāda veida 
ekskursijām,  – mēs varējām iepa
zīt autentisko Itālijas sabiedrību. 
Kaut arī daudzi cilvēki nerunāja 

Iepazīta itāļu kultūra

angliski, viņi centās ar mums sa
zināties. Īsajā laika posmā mēs 
visi ieguvām draugus, no kuriem 
bija grūti atvadīties. Stāvot pie au
tobusa un saprotot, ka šis jaukais 
laiks Itālijā ir galā, pārņēma di
vējādas sajūtas – no vienas puses, 

bijām ļoti noilgojušies pēc mājām, 
bet, no otras puses, acīs neaptu
rami riesās asaras, jo šajā mazajā 
laika posmā bijām pieķērušies cits 
citam.

Esam pateicīgi par šo iespēju 
piedalīties projektā un noteikti 

turpināsim cītīgi strādāt, lai līdz 
nākamā gada pavasarim, kad pro
jekta dalībnieki brauks uz Latviju, 
mēs būtu gatavi viņus uzņemt. Šo 
lielisko pieredzi neaizmirsīsim.

Zane Bērziņa un 
Elizabete Gulbe

Ugālnieki saulainajā Itālijā.  ELIZABETES GULBES ARHĪVA FOTO
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TĀRGALE

Tārgales pamatskola 
divus gadus darbojas 
“Erasmus+” programmas 
starpskolu stratēģiskās 
partnerības projektā 
“Komunikācija ir atslēga” 
(“Communication Is 
the Key”), kurā piedalās 
arī mācību iestādes no 
Rumānijas, Portugāles, 
Spānijas, Polijas, Bulgārijas 
un Turcijas. 

Projekta mērķis, norāda sko
lotāja Daiga Kņaza, ir skolēnu po
zitīvas komunikācijas veicināšana, 
mācot viņiem vairākas sociālās 
prasmes – pozitīvu saskarsmi, sa
darbību, toleranci, daudzkultūru 
izpratni, emociju savaldīšanu, 
konfliktu un agresīvas uzvedības 
mazināšanu, personības attīstības 
veicināšanu, mācoties dzīvot har
monijā ar citiem.

““Erasmus+” projekta “Com
munication Is the Key” noslēgu
ma darba vizītē man tika dota 
iespēja paviesoties viesmīlīgajā 
Holbokā. Tur apmeklējām divas 
no septiņām Holbokas profesio
nālās skolas ēkām – vienā no tām 
atrodas bērnudārzs un sākum
skola, bet otrā – pamatskolas 
klases.

Rumāņu ciemata dzīvesveids 
mazliet atšķiras no mūsējā, vi
ņiem ir izdevies labāk sabalansēt 
senās tradīcijas ar mūsdienām. 
Skolēni svētkos ar lepnumu valkā 
tautastērpus un tautiskus elemen
tus ikdienā labi prot sakombinēt 
ar mūsdienu modes tendencēm. 
Uz ielām zirgi un rati ir ikdienas 
parādība līdzās automašīnām. Pie 
daudzām mājām ir skaistas akas, 
kas vedina domāt par pasakām un 

teikām. Tur senais un mūsdienī
gais harmoniski pastāv viens ot
ram līdzās. Projekta laikā mums 
tika dota iespēja iepazīties un sa
strādāties ar skolotājiem ne tikai 
no Rumānijas, bet arī no Polijas, 
Bulgārijas, Spānijas, Portugāles 
un Turcijas. Lieliska pieredzes 
apmaiņa norisinājās gan kopīga
jās sapulcēs, gan nodarbībās, gan 
tiekoties ar Holbokas pašvaldības 
vadību, gan dodoties izbraukumā 
uz sāls raktuvēm “Salina Targu 
Ocna” Karpatu kalnos,” atceras 
Daiga Kņaza. 

Tārgales pamatskolas au
dzēkņus savās mājās uzņēma ru
māņu skolēnu ģimenes. Skolēni 
piedalījās dažādās nodarbībās 
kopā ar rumāņu, turku un bulgā
ru bērniem, mācījās komunicēt 
savā starpā, veidojot savu emo
ciju koku, darinot rokdarbus, 
palīdzot mazajiem bērnudārza 
audzēkņiem, pildot dažādus uz
devumus, spēlējot spēles, kopā 
muzicējot un dejojot, rīkojot ko
pīgus atpūtas vakarus, dodoties 
ekskursijā un viesojoties sko
lā Liceul Moldova, kurā mācās 
skolēni ar dažāda līmeņa redzes 
traucējumiem. “Dalība projek
ta vizītē man bija pavisam jau
na pieredze un izaicinājums, jo 
runāt un sadarboties svešvalodā 
nav nemaz tik viegli. Tomēr tas 
bija lielisks piedzīvojums un vēr
tīgs ieguvums man kā skolotājai. 
Esmu pateicīga par doto iespē
ju, paldies projekta virzītājiem!” 
saka skolotāja Daiga.

Tārgales pamatskolas 6. kla
ses skolēns Ričards Austers vizī
tes sākumā uztraucās, jo pirmo 
reizi bija tik tālu prom no mājām: 

“No paša rīta iepazinos ar Dragos 
Gabrielu, pie kura dzīvoju visu 
nedēļu, un mēs kopā ar pārējiem 
projekta dalībniekiem gājām uz 
1.–4. klašu ģimnāziju. Skolā visus 
sagaidīja skolēni, dziedot rumāņu 
dziesmas un dejojot. Ap pusdie
nas laiku gājām kopā ar Dragos 
Gabrielu uz viņa privātmāju, kur 
mūs jau gaidīja viņa smaidīgais 
tētis. Ģimene mani uzņēma ļoti 
viesmīlīgi, sirsnīgi un laipni. Visu 
laiku bijām draudzīgi, viņi uz
mundrināja  un rūpējās par mani. 
Dragos Gabriela ģimene tagad ir 
mani un manu vecāku draugi. Es 
esmu laimīgs, ka dzīvoju tieši šajā 
ģimenē, un ceru, ka mēs visi drīz 
atkal satiksimies.”

Viesojoties neredzīgo un 

vājredzīgo bērnu skolā, Ričards 
centies izprast šo vienaudžu pa
sauli: “Bērni mācās rakstīt un la
sīt ar īpašiem mācību līdzekļiem. 
Neredzot apkārtējo pasauli, viņi 
izmanto pārējās maņas un mā
cās, sporto, muzicē un pielāgojas 
apstākļiem. Atceros vienu mazu 
meitenīti, kura lasīja un rakstī
ja tik ātri, ka mēs, redzīgie, pat 
tā nevarējām. Katru dienu  pie
dalījos “Erasmus+” rīkotajās ra
došajās darbnīcās. Ar dažādām 
spēlēm un uzdevumiem veido
jām emociju koku, dažādus rok
darbus, zīmējām un sportojām. 
Iepazinu Rumānijas kultūru un 
vēsturi. Man tā bija lieliska pie
redze, izaicinājums un piedzīvo
jums. Esmu ieguvis daudz jaunu 

draugu no Turcijas, Bulgārijas 
un Rumānijas. Tās bija septiņas 
emocijām bagātas dienas. Esmu 
kļuvis patstāvīgāks un drosmī
gāks. Esmu iemācījies jau dažus 
vārdus rumāņu valodā un uzla
bojis angļu valodas zināšanas. 
Svarīgi ir mācīties valodas, lai 
spētu komunicēt plašajā pasau
lē. Man šis projekts ir liels iegu
vums. 

Ikvienam skolēnam iesaku: 
“Brauciet, piedalieties un ne
baidieties!” Paldies Tārgales pa
matskolai par iespēju darboties 
“Erasmus+” programmā! Īpaši 
vēlos pateikties rumāņu Kopači
anu ģimenei, kurā dzīvoju,” saka 
Ričards. 

Marlena Zvaigzne  

Projekta noslēguma 
vizīte Rumānijā

Skolēni iepazīst cits citu, iesaistoties dažādās nodarbībās.               DAIGAS KŅAZAS ARHĪVA FOTO

VĀRVE

Dejotāji sadarbojas ar aktieriem 
Tautas tērps kā pašapziņas devējs latvietim kalpojis jau 

gadu simtus. Runā, ka tie, kas uzvelk tautas tērpu, iztaisno 
muguru un jūtas kā svētkos. 

Vārves pagasta deju kolektīva “Vāruve” dalībnieki savus tautas tēr
pus mugurā velk ik reizi, kad jāuzstājas, – vai tas būtu koncerts vai skate. 
Bet īpaši maģiska sajūta ir, uzvelkot tautas tērpu vasaras saulgriežos, kad 
dabā ir kulminācijas brīdis un ir visīsākā nakts un garākā diena. Tad, uz
velkot tautas tērpu, ir sajūta, ka esi viens veselums ar pagātni un nākotni.

“Vāruve” kopā ar folkloras kopām un dejotājiem no Ventspils piedalī
jās Vasarsvētku koncertā Dzirnavu laukumā, bet nākamajā dienā kopā ar 
Vārves pagasta amatierteātri “Vārava” visiem tirgus laukuma apmeklētā
jiem un tirgotājiem svētku noskaņu radīja ar E. Vulfa izrādi “Caur bēdām 
pie priekiem”. Izrādē tiek gan dziedāts, gan dejots, gan izspēlētas aizraujo
šas ainas. Šī izrāde ir pirmais kopdarbs abiem Vārves pagasta kolektīviem, 
vasara viņiem solās būt darbīga. Tāpēc visiem saviem amatierkolektīviem 
gribu novēlēt radošu un emocijām bagātu vasaru, lai septembrī, sākoties 
jaunajai sezonai, varētu jūs satikt vēl kuplākā skaitā ar brīnišķīgām idejām 
par sadarbību.

Vārves pagasta kultūras darba organizatore Inga Berga Vārves pagasta pārstāvji uzstājas Ventspils tirgus laukumā.              INGAS BERGAS ARHĪVA FOTO
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Uz tikšanos 
nākamajos saulgriežos! 

JŪRKALNE

Deviņas dienas Puzes jau
niešu centrā un kultūras nama 
mazajā zālītē valdīja vācu valodai 
veltīta gaisotne, jo te norisinājās 
Ventspils Vācu kultūras biedrī
bas projekts “Tagesschule “Neun 
Tage Rund um Deutsch” – “Ie

liec valodu savā koferī””. To vadīja 
un koordinēja Sibilla Veģe. Daļa 
projekta dalībnieku vācu valodu 
iepazina pirmoreiz, daži to jau 
iepriekš bija apguvuši mācību 
stundās vai vācu valodas kursos, 
kurus atbalstīja Gētes institūts. 

PUZE Ieliec valodu savā koferī!

Projekta dalībnieku prieks par iegūtajām vērtīgajām zināšanām vācu valodā.  MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Vasara savā augstākajā dzīru kalnā uzkāpj saulgriežos. 
Ar ziedu pušķiem un vainagiem apkrāvusies, ar alus putām 
uz lūpām un siera smaržu plaukstās – tāda ir vasara. Mazliet 
šķelmīgi smaidot, tā sauc līksmot un svinēt, godāt sauli un 
pašu vasaru.

Jau desmito reizi gada garākajā dienā un īsākajā naktī Ventspils no
vada etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”, kā arī folkloras kopas “Sīta
va”, “Pūnika”, “Pill tīn”, “Kāndla” un “Urdava” aicināja līgotājus no visas 
Latvijas kopā svinēt košākos latviešu gadskārtu svētkus un piedzīvot 
saulgriežu nakts burvību.

21. jūnijā Jūrkalnes Ugunspļavā tika svinēti vasaras saulgrieži ar 
ugunsrata ripināšanu no stāvkrasta, ugunsdzirnavu griešanu pusnaktī, 
folkloras kopu sadziedāšanos, nakts dančiem un citām saulgriežu tradī
cijām un rituāliem.

Muzicēja “Jauno Jāņu orķestris”, “Stiprās sievas” un “Ogas”, par lus
tīgiem dančiem rūpējās kapela “Strops”, bet folkloras kopa “Suitu dūde
nieki” ar dūdu skaņām pavadīja ugunsrata ripošanu no stāvkrasta un 
palīdzēja griezties ugunsdzirnavām.

Saulgrieži ir laiks, kad daba ir pilnbriedā, kad cilvēks un daba saplūst 
vienotā veselumā. Šie svētki ir laiks, kad smelties mūsu senču zināšanas, 
izjust savu piederību dabai, kā arī gūt spēkus un enerģiju visai vasarai un 
gadam. Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā un guva pozitīvu enerģi
ju tālākai gaitai uz rudens pusi. Uz tikšanos nākamajos vasaras saulgrie
žu svētkos Jūrkalnē!

Kristīne Skrulle

Tos vairākus mēnešus Puzē vadīja 
Sibilla. Dalībnieku vācu valodas 
zināšanas bija ļoti atšķirīgas, bet 
tas īpaši netraucēja, jo skolotājas 
prasmīgi plānoja nodarbības, lai 
ikvienam dalībniekam tās būtu 
interesantas. Šajās dienas skolas 
nodarbībās viņi apguva vairākas 
tēmas – iemācījās pastāstīt par 
sevi un savu ģimeni, savstarpēji 
iepazinās, runāja par savu ķerme
ni un apģērbu, apguva krāsas un 
skaitļus, uzzināja daudzus jaunus 
vārdus par ceļošanu, laika apstāk
ļiem dažādos gadalaikos un ap

guva vārdiņus, kas nepieciešami, 
lai nepaliktu svešā zemē ar tukšu 
vēderu. Sibilla katru dienu bija sa
rūpējusi uzkodas, lai darbiņi labāk 
veiktos.

Lai nodarbības būtu intere
santākas, Sibilla piesaistīja kolē
ģes – vācu valodas skolotājas. Vi
ņai palīdzēja un nodarbības vadīja 
Inese Roze un Sandija Vēze no Rī
gas, Iveta Rorbaha no Talsiem un 
Laura Virza no Ventspils. Noslē
gumā dienas skolas dalībnieki sa
gatavoja prezentācijas un saņēma 
sertifikātus un piemiņas balvas 

Projektu finansiāli atbalstīja 
BMI – Vācijas Iekšlietu ministrija.

Māra Kraule



10  | 
2019. gada 9. jūlijs

UŽAVA

Jāņuzāļu 
smaržas 
gūstā

Jūnijs ar vīstošu jāņuzāļu 
smaržu ir pagājis. Ko esam 
darījuši un redzējuši šajā 
mēnesī? 

Sveicām absolventus izlaidu
mos un vēlējām drosmi un uz
ņēmību turpmākajā dzīves ceļā. 
21.  jūnijā svinējām saulgriežus 
Jūrkalnes Ugunspļavā, savukārt 
22.  jūnijā pulcējāmies Užavas es
trādē Jāņu ielīgošanas pasākumā 
“Pa gadskārtu Jānīts nāca”. Skatījā
mies Vārves amatierteātra “Vāra
va” iestudēto M. Zīles lugu “Lau
lību treniņu aģentūra”, dziedājām 
kopā ar Užavas sieviešu vokālo 
ansambli “Saiva” līgodziesmas. 
Paldies Pēterim Landmanim, kurš 
jestrās līgodziesmas izspēlēja uz 
akordeona. 28.  jūnijā Užavas se
niori brauca ikgadējā ekskursi
jā. Šoreiz tika apskatītas vietas 
Kurzemes ziemeļos: ekskursanti 
pabija pie I. Baņķa Ārlavā, apska
tīja Valpenes akmeņu piramīdu, 
Šlīteres bāku, Dundagas mini zoo 
ar eksotiskajiem dzīvniekiem, ie
pazina Dundagas pili. Nu pie dur
vīm jūlijs ar reibinošo liepziedu 
smaržu un Užavas svētkiem.

Tiekamies 26. un 27. jūlijā – 
rodi prieku Užavā!

Gita Vilgute

Užavas seniori ekskursijā redzēja daudz interesantu lietu. 

Sieviešu vokālā ansambļa “Saiva” dziedātājas.   GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

POPE

Popes pamatskolas  
3. klases skolniece Keta 
Šteina mācību gada 
noslēgumā piedalījās 
olimpiāžu un konkursu 
uzvarētāju godināšanas 
pasākumā. Meitene ieguva 
sudraba medaļu bērnu 
mākslas konkursā  
“The World 26th Cildren’s 
Picture Contest”, kurā bija 
iesūtīti 18 146 darbi no 76 
valstīm.

Pasākumā Keta parakstījās 
Goda grāmatā. Viņa atzīst, ka, 
uzzinot par labo konkursa rezul
tātu, izjutusi prieku. Konkursam 
tika aizsūtīts darbs, kurā meitene 
redzama kopā ar jaunāko māsu 
Junu. “Tēma bija par to, ko kat
ram patīk darīt, un es izdomāju, 
ka man patīk skatīties zvaigznēs, 
spēlēties ar māsu un šūpoties. Es 
to visu savienoju vienā zīmējumā, 
kurā izmantoju krītiņus, guašas 
krāsas un balto pildspalvu.” 

Keta ir no tiem bērniem, kas 
nav apmeklējuši pirmsskolas iz
glītības iestādi. Viņa atceras, ka, 
būdama mazāka, bieži pavadījusi 
laiku ar omi un mammu, devusies 

pastaigās un spēlējusies ar lellēm. 
Arī pirmsskolas vecumā Keta lab
prāt zīmējusi, visbiežāk meitenes 
un princeses. Skolas gaitas uz
sāktas Ventspils 4. vidusskolā, bet 
pēc tam ģimene pārcēlās uz Popi 
un Keta sāka mācīties Popes pa
matskolā. “Izdomāju, ka gribu būt 
dizainere, tādēļ sāku apmeklēt In
grīdas Andersones vadīto māks
las pulciņu. Tajā veidojām skices 
dažādiem konkursiem un pēc 
tam zīmējām uz lielajām lapām.” 
Keta atceras, ka skicējusi frizieri, 
meiteni, kas sēž pie loga, kad līst 
lietus, attēlota arī vētra un ziepju 
burbuļi. Konkursa darbiem tiek 
izmantoti krāsainie zīmuļi, tuša, 
flomāsteri un krītiņi, bet jaunajai 
māksliniecei vislabāk patīk darbo
ties ar guašas krāsām, jo tad var 
iegūt dažādus toņus. Keta stāsta, 
ka zīmē bieži – katru dienu. Rei
zēm fantāzijas lidojums rosina 
attēlot īpaši krāsainas debesis, 
citreiz tie ir vienradži, tiek zīmēti 
arī dabā noskatīti objekti – koki, 
puķes, krūmi. Zīmējumus pope
niece glabā mapēs, tie redzami arī 
pie viņas istabas sienām. Skolo
tājas Ingrīdas Andersones vadībā 

Labprātāk izmanto guašu

Keta darina arī rokdarbus – šuj un 
tamborē.  

Rudenī Keta būs 4.  klases au
dzēkne. Viņa teic, ka mācības 
vedas labi. Visvairāk patīk mate
mātika un vizuālā māksla, bet pa
gaidām ir vasara un meitene var 
atpūsties. Laiks tiek pavadīts zīmē
jot, spēlējoties ar māsu un kaimiņu 
zēnu. Ketai patīk Pope, jo laukos 
pārpārēm var baudīt dabu un elpot 
svaigu gaisu. Meitenes māmiņa 

Ilze novērtē tautasdziesmu spē
ku, un tās labprāt dungo arī viņas 
vecākā meita. Ilze atceras, ka jau 
bērnībā Keta savus mīļos pārstei
gusi ar krāsu prieku un dažādiem 
vizuālajiem tēliem, tādēļ Ventspils 
Mākslas skolā apmeklēti sagata
vošanas kursi, savukārt, uzsākot 
dzīvi Popē, tieši tas, ka pedagoģe 
Ingrīda Andersone strādā šajā sko
lā, mudinājis pieteikt meitu Popes 
pamatskolā. Rudenī skolotāja vairs 

nestrādās Popē, un Ilze atzīst, ka 
tas ir izaicinošs brīdis: “Ļoti gribu 
ticēt, ka jaunais pedagogs, kurš 
tupinās spēcīgās mākslas tradīci
jas šajā skolā, būs tieši tāds un tas, 
kas bērniem vajadzīgs. Es Ketas 
zīmējumus vērtēju emocionāli un 
tos darbus, kuri mani ir uzrunājuši 
īpaši un nav palikuši skolā, krāju, 
lai laiku pa laikam varētu apskatīt.” 

Marlena Zvaigzne

Keta starptautiskajam 
konkursam aizsūtīja 

zīmējumu, kurā attēloja sevi 
šūpojamies kopā ar jaunāko 

māsu Junu.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Zlēkās apgūs 
dziedāšanas un 

šūšanas prasmes
Ventspils novada pašvaldības kultūras projektu 

konkursā Zlēku pagasta pārvalde saņēmusi 549,60 eiro 
pasākuma “Zlēcenieki dzied” īstenošanai. Zlēkās notiks 
muzikālas  nodarbības, kuru laikā visus interesentus 
izglītos Laura Ozoliņa un Aniki Ķeire, kas darbojas 
mūzikas jomā. Viņas iepazīstinās zlēceniekus ar mūzikas 
vēsturi, mūziķu sasniegumiem Latvijā un pasaulē, kopīgi 
izgatavotos mūzikas instrumentus, spēlēs ar muzikālajām 
glāzēm, veidos muzikālas pasakas un gleznas. Pasākuma 
dalībnieki apgūs dziedātprasmi, dziedot latviešu 
tautasdziesmas. 22. jūlijā plkst. 11 Dienas un sociālo 
pakalpojumu centrā notiks pirmā nodarbība. Lai saturīgi 
pavadītu vasaras brīvlaiku, pilnveidojot savas zināšanas 
mūzikā, it īpaši aicināti bērni un jaunieši!

Vasaras brīvlaikā kopā ar Zlēku jauniešiem paredzēts 
īstenot arī pašvaldības projektu konkursa “Jaunietis 
darbībā 2019” pasākumu. Projektā “Šujam paši” tiks 
organizētas tematiskas nodarbības par šūšanu, kuru 
laikā jaunieši gūs praktisku pieredzi, kopīgi uzšujot 
četrus muguras balsta spilvenus, divus sēžamspilvenus 
un vairākus mazus dekoratīvos spilvenus, kurus 
izmantos, iekārtojot Dienas centrā atpūtas stūrīti. 
Jaunieši, kas vēlas apgūt šūšanas prasmes, tiek aicināti 
personīgi pieteikties šūšanas nodarbībām Dienas centrā.

Projektu vadītāja Inita Vekmane

ZLĒKAS

SPORTS

8. jūnijā Ugālē “Kartera” 
triāla trasē ar plašu Baltijas 
triāla saimes līdzdalību 
norisinājās Latvijas 
kausa posms velotriālā 
un Latvijas čempionāta 
posms mototriālā. Trase 
jau ierastā, bet šogad 
īpaši manāma bija jaunā 
tendence – daudz bija lielu 
popularitāti iemantojušo 
elektromotociklu braucēju. 
Jaunākie elektromotociklu 
braucēji ir tikai četrus 
gadus veci, turklāt 
vērojams, ka šī veida 
braucamrīki kļūst arvien 
populārāki, un izskatās, ka  
sporta vidē ir uz palikšanu.

Līdzīgi kā velotriālā, arī mo
totriālā ļoti svarīgas ir divu riteņu 
braucamrīku vadīšanas prasmes 
– tās palīdz labāk turēt līdzsvaru, 
bremzēt utt. Šīs prasmes lieliski 
var noderēt, arī pārvietojoties 
ikdienā. 54 dalībnieki sacentās 
deviņos kontroles posmos. Uzde
vums triālam nemainīgs – veikt 
distanci, pieļaujot pēc iespējas 
mazāk kļūdu, tas ir, nelikt pie ze
mes kāju, nekrist un tamlīdzīgi.

Jaunākajiem braucējiem 
uzdevums bija vienkārši izbraukt 
trasi no sākuma līdz galam, sa
vukārt meistarīgākajiem bija 
jāievēro īpašas norādes un jāveic 
lēcieni pāri dažādiem šķēršļiem, 
nolēcieni no stāvām malām, ātri 
jāspēj apstādināt braucamrīku 
vai, gluži pretēji, jāpaātrina temps 
zibenīgā ātrumā. Tas viss prasīja 
spēju koncentrēties un noskaņo
ties, fizisku spēku, izturību un, 
potams, labi sagatavotu moto
ciklu vai velosipēdu.

Mototriāla spēcīgāko 
braucēju grupā risinājās dra
matiski notikumi, iepriekšējā 
gada Latvijas čempions Kris
ters Einass (“Grobiņas MK”) 
sacensību sākumā pieļāva rupju 
kļūdu, tomēr noslēgumā saņē
ma vienādu soda punktu skai
tu (37 soda punkti) ar sāncensi 
un, izvērtējot papildu rādītājus, 
ieguva posmā pirmo vietu. Ot
rais šoreiz vecmeistars Kaspars 
Vērnieks (“MT Skola”), trešais 
– “Viking Trial” braucējs Niks 
Alksnis (46 s.p.).

Velotriālā spēcīgāko grupā 
bez pārsteigumiem, un Arvis 

22. jūnijā Popes pagasta at
pūtas bāzē norisinājās pludmales 
volejbola turnīrs vīriešiem. Turnī
ram bija pieteikušies 10 pludmales 
volejbola pāri: Olafs Vočtavs un 
Aleksis Kristiņš, Māris Indāns un 
Mariss Gredzens, Endijs Skolmeis
tars un Mārtiņš Meiris, Sandris 
Jankevičus un Normunds Auns, 
Jānis Zemels un Matīss Gredzens, 

Andrejs Černuho un Andis Ber
tāns, Klāvs Vīksna un Dāvis Vētra, 
Armands Siņavskis un Miks Siņav
skis, Kristiāns Tinte un Gvido Jan
sons, Krists Tinte un Ēriks Radelis. 
Spēlē par 3.  vietu Mārtiņš Meiris 
un Endijs Skolmeistars ar rezultā
tu 21:13 pieveica Aleksi Kristiņu 
un Olafu Vočtavu, bet finālā par 
1. vietu tikās Andrejs Černuho un 

Andis Bertāns ar Matīsu Gredzenu 
un Jāni Zemelu. Ar rezultātu 21:18 
spraigā cīņā pārāki bija Černuho 
un Bertāns. Turnīru atbalsta ģe
nerālsponsors SIA “ARB Pope”, arī 
“Mājai un dārzam”, Ventspils no
vada pašvaldība, biedrība “Popes 
muiža”, Popes pagasta pārvalde, 
volejbola klubs “Pope”.

Sandris Jankevičus

Uzvar Černuho un Bertāns

Dermaks (1 s.p.) pievienoja sa
vai uzvaru bagāžai vēl vienu 
drošu uzvaru, pārspējot brāli 
Ansi Dermaku (12 s.p.) un pir
mo gadu Elites grupā brauco
šo Žani Rībenu (81 s.p), visi no 
“Kartera”. Ekspertu grupā bija 
sīva konkurence, bet sezonas 
otro uzvaru nodrošināja “Kar
tera” braucējs Ričards Vrakins 
(27 s.p.), otrais palika Miķelis 
Lukša ar 32 soda punktiem, čet
ri – par pārtērēto laiku. Trešais 
bija Markuss Karņickis (33 s.p.), 

“Karters”.
Sacensību noslēgumā, kā jau 

ierasts, notika “Kartera“ ceļo
jošās balvas izcīņa. Paralēlās 
šķēršļu joslās labākie četri moto 
un velo braucēji izslēgšanas brau
cienos noskaidroja labākos, un 
finālā pretī stājās Arvis Dermaks 
un Kristaps Ķīlis. Tieši fināla 
laikā sākās spēcīgs pērkona ne
gaiss, līdz ar to apbalvošanas ce
remoniju nācās atlikt. Otro gadu 
pēc kārtas metālmākslinieka Uģa 
Traumaņa veidoto ceļojošo balvu 

ieguva Arvis Dermaks.
Paldies sacensību atbalstītā

jiem – Ventspils novada paš
valdībai, “Niedrāji MR”, SIA 
“AMC Būve”, “Silentcoat”, “trials  
master.net”. Nozīmīgi palīgi sa
censību norises nodrošināšanā 
bija kluba biedri. Jau 13. jūlijā 
gada galvenās velotriāla sacen
sības – 2019. gada Latvijas čem
pionāts – notiks Usmā.

“Kartera” prezidents 
Kristaps Skudra

Sacensībās startēja arī mototriālisti.  KRISTAPA SKUDRAS ARHĪVA FOTO

Triāla sacensībās Ugālē 
daudz elektromotociklu

Spraigs spēles moments.    SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 24. jūlijā. 
Nākamais numurs iznāks 
6. augustā.

Dzimst 
vairāk 
meiteņu

Šā gada pirmajā 
pusgadā Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 23 jaundzimušie – 
13 meitenes un 10 zēni. 

Pirmo reizi par jaunajām mā
miņām kļuva piecas sievietes, ot
rais bērniņš piedzimis sešām, tre
šais – astoņām, ceturtais – divām, 
piektais – vienai un sestais – vie
nai māmiņai. 2019. gada pirmajā 
pusgadā visvairāk bērniņu piedzi
muši Ugālē un Tārgalē, katrā pa
gastā pieci. Trīs jaundzimušie sa
gaidīti Vārvē, divi Užavā un Puzē, 
pa vienam Zlēkās, Popē, Piltenē, 
Zirās, Jūrkalnē un Ancē.

Populārākais meiteņu vārds 
ir Alise (nosauktas divas meite
nītes), zēnu – Kārlis (nodēvēti 
divi jaundzimušie). Par retu vār
du  īpašniekiem kļuvuši Aidens, 
Dominiks, Gabriels, Patriks, arī 
Railija Mia un Hanna. Joprojām 
iecienīti ir seni vārdi, piemēram, 
Kārlis un Oskars, Emma, Elza, 
Katrīne, Marija un Marta.

2019. gada pirmajā pusgadā 
Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā fiksēti 38 miršanas gadīju
mi – mūžībā pavadīti 19 vīrieši un 
19 sievietes. Reģistrētas 20 laulī
bas, 15 no tām organizētas svinīgi, 
baznīcā noslēgtas piecas laulības. 

Marlena Zvaigzne 

Kapusvētki Latvijā ir izauguši no pagāniskās dvē
seļu mielošanas tradīcijas. Kristīgā baznīca sākotnē
ji šo paradumu centās apkarot, bet no 19. gadsimta 
sākuma ir ziņas par kristīgajiem kapusvētkiem Kri
muldas un Allažu draudzē, vēlāk citur Vidzemē. 19. 
gadsimta beigās šī tradīcija ir gandrīz izzudusi. Tas 
nav arī brīnums, jo kristietībā mēs apliecinām ticī
bu uz mirušo augšāmcelšanos, līdz ar to laiks starp 
aiziešanu no šīs pasaules un augšāmcelšanos jaunā, 
neiznīcīgā miesā ir atdusa: “Es dzirdēju balsi no de
besīm sakām: “Raksti! Svētīgi mirušie, kas mirst iekš 
Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie at
dusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada.”” 
(Atkl. 14,13.) Dvēselei nav nekādas aktivitātes, kurā 
mēs kaut ko varam ietekmēt ar mielošanu vai vēl kā 
savādāk nonākt ar to sakaros. Vēl vairāk – mirušo 
garu izsaukšana ir okulta darbība, kas kristietībā ir 
smags grēks.

Lielāku popularitāti kapusvētki ieguva pēc 1905. 
gada revolūcijas  apspiešanas. Luterāņu mācītājs, 
rakst nieks un politiķis Andrievs Niedra 1911. gadā 
organizēja lielus kapusvētkus Vietalvas draudzē. Bū
dams labs sprediķotājs, viņš kapusvētkiem piesaistīja 
lielas ļaužu masas un kā literāts rakstīja atbilstošus 
darbus par kapsētas, nāves un mūžības tēmām, kas 
aizkustināja vienkāršo klausītāju sirdis. Niedra arī 
ļoti precīzi uztvēra latviešiem raksturīgo iezīmi pul
cēties un svētkus svinēt ārpus telpām, un kapusvētki 
ļoti labi atbilda šai tradīcijai. Pēc suverēnas Latvijas 
izveides vasaras kapusvētku tradīcija no Vidzemes 
izplatījās arī citos Latvijas kultūrvēsturiskajos nova
dos, kur tomēr nekad tā nesasniedza tādu vērienu un 
tautas atbalstu. Kapusvētku tradīcijas īpaši uzplauka 
pēc Otrā pasaules kara. Ateisma propagandas ap
stākļos kapusvētki bija iespēja mācītājiem uzrunāt 
ļaudis ārpus dievnamu mūriem. Sešdesmitajos gados 

tie ieguva jaunu paveidu – parādījās tā sauktie laicī
gie kapusvētki, radot pretsparu baznīcas sludināša
nai. Atceros, ka draudzes kapusvētki drīkstēja notikt 
tikai pēc laicīgajiem, īpaši saskaņojot laiku ar vietējo 
varu.

Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas baznīcas 
dzīve aktivizējās, daudz jaunu ļaužu ieplūda drau
dzēs, līdz ar to arī kapusvētki tika labi apmeklēti. 
Laikam ritot, lietas pamazām nostājās savās vietās 
– sākotnējā aizrautība ar ticībai doto brīvību nori
ma un draudžu dzīve iegāja savā ritmā, kuru nosa
ka kristīgās ticības pamatuzstādījumi. Līdz ar to arī 
kapu svētki zaudēja savu nozīmi gan kā iespēja uz
runāt ļaudis ārpus dievnama (šobrīd tam nav nekā
du šķēršļu arī piemērotākā veidā), gan arī draudzēs 
izpratne par nāvi un mūžību kļūst Bībelē pamatota. 
Apmeklētāju skaits kapusvētkos gadu no gada sarūk, 
tādēļ esmu nolēmis pārtraukt noturēt svētbrīžus kap
sētās. Savukārt ģimenes, draugus, kuriem kapusvētki 
bija sapulcēšanās iespēja un veids, kā atcerēties savas 
dzimtas saknes, aicinu uz kopīgu kapusvētku diev
kalpojumu baznīcā. Lai mūsu senči un atmiņas par 
viņiem kļūst par avotu savas identitātes, savas nacio
nālās un savas kristīgās piederības apziņai.

Sakopuši savu tuvinieku atdusas vietas, pulcēsi
mies baznīcā uz kapusvētku dievkalpojumiem, kurus 
man gan gribētos pārdēvēt par ģimeņu saišu stipri
nāšanas dievkalpojumiem. Tos rīkosim tradicionāli 
augusta otrajā svētdienā. Šogad tas būs 11. augusts, 
kad dievkalpojums Ugālē sāksies pulksten 10, Zlēkās 
– pulksten 14. Šajā dienā pirms vai pēc dievkalpoju
ma varam apmeklēt un sakopt savu tuvinieku atdusas 
vietas, bet pats galvenais – atrast laiku ģimeņu ko
pābūšanai. 

Ugāles un Zlēku draudžu mācītājs Jānis Kalniņš 

Par kapusvētkiem 
Ugāles un Zlēku draudzē

2019. gada jūnijā Ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti seši jaundzimušie – 
pa diviem Ugālē un Tārgalē,  
pa vienam Zlēkās un Puzē. 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas piecas laulības, 
viena – Usmas evaņģēliski 
luteriskajā draudzē, 
svinētas arī zelta kāzas.    

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā 
jūnijā reģistrēti miršanas gadījumi: 

Zlēku pagastā Ausma Hermane  (22.04.1935.–2.06.2019.)
  Lija Veidemane (8.01.1950.–20.06.2019.)
Ugāles pagastā Mirdza Dunkure (11.06.1936.–2.06.2019.)
Užavas pagastā Milda Pāvelsone (23.09.1922.–6.06.2019.)

PILTENE

Jau pavasarī brieda doma par pārgājiena rīkošanu. Beidzot jūnijā 
Piltenes nūjotāju klubs kopā ar pasākuma “Nūjo Ventspils” nūjotājiem 
nolēma organizēt kopīgu pārgājienu uz Kažezeru. Rūpīgi izpētījām ap
kārtni un iezīmējām maršrutu. Ceļā devāmies 30. jūnijā plkst. 10 no kul
tūras nama pagalma. Pa ceļam priecājāmies par silto laiku un skaisto 
dabu. Ieelpojām pļavu un meža augu brīnišķīgo aromātu. Paspējām arī 
nofotografēties. Diena bija karsta, un visā maršruta garumā nolēmām 
trīs vietās apstāties, lai padzertos un nedaudz koku ēnā atpūstos. Ceļā 

pavadījām 3,5 stundas. Maršruta garums bija 18,5 kilometri. Ezera malā 
nogurušos nūjotājus sagaidīja pārsteigums – sātīgais pārgājiena pīrāgs. 
Par to sakām paldies Oskaram. Paldies Piltenes pārvaldei par transportu 
un šoferītim Vilnim par atvešanu uz Pilteni. Šīs vasaras nākamās aktivi
tātes būs 10. augustā, kad Ventspilī norisināsies nūjošanas festivāls, un 
Piltenes skrējiens augusta beigās, kurā noteikti piedalīsies arī Piltenes 
nūjotāji. Lai visiem saulaina un pasākumiem bagāta vasara!

Aina Heiberga 

Pārgājiens 
Piltene – Kažezers
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