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19. septembrī ārkārtas sēdē Ventspils novada 
domes deputāti pieņēma lēmumu par Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) izstrādāto pašvaldību administratīvi 
teritoriālās reformas modeli, norādot, ka 
ministrijas piedāvātais modelis izveidot jaunu 

administratīvo teritoriju ar centru Ventspilī 
ir juridiski nekorekts un netaisnīgs. Tāpat 
izskan aicinājums ministrijai izpildīt Saeimas 
paziņojumā “Par administratīvi teritoriālās 
reformas turpināšanu” (21.03.2019.) noteikto 
uzdevumu par konceptuālo ziņojumu par 

administratīvi teritoriālo iedalījumu konsultēties 
ar Ventspils novada pašvaldību, tādējādi ievērojot 
Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu 
un respektējot Ventspils novada pašvaldības 
iedzīvotāju konstitucionālās tiesības piedalīties 
pašvaldības darbā. 

Darījumu partneri 
Dāvis Vītols un Aivars 
Uztics Tārgalē iestādījuši 
21 hektāru smiltsērkšķu. 
Viņiem ir tālejoši plāni par 
ogu eksportu, jo Latvijā 
izaugušie smiltsērkšķi ir 
kvalitatīvi.

Ar Dāvi satiekamies Tārgalē, 
kur var apskatīt jaunos krūmus. 
Viņš ir uzņēmies stāstītāja lomu, 
gan ar piebildi, lai noteikti pasaku 
paldies biznesa partnerim Aiva
ram un viņa tēvam Jānim, kuru 
īpašumā dārzs ir iekopts. “Mēs 
abi ar Aivaru domājām, ko varētu 

darīt, lai gūtu peļņu, apsaimnie
kojot 50 hektārus zemes. Es sāku 
pētīt situāciju, runāju ar paziņām 
un sapratu, ka smiltsērkšķu ogas 
varētu būt laba eksporta prece. Ei
ropā pēc tām ir liels pieprasījums, 
bet Latvija pagaidām nav konku
rētspējīga, jo piedāvājums ir pārāk 
mazs. Ir daudz saimniecību, kurās 
smiltsērkšķi iestādīti tikai 3–5 hek
tāros,” norāda Dāvis, paskaidrojot, 
ka valstī vēl ir maz smiltsērkšķu 
plantāciju, kuru saimnieki varētu 
sadarboties, lai eksportētu veselīgo 
produktu.  

Deputāti nobalso pret piedāvāto reformas modeli

Klātesošie domes deputāti vienbalsīgi nobalsoja pret piedāvāto reformas modeli.   Daiņa VeiDemaņa foto

Dāvis, iespējams, dibinās kooperatīvu, lai varētu 
uzpircējiem piedāvāt lielas ogu partijas. Lai modernizētu 
saimniecību, top jauns projekts, paredzēts uzstādīt žogu 

un iegādāties jaunas tehnikas vienības.  

marlenas ZVaigZnes fotoPlāno eksportēt 
smiltsērkšķu ogas
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no domes sēdes Deputāti nobalso pret 
piedāvāto reformas modeli

Deputāti atzīst Ministru kabineta konceptuālā 
ziņojuma “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” 
projektā paredzēto priekšlikumu par jaunas admi
nistratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru 
izveidošanu par nepamatotu, nekvalitatīvu un virs
pusīgi izstrādātu, kā arī Ventspils novada iedzīvotāju 
interesēm neatbilstošu un to neatbalsta. Par pieņem
to lēmumu Ventspils novada domes deputāti infor
mēs Ventspils pašvaldības domi, Ministru kabinetu, 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru 
Juri Pūci, Saeimu, tās frakcijas, Latvijas Valsts prezi
dentu, Latvijas Pašvaldību savienību un medijus.

Jāatgādina, ka 2.  augustā Ventspils novada paš
valdība aizsūtīja VARAM vēstuli ar jautājumiem 
par reformas būtību un jēgu. 9. septembrī saņemtās 
atbildes nav uzskatāmas par pamatotām un izvērtē
tām, tās nerada pārliecību, ka reforma savā būtībā sa
sniegs VARAM deklarētos mērķus un nepasliktinās 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Savukārt 23.  augustā Ventspils novada, Jelga
vas novada, Daugavpils novada un Rēzeknes nova
da pašvaldība aicināja Valsts prezidentu, Ministru 
prezidentu un Saeimu apturēt teritoriālās reformas 

virzību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas izstrādātajā izpildījumā. Četras adminis
tratīvi teritoriālās vienības, kas aptver lauku terito
rijas bez pilsētām un veiksmīgi pierādījušas savu at
tīstību un ekonomisko izaugsmi, iestājas par secīgu, 
nesasteigtu un demokrātisku taktiku teritoriālās re
formas modeļa ieviešanā.  

Jāpiemin arī tas, ka 23. jūlijā norisinājās VARAM 
ministra J.  Pūces tikšanās ar Ventspils novada un 
Ventspils pilsētas pašvaldības domes deputātiem, kurā 
ministrs prezentēja informatīvo ziņojumu “Par sabied
riskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi terito
riālā iedalījuma modeli”. Konsultācijas bija formālas, 
bez to norises protokolēšanas, viedokļu fiksēšanas un 
izvērtēšanas. Prezentācijas laikā netika sniegtas atbil
des uz deputātu uzdotajiem jautājumiem par Ventspils 
novada iedzīvotāju kopienas tiesību ierobežojumiem, 
ko paredz jaunizveidojamā Ventspils novada risinā
jums. VARAM sagatavotais dažādu datu apkopojums 
nepārliecina par iecerētās reformas mērķa sasniegša
nu. Pēc tikšanās ar VARAM ministru un darbiniekiem 
radās iespaids, ka patiesie administratīvi teritoriālās 
reformas mērķi ir citi, nevis valsts attīstība un iedzīvo
tāju labklājības paaugstināšana. 

Marlena Zvaigzne 

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Septembra domes sēdēs
l Deputāti atzina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas konsultācijas ar Ventspils novada pašvaldības domi un šo 
konsultāciju laikā piedāvāto ministru kabineta informatīvo ziņojumu 
“Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā 
iedalījuma modeli”, kas ietver priekšlikumu par jaunas administratīvas 
teritorijas ar jaunu administratīvo centru izveidi, par juridiski nekorektu 
un netaisnīgu. nolēma aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju izpildīt saeimas 2019. gada 21. marta paziņojumā “Par 
administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu” uzdoto uzdevumu par 
administratīvi teritoriālo iedalījumu konsultēties ar Ventspils novada  
pašvaldību, tādējādi ievērojot eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu 
un respektējot Ventspils novada pašvaldības iedzīvotāju konstitucionālās 
tiesības piedalīties pašvaldības darbā (skatīt 1. lpp.).

l Deputāti nolēma atsavināt pašvaldības transportlīdzekļus, pārdodot 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, – vieglās automašīnas “Hyundai trajet”, 
“Chrysler town&Country” un pasažieru autobusu “ford transit”, kā arī 
pārdot par brīvu cenu pasažieru automašīnu “Chevrolet Captiva” 
(skatīt 17. lpp.).

l apstiprināja lēmumprojektu par dzīvokļa īpašuma “strautiņi”-2 Ziru 
pagastā atsavināšanu atklātā izsolē (skatīt 17. lpp.).

l izskatot sia “amagro”, reģ. nr. 51203060861, valdes 
priekšsēdētājas annijas maršas iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu 
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu sakarā ar plānoto divu vēja 
elektrostaciju būvniecību, novada dome konstatēja, ka saskaņā ar 
spēkā esošo novada teritorijas plānojuma grafisko daļu zemes vienība 
atrodas lauksaimniecības teritorijā. teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteikti teritorijas papildizmantošanas veidi, tai 
skaitā energoapgādes uzņēmumu apbūve. līdz ar to deputāti atbalstīja 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecventa” 
(kad. nr. 98330010089) Piltenes pagastā, kā arī apstiprināja darba 
uzdevumu datālplānojuma izstrādei. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināja būvvaldes attīstības plānošanas speciālisti ivetu straumi.

l izdarīja grozījumus 2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumā par 
pakalpojumu tarifiem stiklu ciemā:

nr. Pagasts/
ciems/
pilsēta

Juridiskām personām 
(aprēķinātais tarifs)

fiziskām personām un 
3. p. minētajām personām 

(piemērojamais tarifs)
eiro/mwh  
(bez PVn)

eiro/mēnesī 
1 m2 

(bez PVn)

eiro/mwh  
(bez PVn)

eiro/mēnesī 
1 m2 

(bez PVn)
1. 5. Puze, stiklu 

ciems***
0,94 0,86

***noteikt, ka šī lēmuma aprēķinātais tarifs juridiskām personām stājas 
spēkā ar 2019. gada 1. septembri.

l lēma par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu, 
par izmaksām pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai audzēkņiem, 
kuru dzīvesvieta nav deklarēta novada administratīvajā teritorijā un kuri 
apmeklē novada vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas grupu vai pirmsskolas 
izglītības iestādi.

l Piešķīra novada domes priekšsēdētājam aivaram muceniekam 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu un papildatvaļinājumu līdz  
14. oktobrim. 

l ņemot vērā “republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju 
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu”, par Ventspils novada Vēlēšanu 
komisijas locekļiem ievēlēja ievu Kalendu, gintu roderti un lindu gaigalu. 
līdz ar to Vēlēšanu komisija darbosies šādā sastāvā: ilona stradiņa, guna 
Punkstiņa, raitis rudbahs, Valdis Šmēliņš, ieva Kalenda, ginta roderte, 
linda gaigala. Par Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju apstiprināja gintu 
roderti.

l Pamatojoties uz saņemto iesniegumu, atbrīvoja Komunālās nodaļas 
vecāko speciālistu mārtiņu Birzenbergu no iepirkumu komisijas un 
tehniskās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

l ņemot vērā to, ka sia “VnK serviss” var efektīvāk veikt pašvaldības 
autonomajās funkcijās ietilpstošo ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu organizēšanu, sia “VnK serviss” ir nodota ar ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem saistīto  
pārvaldes uzdevumu izpilde Ventspils novada Ugāles pagasta, 
Puzes pagasta, Vārves pagasta, Usmas pagasta, Ziru un Popes 
pagasta administratīvajā teritorijā. Deputāti apstiprināja vienošanos 
par grozījumiem ar sia “VnK serviss” noslēgtajā līgumā par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

l noteica starpgabala statusu Piltenes pilsētā un pagastā esošām 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 98330040159 – 0,3 ha platībā 
(platība pirms kadastrālās uzmērīšanas, uzmērot zemi, platība var tikt 
precizēta), 98330080092 – 1,2 ha platībā, 98330080093 – 1,3 ha platībā, 
98330080108 – 0,1787 ha platībā.

l Vēl lēma par dzīvokļa īpašumam piekrītošā zemesgabala domājamo 
daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības Usmas pagastā, par dzīvokļu 
īpašuma atsavināšanu Piltenē un Vārves, Zlēku pagastā.

l atzina par spēku zaudējušu 2011. gada 29. septembra lēmumu par 
uztura vērtības apmēra noteikšanu personām, kurām noteikts trūcīgas 
personas statuss.

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

Devīto gadu ir spēkā Ventspils 
novada domes apstiprinātais nolikums 
“Par Ventspils novada pašvaldības 
apbalvojumiem”, kas paredz apbalvojumu 
– Pateicības raksts, Atzinības raksts un 
Goda raksts – piešķiršanu Ventspils novada 
fiziskām un juridiskām personām vai 
arī personu grupām un kolektīviem par 
ieguldījumu Ventspils novada attīstībā un 
atpazīstamības veicināšanā.

Nolikums paredz, ka:
l jebkurš Ventspils novada iedzīvotājs vai 

Ventspils novada pašvaldības darbinieks ir tiesīgs 
ieteikt apbalvošanai ar novada pašvaldības Pateicī
bas rakstu;

l ierosinājumus apbalvošanai ar novada paš
valdības Atzinības rakstu tiesīgi iesniegt novada 
domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, paš

valdības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un 
fizisku personu grupa (ne mazāk kā piecas perso
nas);

l ierosinājumus apbalvošanai ar novada paš
valdības Goda rakstu ir tiesīgi iesniegt novada do
mes deputāti, izpilddirektors, pārvalžu vadītāji un 
fizisku personu grupa (ne mazāk kā piecas perso
nas). 

Iesniedzot ziņas par apbalvojamo, jānorāda 
personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīves
vieta, darbavieta vai nodarbošanās, juridiskām 
personām – nosaukums, vadītājs, kā arī apbalvo
juma piešķiršanas pamatojums (vispusīgs nopelnu 
apraksts, par kuriem ierosina apbalvot). Pieteikumi 
līdz 21. oktobrim jāiesniedz pagastu pārvaldēs vai 
Ventspils novada pašvaldībā Ventspilī, Skolas ielā 
4. Apbalvojumu svinīga pasniegšana paredzēta 
valsts svētku pasākumā 18. novembrī Piltenes kul
tūras namā. 

Marlena Zvaigzne 

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” 
(ZIP) jau ceturto gadu Latvijā īsteno projektu 
“Dienasgrāmata”,  kurā Latvijas skolām 
tiek radītas individuāla satura un dizaina 
dienasgrāmatas, kuru tapšanā piedalās paši 
skolēni. 

Četru gadu laikā kopš projekta uzsākšanas skolu 
atsaucība šim projektam ir augusi teju piecas reizes, 
proti, 2016. gadā konkursā par personalizētām 
dienasgrāmatām piedalījās vien aptuveni 30 skolas, 
šogad – jau 148 skolas no visiem latvijas reģioniem. 

Projekta laikā skolēni tika aicināti piedalīties 
dienasgrāmatu vāka zīmējumu konkursā. “tieši skolēnu 
un jauniešu radošā iesaiste, ar saviem zīmējumiem 
un fotogrāfijām palīdzot projekta “Dienasgrāmata” 
darba grupai izveidot interesantus un nebijušus 

dienasgrāmatu dizainus, ir šī projekta lielākā vērtība,” 
norāda ZiP valdes priekšsēdētājs Jānis letinskis. 
Visbiežāk dienasgrāmatu vākus rotā skolas zīmējumi, 
latviski elementi, pūces un citas lietas, kas raisa 
asociācijas ar skolu, kā arī citāti par mācībām un 
mācību prieku. 

Projektu finansiāli atbalstīja ap 600 latvijas 
uzņēmumu, kas deva iespēju skolām saņemt skolēnu 
dienasgrāmatas bez maksas. Dienasgrāmatas tapa, 
pateicoties sia “Varu ar”, sia “”Ventspils nafta” 
termināls””, z/s “Krāciņi”, sia “truck solutions”,  
sia “niedrāji mr”, sia “Venta 1”, sia “mgD būve” un 
sia “arctic Paper Baltic states” atbalstam. Ventspils 
novadā projektā piedalījās Ugāles vidusskola, Puzes 
pamatskola un Zūru pamatskola. 

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks”

Ugālē, Puzē un Zūrās personalizētas dienasgrāmatas

Iesakiet personas novada 
pašvaldības apbalvojumiem!
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Šis ir neziņas laiks. Visi 
visur runā par administratīvi 
teritoriālo reformu, bet 
daudziem nav skaidra tās 
jēga un būtība. Dzīve tāpēc, 
protams, neapstājas, lai 
gan grūti plānot ilgtermiņa 
darbus, jo nav zināms, 
kas notiks ar novadu pēc 
diviem gadiem. Par šo tēmu, 
Valsts kontroles attieksmi 
pret pašvaldību veikumu, 
izmantojot Valsts kases 
aizdevumus, un nākotnes 
plāniem saruna ar novada 
domes priekšsēdētāju Aivaru 
Mucenieku.     

– Vispirms parunāsim par ad-
ministratīvi teritoriālo reformu 
– tas tomēr ir jautājums numur 
viens. Pašvaldības un iedzīvotāji 
aktīvi izsaka savu viedokli, bet vi-
des aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs Juris Pūce stingri 
turas pie savas pārliecības.

– Valdība savu “jā” ir pateiku
si, jo ir apstiprināts modelis ar 36 
jaunizveidojamām pašvaldībām. 
To, protams, vēl izskatīs Saeimā, 
savu vārdu teiks Valsts prezidents. 
Ventspils novada domes deputā
ti ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu 
neatbalstīt piedāvāto administratīvi 
teritoriālās reformas modeli, tur
klāt uzskatām, ka ministra Pūces 
konsultācijas ar Ventspils pilsētas 
un Ventspils novada pašvaldības 
deputātiem bija formālas. Ceram 
uz to, ka mūsu argumentos ieklau
sīsies Saeimas frakciju deputāti, 
varbūt arī Valsts prezidents sapra
tīs, ka tad, ja tik daudzas pašvaldī
bas ir pret reformu šādā redakcijā, 
kaut kas valstī tiek darīts nepareizi. 
Ir daudz ačgārnību, piemēram, ja 
skatāmies Vidzemes virzienā, kur 
Rūjienu un Naukšēnus paredzēts 
apvienot ar Valku, lai gan šiem no
vadiem ir cieša saistība ar Valmieru. 
Ir nepareizi apvienot novadus ar 
lielajām pilsētām, jo tajās ir lielāks 
iedzīvotāju skaits nekā lauku teri
torijās, līdz ar to lauku iedzīvotāju 
pārstāvniecība jaunajās domēs būs 
mazāka un jautājumi tiks lemti par 
labu pilsētām. 

– Kādēļ, jūsuprāt, ministra 
konsultācijas ar pašvaldībām bija 
formālas?

– Ministrs ir cieši pārliecināts 
par savu taisnību. Tiekoties Vents
pilī ar abu domju deputātiem, viņš 
“nolasīja” referātu, tiesa, vārds arī 
mums tika dots, kaut kādas atbil
des dzirdējām, tomēr nevienā brīdī 
nebija pārliecības, ka ministrs depu
tātos ieklausītos. Viņa viedoklis par 
reformu ir nelokāms, un ministrs 
neieklausās loģiskos argumentos. 
Ne tikai Ventspils pilsētas un novada 
deputāti ir sapratuši, ka Pūce neņem 
vērā pašvaldību teikto, tas ir vēro
jams visā Latvijā.    

– Politiķi pārmet pašvaldībām 
neizpratni un norāda, ka tās  nav 
ieinteresētas reformā, jo tad mai-
nīsies ierastā lietu kārtība – ērtāk 
esot dzīvot pa vecam. Pašvaldību 
vadītājiem pārmet turēšanos pie 
sava amata.

– Jā, tiešām izskan viedoklis, 
ka pašvaldībās grib tikai turēties 
pie krēsliem, bet tās ir muļķības. 
Stāsts ir par to, ka kopš 2009. gada, 
kad tika izveidots Ventspils novads, 
daudz esam izdarījuši un arī nākot
nes plānu ir daudz. Ja notiks apvie
nošana ar pilsētu, esmu pārliecināts, 
ka mūsu mērķi paliks nesasniegti, jo 
deputāti, kas tiks ievēlēti 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanās, ar lielu pārsva
ru pārstāvēs pilsētu, un būs diezgan 
neiespējami pierādīt, ka laukos arī ir 
jāiegulda līdzekļi, jo pilsētā jau viss 
ir – brauciet uz pilsētu. Pašvaldību 
vadītāji, saņemot uzticības kredītu 
no vēlētājiem un kolēģiem, ir aplie
cinājuši, ka viņi ir gana atbildīgi, ap
zinīgi un zinoši, turklāt ar ļoti plašu 
redzesloku. Tagad Latvijā daudzās 
jomās trūkst darbinieku, tādēļ do
māju, ka pašvaldību vadītāji atradīs 
savu vietu darba tirgū.

– Jūs esat domājis, ko varētu 
darīt, ja novadus tomēr apvienos 
un jūs zaudēsiet savu statusu?

– Esmu par to aizdomājies, es, 
visticamāk, skatītos privāto struktū
ru virzienā. Savulaik esmu strādājis 
uzņēmumos “Ventspils nafta” un 
“Ventbunkers”. Ikdienas darbā, pat 
nedomājot par reformu, ir bijuši brī
ži, kad esmu padomājis, ka varbūt 
kaut ko vajadzētu mainīt. Esmu arī 
ieskatījies darba sludinājumos un 
atradis piemērotas vakances. Pro
tams, tas ir noticis emociju uzplūdā, 
un pēc pāris dienām ikreiz esmu sa
pratis, ka vēlos turpināt darbu domē. 
Bet, rezumējot atbildi uz šo jautā
jumu, varu teikt, ka nebaidos palikt 
bez darba.

– Un kā ar pārējiem pašvaldī-
bas darbiniekiem? Vai, apvienojot 
pilsētu ar novadu, daudzi no vi-
ņiem nezaudēs darbu?

– Uzskatu, ka mūsu administrā
cijas darbiniekiem ir laba kvalifi kā
cija. Protams, mēs nezinām, kādus 
kritērijus izmantos, atlasot darbinie
kus jaunajā pašvaldībā, bet pašvaldī
bām ir skaidri defi nētas funkcijas, 
uzdevumi ir zināmi, pakalpojumi 
ir jāsniedz. Nav jau tā, ka Ventspils 
pašvaldībai ir lieki darbinieki, kurus 
piesaistīt esošā novada funkciju pār
ņemšanai. Darba apjoms nesamazi
nāsies, tad valstij jāmaina likumi un 
jāsamazina pašvaldībām deleģētie 
pienākumi. Tagadējais Ventspils 
novads ir plašs, pakalpojumi iedzī
votājiem arī turpmāk būs jānodro
šina, tādēļ nepieciešami būs arī dar
binieki, kas to veiks. Ja par nākotni 
galavārds būtu man, es jaunajā paš
valdībā izveidotu atsevišķu iestādi, 
kas sniegtu pakalpojumus jaunā no

Valstī ir daudz ačgārnību

vada lauku teritorijā. 
– Ja pareizi saprotu, par kon-

krētākām detaļām, kā notiks dar-
bība jaunajā Ventspils novadā, 
varēs runāt tikai tad, kad būs iz-
strādāts pašvaldību apvienošanās 
projekts. 

– Mēs jau vienu reformu esam 
piedzīvojuši, un arī toreiz tika izstrā
dāts 12 pagastu apvienošanās pro
jekts, ministrija piedāvāja kaut kādas 
vadlīnijas. Tolaik tas bija lielāks ne
zināmais, mēs mācījāmies no citiem 
lielajiem novadiem, piemēram, Jel
gavas, Dobeles. Katrā ziņā apvieno
šanas projekts palīdzēs saprast, kā 
funkcionēs jaunais Ventspils novads, 
bet galavārds jau vienalga būs jauna
jiem domes deputātiem, kas uz visu 
raudzīsies pēc saviem ieskatiem.

– Vai iepriekšējā reforma bija 
vērtīga?

– Ventspils novads, apvienojot 
visus 12 pagastus, kas iepriekš bija 
Ventspils rajona sastāvā, ir ieguvējs. 
Varbūt nepareizi bija tas, ka refor
mas gaitā valstī izveidoja ļoti da
žādus novadus – tādus, kuros ir ap 
1000 iedzīvotāju, un tādus, kuros to 
ir vairāki desmiti tūkstošu. Ja toreiz 
novadu sadalījums būtu bijis vien
mērīgs, es domāju, ka tagad neviens 
nerunātu par jaunu reformu. Rīdzi
nieki, kuri neizbrauc ārpus galvas
pilsētas un netiekas ar lauku ļaudīm, 
tiešām domā, ka atkal ir vajadzīga 
reforma, nesaprot, ka arī mazi no
vadi nodrošina iedzīvotājiem nepie
ciešamos pakalpojumus. Arī citviet 
Eiropā pašvaldības lieluma ziņā ir 
ļoti atšķirīgas, pat ekonomiski spē
cīgi attīstītajās valstīs ir ļoti mazas 
pašvaldības. Mūsu pašvaldības no 
citām Eiropā atšķiras ar to, ka mums 
deleģēts ļoti daudz funkciju, bet Ei
ropas eksperti ir atzinuši, ka mēs ar 
tām tiekam galā labi. Atceros, ka ie
priekšējā reforma bija sasteigta, jo to 
gribēja īstenot pirms pašvaldību vē
lēšanām – tāpat kā tagad. Es domāju, 
paies laiks un atkal kaut ko vajadzēs 
reformēt, jo arī jaunajā modelī būs 
krasas atšķirības. Tā Daugavpils 
novadā būs 109 000 iedzīvotāju, bet 
Līvānu novadā – tikai 10 000. 

– Valsts kontrole medijos iz-

platīja ziņu, ka pašvaldības neap-
domīgi izmantojušas Valsts kases 
aizdevumus un cēlušas objektus, 
bez kuriem var iztikt. Pakomentē-
jiet situāciju mūsu novadā. 

– Mēs bieži esam aizņēmušies 
Valsts kasē, bet tas pavisam noteik
ti nav nepanesams slogs, nevienu 
maksājumu, kredītu atdodot, ne
esam nokavējuši, turklāt valsts aiz
devumiem vienmēr bijusi 0% likme. 
Esam ievērojuši likumu, kurā no
teikts, ka pašvaldības kredītportfelis 
jeb atdodamais aizdevumu apmērs 
nedrīkst pārsniegt 20% no gada bu
džeta. Mums šis rādītājs ir krietni 
zemāks, tie ir 8,72%. Lai saņemtu 
kredītu, pašvaldībai ir jāsagatavo 
dokumentu pakete, kurā izvērtētas 
aizdevumu atdošanas iespējas un 
grafi ks. Valsts kases aizdevumus 
vienmēr esam izmantojuši laikus 
un lietderīgi. Ja mums kāds objekts 
būs jāceļ vai jāsakārto tagad, izmak
sas būtu daudz lielākas, nekā tas bija 
pirms trīs vai pieciem gadiem, jo ce
nas būvniecībā pieaug. Kopš nova
da izveides trīs dārgākie un lielākie 
objekti, kuru būvniecībā ieguldījām 
arī Valsts kases aizdevumu, ir sporta 
manēža Ugālē, kas izmaksāja 2,1 mil
jonu eiro, Piltenes stadiona rekons
trukcija un Tārgales pagasta centra 
labiekārtošana. Ciemos ir uzlabots 
apgaismojums, labiekārtotas ielas 
un sakārtota ūdensvadu un kanali
zācijas sistēma, daudzviet nosiltinā
tas pašvaldības ēkas. Visi ieguldījumi 
ir bijuši mērķtiecīgi un pārdomāti. 
Apzināmies, ka vajadzētu sakārtot 
pašvaldības ceļus, bet to būvniecība 
ir ļoti dārga, tādēļ pašlaik tas neno
tiek pietiekamā apjomā. Mūsu ko
munālo pakalpojumu uzņēmums 
“VNK serviss” ir veicis lielu darbu 
apkures sakārtošanā. Ja tiek runāts 
par līdzekļu neapdomīgu ieguldīša
nu, drīzāk pārmetumi jāadresē val
stij, kas izstrādā noteikumus Eiropas 
Savienības līdzfi nansēto projektu 
ieviešanai. Bieži noteikumi neļauj 
ieguldīt naudu tur, kur tas visvairāk 
nepieciešams, pašvaldībām tiek no
teiktas kvotas, un tad mēs meklējam, 
kā atrast to īsto objektu, kurā iegul
dīt naudu, bet tas nebūt nenozīmē, 

ka tas būs objekts numur viens, kas 
mums ir visnepieciešamākais. Paš
valdības noteikti nedzīvo pāri sa
viem līdzekļiem, kā tas ir izskanējis 
presē. Jebkurus faktus var pasniegt 
dažādi. Noteikti arī es varētu paska
tīties kādas citas pašvaldības skaitļos 
un pateikt, ka tā šķiež naudu un būvē 
nevajadzīgus objektus. Skaitļus var 
dažādi pasniegt un dažādi salīdzināt. 
Izskanējušie salīdzinājumi pavisam 
noteikti ir nekorekti.     

– Kādi ir šā brīža aktuālie ob-
jekti?

– Pieņemšanas stadijā ir Ugā
les manēža, būvdarbi ir pabeigti, to 
kvalitāti vērtēs Valsts būvinspekcijas 
darbinieki. Paredzams, ka šo ēku 
varēs izmantot pēc skolēnu brīv
laika oktobra beigās. Grants ceļu 
programmā notiek pēdējo četru 
ceļu būvniecība, tagad darbus veic 
Užavas un Tārgales pagastā, šogad 
pārbūvēs arī divus ceļus Vārves pa
gastā. Piekrastes programmā tur
pinās “Vējturu nama” būvniecība 
Jūrkalnē. Vārves ciemā drīz būs pa
beigta Ventas krasta labiekārtošana 
un divu autostāvvietu izveide pie 
daudzdzīvokļu mājām. Šogad eks
pluatācijā jāpieņem arī interesants 
vides objekts – “Burinieku gadsimts” 
Miķeļtornī. Ir atbalstīti divi Lauku 
atbalsta dienesta projekti ar Eiropas 
Savienības līdzfi nansējumu – sporta 
laukuma infrastruktūras pilnveido
šana Ancē un Zlēku pagasta centra 
labiekārtošana, darbi paredzēti nā
kamgad. Apzināmies, ka vajadzētu 
sakārtot Ugāles tautas namu, bet 
šim nolūkam būtu vajadzīgs Valsts 
kases aizdevums, diemžēl šādiem 
mērķiem nākamgad aizdevumi paš
valdībām netiks izsniegti. Runājot 
par nākotnes plāniem, jāpiemin, ka 
Vārves pagastā pie Zūru pamatsko
las iecerēts uzbūvēt jūrniecības kul
tūras mantojuma centru “Vinda”, kas 
vienlaikus būtu arī pagasta kultūras 
nams un pamatskolas aktu zāle, bet 
šī objekta celtniecība būs atkarīga no 
ieplānotās teritoriālās reformas, jo, 
tā kā Vārve atrodas tuvu Ventspilij, 
diez vai jaunās domes deputāti dos 
šim objektam zaļo gaismu.         

Marlena Zvaigzne 

“Ir nepareizi apvienot novadus ar lielajām pilsētām, jo tajās ir lielāks iedzīvotāju skaits 
nekā lauku teritorijās, līdz ar to lauku iedzīvotāju pārstāvniecība jaunajās domēs būs 
mazāka un jautājumi tiks lemti par labu pilsētām,” uzskata Aivars Mucenieks.

Daiņa VeiDemaņa foto
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Tārgales pagastā dzīvo 
rakstnieks Jānis Valks, 
viņš arī prozaiķes Mildas 
Geidānes māsas dēls 
un Latvijas Rakstnieku 
savienības biedrs. Strādā 
Ventspils lidostā, ir 
alternatīvā stila piekritējs, 
labprāt kūpina pīpi. Kad ir 
izdevība, brauc ar motociklu 
un apskata pamestas ēkas, 
brīvdienās darbojas savā 
galdnieka darbnīcā. Nesen 
Jānis parakstījis līgumu par 
jauna romāna “Dāčinieki” 
iznākšanu, tas notiks 
nākamgad. 

– Kā tev gāja Tārgalē, kad biji 
puika?

– Dzīvoju Packules ciemā un 
braukāju uz skolu ar autobusu vai 
“stopiem”, dažkārt gāju kājām. Kā 
jau laukos, kaplēju kartupeļu va
gas, kāpu kokos, lasīju grāmatas, 
no dēļiem uzcēlu sev būdu. Skolā 
nebiju liels nedarbnieks, bet kaut 
kādas ziepes jau gadījās savārīt. 
Bija priekšmeti, kuri padevās grūti, 
un bija tādi, kuros bija labas atzī
mes, piemēram, literatūrā. Latvie
šu valodā gan neveicās. Kad skolā 
mums iedeva obligātās literatūras 
sarakstu, trešdaļu grāmatu jau biju 
izlasījis pirms tam. Man padevās 
arī vēsture, ģeogrāfi ja un bioloģija. 

– Kas bērnībā rosināja daudz 
lasīt?

– Iespējams, tas, ka augu lai
kā, kad nebija daudz citu izklaižu. 
Ikdienā kaimiņos nebija bērnu, 
ar kuriem satikties, tās dažas pa
domju laika multenes bija simtreiz 
redzētas. Daudz lasīju Žilu Vernu 
un Džeraldu Darelu, arī Remarku, 
bija grāmatas, kuras pārlasīju vai
rākkārt, pat desmitiem reižu. Mani 
saistīja piedzīvojumi un vietas, ku
rās nekad nav būts un, iespējams, 
arī netiks būts. Bija interesanti uz
zināt par Āfriku, kad tā vēl bija ne
izpētīts kontinents, par indiāņiem, 
par pirmatnējiem cilvēkiem, lasīju 
zinātnisko fantastiku. 

– Tev ir galdnieka darbnīca, 
kurā vari pilnveidot savas profe-
sionālās prasmes.

– Nu, pēc 9.  klases nezināju, 
ko darīt, un vecāki mani aizdzina 
uz Lauksaimniecības skolu Skrun
dā, jo nekur citur mani negribēja 
ņemt pretī nesekmīgo atzīmju dēļ, 
tostarp latviešu valodā. Par laimi, 
tiku galdniecības kursā, nevis, pie
mēram, lauksaimniecības mehani
zatoros. Mācījos tāpēc, ka man lika 
mācīties, un toreiz nenojautu, ka 
vēlāk kaut ko iesākšu ar galdniecī
bu. Vispār Skrundā bija interesanti, 
jo varēja izmantot dažādas tehno
loģijas, diemžēl tobrīd tās jau bija 
gandrīz novecojušas. Ar šīsdienas 
pieredzi es labprāt vēlreiz mācītos 
šajā tehnikumā – nu jau ar citu ska
tījumu. Pēc tam devos uz Kultūras 

koledžu, kuru nepabeidzu. Tēvs 
man atstāja mantojumā ar dēļiem 
pilnus šķūņus, bija arī daži instru
menti, bet, lai es varētu darboties, 
vajadzēja mūsdienīgus. Nopirku 
šo, nopirku to, līdz paņēmu kredītu 
un iegādājos darbagaldu. Sākumā 
taisīju kaut ko sev, pēc tam jau arī 
draugiem, radiem un paziņām. Tas, 
ko daru, man patīk, varu izgatavot 
ne tikai mēbeles, bet arī kāpnes. 
Esmu izstrādājis tādu kā bezatli
kumu tehnoloģiju, izmantoju lie
lāko tiesu no atgriezumiem, tādēļ 
malkai paliek pavisam maz. Vasa
rā mēs, pulciņš motobraucēju no 
Ventspils un citām vietām, aizbrau
cām uz Pelčiem, kur bija nometne 
bērniem ar īpašām vajadzībām, un 
es zēniem uzdāvināju paša gatavo
tus koka mocīšus. 

– Kāpēc tevi saista šie brau-
camrīki?

– Es to nevaru saprast, tas man 
pašam īsti nav skaidrs. Ar mašīnu 
taču būtu ērtāk, jo tad es tik ļoti ne
būtu pakļauts laikapstākļiem, līdzi 
var paņemt vairāk mantu. Ja uznāk 
negaiss un tu brauc ar moci, ir diez
gan nepatīkami, bet nu kaut kā tas 
mani piesaista. Savam pirmajam 
motociklam šo to varēju izdarīt 
pats, bet tik un tā reizēm kaut ko 
salaidu dēlī, savukārt tagadējam 
ir pārāk daudz elektronikas un arī 
pārējais gana sarežģīts, lai es pats 
ķertos klāt. Šo to gan nākas darīt arī 
pašam, jo katra sīkuma dēļ mehā
niķi tramdīt negribas. Es nemāku 
braukāt apkārt bezmērķīgi, tāpat 
vien. Parasti izplānoju maršrutu un 
tad braucu – tuvāk vai tālāk.

– Ar ko tevi saista pamestās 
ēkas?

– Patīk postapokalipses sajūta 
un tas, ka aiz civilizācijas tik un tā 
kaut kas paliek pāri. Viss būtībā ir 
grūstošs un brūkošs. Labi, tas ne
notiek desmit gadu laikā, ir ēkas, 
kas dzīvo gadsimtiem ilgi. Pames
tajās rūpnīcās saskatu zināmu estē
tiku un industriālo romantiku. Kad 
raķešu vai naftas bāzes funkcionē
ja, tajās vispār nevarēja iekļūt, bet 
tagad tās var apskatīt. Šo procesu 
sauc arī par bradāšanu, tātad esmu 
bradātājs jeb pilsētvides pētnieks, 
vairāk gan tendēts uz estētisko, ne
vis pētniecisko pusi. 

– Tev noteikti neskaitāmas 
reizes ir uzdots jautājums, kā 
sāki rakstīt. Stāsti vēlreiz! 

– Tas bija sen, 2001. gadā, kad 
mācījos Skrundā un mums bija jā
raksta miniatūras un esejas. Kreatī
vi uzdarbojos ar savu protestu, biju 
metālists, tādēļ izteicos nihilistiski. 
Skolotāja piegāja profesionāli un 
darbus vērtēja pēc būtības, viņa 
teica, ka izdevies labs darbs, un 
mudināja turpināt rakstīt (starp 
citu, domrakstus rakstīju visam 
kursam). Kādā brīdī izdomāju – 
labi, tagad rakstīšu, bet nebija ne 
mazākās saprašanas, ko, kā un 

par ko. Gribēju izteikties latviski 
fundamentāli – brāļu Kaudzīšu 
vai Andreja Upīša pseidonacionā
lā garā. Sāku ar bērzu birztaliņām 
un pļavām, pierakstīju pusotru 
lapu, bet beigās nekas nesanāca. 
Tad vienā brīdī, 2001. gada 28. sep
tembrī, kad kartupeļu laukā lasīju 
mazumu, radās doma par “Ideālo 
pasauli” – pilsētu pilsētā, pames
tu kvartālu Rīgas centrā un ēkām, 
kurās dzīvo alternatīvie un trakie, 
valda mīla un naids, parādās al
koholiķi un narkomāni. Galvā bija 
darba globālā doma, izkristalizē
jās, ka darbība notiek 2046.  gadā 
– desmit gadus pēc pilsoņu kara. 
Nu jau drīz būs pagājuši 20 gadi, 
esmu uzrakstījis kādas 200 lapas. 
Man ir skaidrs, kam jābūt tālāk, bet 
nav laika pabeigt šo romānu, māc 
arī slinkums. Vēl ir “Ideālās pasau
les” stāsti, esmu uzrakstījis kādus 
septiņus, tajos darbojas tēli vai tiek 
atainoti notikumi, kuri pamatro
mānā ir pieminēti tikai garāmejot. 
2008. gadā man pastāstīja par Lite
rāro akadēmiju, tiku tajā uzņemts, 
bet pēkšņi izrādījās, ka nodarbības 
būs par maksu. Sakasīju naudu 
un sāku mācīties, bet sapratu, ka 
tas nav tas, ko gaidīju, tāpēc pēc 
pusgada notinos. Savukārt pēc 
tam, 2010.  gadā, Ronalds Briedis 
atrakstīja, ka viņš izstrādājis jaunu 
programmu, un es sapratu, jā, tas ir 
tas, kas man vajadzīgs. Mums gada 
laikā bija jāuzraksta darbs, un tā ra
dās “Rakstu vācēja ceļš”. Piedalījos 
festivālā “Prozas lasījumi”, pirmie 
stāsti tika nopublicēti periodikā, 
tā pamazām, pamazam arī iekāpu 

iekšā rakstniecības procesos. Seko
ja romāns “Verķumāte”, pirmā Kul
tūrkapitāla fonda radošā stipendija 
un tā tālāk. Nevarētu teikt, ka ļoti 
daudz kas izdarīts, bet nevarētu arī 
teikt, ka maz. Vēl nav pagājuši pat 
desmit gadi, kopš mācījos Literāra
jā akadēmijā.   

– Pastāsti, lūdzu, nedaudz 
par rakstnieka darba virtuvi.  

– Tas katrā reizē ir pavisam 
savādāk. Ir, piemēram, tā, ka gribu 
iesniegt manuskriptu kādā kon
kursā vai saņemt Kultūrkapitāla 
fi nansējumu, bet par ko rakstīt?! 
Tad paņemu savu sarkano blociņu 
un šķirstu, līdz atrodu ideju, kas 
derētu, un sāku domāt, kas notiks, 
kādi cilvēki romānā darbosies, kādi 
būs viņu mērķi un motivācija, tiku
mi, netikumi, ieradumi, paradumi, 
kāds būs sižets. Bieži ir tā, ka tad, 
kad sāc rakstīt, viss strauji mainās, 
no pirmās domas nekas daudz pāri 
nepaliek. Varoņi dzīvo savu dzīvi. 
Es vēlos, lai viņi dara kaut ko vienu, 
bet viņi to nemaz nedara. Ar “Ide
ālās pasaules” varoņiem esmu kopā 
tik ilgi, ka viņi visi ir mani čomi, sa
vukārt ašajos darbos, kas top pāris 
mēnešos, tik traki nav, lai gan, ja in
tensīvi strādā, autors diezgan cieši 
saaug kopā ar saviem varoņiem. 

– Rakstīt ir viegli vai grūti?
– Kā kurā brīdī. Citreiz viss 

tā aiziet, ka galva kūp, idejas nāk 
daudz un ātri, bet citreiz sēdi un 
domā, ka vajadzētu dabūt darbu uz 
priekšu, bet nekas nenotiek. Paras
ti, rakstot zem svītras, veidoju arī 
piezīmes, lai kaut kas neaizmirstas 
un nepazūd kāda laba epizode. 

– Kas tev jādara lidostā? 
– Esmu lidlauka apkalpošanas 

speciālists. Veicu daļu no adminis
tratīvajiem darbiem, komunicēju ar 
pilotiem, pieņemu lidojumus, uz
pildu degvielu gaisakuģiem. Jāpļauj 
arī zāle, jāmiglo betona plātņu 
starpas, lai uz perona neaugtu zāle, 
kaut kas jāparemontē un jāpiekrā
so, jāzāģē krūmi, jāskatās, vai stir
nas un lapsas nav saplēsušas žogu, 
vai kaijas uz skrejceļa nav sametu
šas visādus brīnumus. Protams, ne
daru to viens pats, esam ļoti neliels, 
draudzīgs kolektīvs.  

– Esi strādājis arī televīzijā 
un bibliotēkā. Vai no katras dar-
bavietas paņem kaut ko saviem 
romāniem?

– Jā. Tagad rakstu darbu, kura 
galvenie varoņi ir televīzijas studijas 
cilvēki, kuri fi lmē seriālu par Verķu 
sētu. Šeit ļoti noder tas, ka astoņus 
gadus nostrādāju studijā un pazīstu 
to virtuvi; iespējams, ja man šādas 
pieredzes nebūtu, romānā nemaz 
nedarbotos televīzijas ļaudis. Man 
kā literātam strādāt bibliotēkā bija 
forši, jo satiku citus rakstniekus, 
ar kuriem tur bija tikšanās. Apkārt 
bija literatūra un informācija. Ta
gad man tā visa pietrūkst, žēl, ka 
bibliotēka vairs nav tepat, rokas 
stiepiena attālumā. Vispār visas 
darbavietas, kurās esmu strādājis, 
un arī tagadējo uzskatu par diez
gan prestižām. Televīzija, bibliotē
ka, lidosta – nopietnas iestādes un 
organizācijas. Piemēram, lidostā 
sazinos ar NATO pārstāvjiem un 
diriģēju helikopterus – tas ir tāds 
vou, tu airējies pa gaisu ar zižļiem, 
un milzīgs helikopters tev klausa, 
pagriežas un apstājas tur, kur tu 
norādi!

– Kādēļ gribēji iestāties 
Rakstnieku savienībā?

– Savienība rūpējas par rakst
niekiem, Jūrmalā tai ir Rakstnieku 
māja, kurā arī es mēnesi pastrādāju. 

Autors saaug 
ar sava darba 
varoņiem

“Reizēm, pārlasot paša uzrakstīto, saprotu, ka jāpamaina vārdu kārtība vai jāizvēlas 
citi locījumi, teikumu struktūra, izteiksmes līdzekļi. Nesaku, ka esmu ģeniāls,” secina 
Jānis.

JUrĢa liPŠņa foto
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Tas, ka esmu šajā organizāci
jā, ir pluss, jo tad, ja sūtu pietei
kumus rakstnieku mājām citviet 
pasaulē, neesmu vienkāršs rakst
nieks no laukiem, bet pārstāvu arī 
savas valsts Rakstnieku savienību. 
Respektīvi, ja tu esi Rakstnieku sa
vienībā, tad tu esi kas vairāk par 
rakstnieku no laukiem, kuram pā
ris reižu ir paveicies izbīdīties cauri 
kādiem literāriem konkursiem. Ar 
laiku ceru ieguldīt arī savu artavu 
Rakstnieku savienības darbā, bet 
līdz tam vēl jāizaug – savos 37 ga
dos es sevi vēl pieskaitu jaunajiem 
autoriem. Protams, iesācēju semi
nārā mani vairs neņems. Jau toreiz, 
kad izdevās tur iespraukties 2013. 
gadā, bija gandrīz par vēlu, jo paras
ti iesācēju seminārā nepiedalās au
tori ar izdotu grāmatu un saņemtu 
VKKF stipendiju. 

– Kurā ārvalstu rezidencē esi 
bijis?

– Skotijā, rakstnieku rezidencē, 
kura iekārtota senā pilī laukos, ne
tālu no Edinburgas. Mēnesi padzī
vot šajā valstī bija ļoti interesanti, 
nesēdēju tikai rakstīdams pilī, pace
ļoju arī pa Skotiju. Izpētīju Edinbur
gu, izbraukāju piepilsētas apkaimi, 
apmeklēju viskija darītavas, pabiju 
Glāzgovā un Stirlingā. Lai iegūtu 
iespēju dzīvot un strādāt rakstnieku 
rezidencē, bija nopietni jāpiestrā
dā pie pieteikuma, nācās piesaistīt 
palīgus romāna fragmentu tulkoša
nai, bija jāmeklē atsauksmju devēji, 
jāaizpilda pieteikums uz desmit 
lapām, viss pareizi jānoformē. Ilgi 
bija jāgaida atbilde no Skotijas par 
žūrijas lēmumu, pēc tam vēl gan
drīz gads līdz pašai rezidencei…

– Kā tu zini, ka romāns ir ga-
tavs?

– Tad, kad esmu nonācis līdz 
loģiskam noslēgumam. Reizēm uz
rakstu nobeigumu, jo to, kas ir pa 
vidu, var pastiept, var īsināt. Pieda
loties konkursos, ir noteikts zīmju 
skaits, tāpēc gadās, ka apjoms jā
samazina. Vispār es veicu diezgan 
maz labojumu, rakstu tā, lai nebūtu 
daudz svītrojumu. Dažkārt ir dis
kusijas ar grāmatu redaktoriem, jo 
viņi iesaka saīsināt garos dialogus, 
bet reizēm gadās tā, ka kāds no tiem 
ir nevis vienkārši nepieciešams, bet 
gan ļoti būtisks, varbūt ne tik bū
tisks pašam darbam, cik man kā 
autoram. Darba slīpēšana, protams, 
ir normāls process. Reizēm, pārla
sot paša uzrakstīto, saprotu, ka jā
pamaina vārdu kārtība vai jāizvēlas 
citi locījumi, teikumu struktūra, iz
teiksmes līdzekļi. Nesaku, ka esmu 
ģeniāls. Man ļoti patika sadarboties 
ar “Rakstu vācēja ceļa” redaktoru 
Aldi Vēveru, jo mēs gājām cauri 
katram teikumam, nonākot līdz pat 
garām sarunām par to, kuru vār
du konkrētā vietā labāk izmantot. 
Viņš ļoti iedziļinājās manā tekstā. 
Vēl man palīdz labākais draugs un 
pirmredaktors Mārtiņs Adamsons, 
viņš lasa visus manus darbus, no
tiek diskusiju vakari pie kamīna. 

Pirms atdošanas tālāk pirmredak
tors ar savu redzīgo aci caurskata 
un rediģē manus darbus, jo, kā jau 
minēju, latviešu valodā nebiju visai 
sekmīgs. 

– Tu lasi savas grāmatas?
– Kad saņemu no izdevniecības 

jaunu grāmatu, izlasu gan un atro
du šo to, ko varēja pateikt labāk. 
Tagad apzinos, ka man tā īsti vairs 
nepatīk “Verķumāte” – es to lab
prāt pārrakstītu, to gan man neļauj 
ģimene un draugi. Es domāju, tas ir 
tikai normāli, ka, laikam ejot, do
māju savādāk.

– Tev ir iznākušas trīs grāma-
tas, nākamgad izdos ceturto, sa-
gatavošanā ir vairāki manuskrip-
ti. Vai asociē savi ar rakstnieku?

– No vienas puses, jā, bet, no 
otras puses, ar rakstniecību nepel
nu maizi, tas drīzāk ir mans hobijs. 
Daudz laika prasošs, nu jau pavisam 
nopietns, bet tomēr hobijs. Es gribē
tu būt pilnas slodzes rakstnieks, bet 
tad būtu jāstrādā daudz nopietnāk 
un jāraksta nopietnāka literatūra. 
Ir romāni, kuru tapšanā izmantoju 
ļoti daudz avotu – strādājot esmu 
apkrāvies ar grāmatām, izdrukām, 
kopijām, bet citi top vienkāršāk, bez 
tik pamatīgas izpētes. 

– Palaikam tevi aicina tikties 
ar lasītājiem. Kādas ir šīs tikšanās 
reizes?

– Ir dažādi. Reizēm cilvēki ir la
sījuši manus darbus, viņiem gribas 
satikt autoru un ir konkrēti jautāju
mi, bet citkārt ir tā, ka zālē ir sadzīti 
bērni, kuriem nav nekādas lielās pa
tikas klausīties manī. Tik vien tā la
buma, ka nav jāiet skolā uz stundu. 
Interesanti izlasīt kritiķu vai bloge
ru atsauksmes, kuri manos darbos 
atrod dziļas domas, par kurām es 
pats esmu pārsteigts un par kuru 
esamību neesmu nojautis.

– Ja kāds jauns cilvēks gribētu 
sākt rakstīt, nopietni pievērsties 
literatūrai, vai tu viņam novēlētu 
šādu ceļu?

– Jā, kāpēc gan ne? Tikai pie
bildīšu, ka šim procesam jāpieiet 
pragmatiski, ar vēsu prātu, visu 
darot palēnām un skatoties, kas 
sanāks. Kaut kas sanāks, kaut kas 
nesanāks, sākumā noteikti vai
rāk nesanāks, nekā sanāks. Es par 
rakstniecību sāku domāt 19 gados, 
nu man ir 37 un vairākas grāmatas, 
bet es turpinu uzskatīt, ka nekur 
tālu no sākuma punkta neesmu 
aizgājis. Manuprāt, tā ir vienkāršāk 
un nesāpīgāk, nekā līdz ar pirma
jiem panākumiem sadomāties nez 
ko, pirksti gaisā un vispārēja eifo
rija... Tad kritiens atpakaļ var būt 
visai smags. Galvenais nelikt visas 
olas vienā groziņā – nesanāk man 
rakstniecība, galdnieks vienmēr būs 
vajadzīgs. Pamaz pasūtījumu gald
niecībā? Ir pamatdarbs, tas tomēr 
ir primārais un ar iztiku nodrošina, 
pēc laika jau atkal būs svaigs spars 
jaunām uzvarām rakstniecības lau
ciņā. Kā teica kāds sendienu domā
tājs: “Darbs dara brīvu.” 

Marlena Zvaigzne

izglītība

Ventspils novada latviešu va
lodas un literatūras skolotājas de
vās pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Kandavas Reģionālo vidussko
lu. Kopā ar novada skolotājām 
braucienā piedalījās arī Ventspils 
pedagoģes. Gan novada, gan pil
sētas skolas grūtos brīžos ir lū
gušas Kandavas kolēģus uzņemt 
kādu skolēnu viņu saimē. Kā tad 
viņi dzīvo un strādā? Īsi, struktu
rēti skolas direktore Elita Lauri
noviča pastāstīja par skolas vīziju, 
mērķiem un misiju, kā arī par to, 
kā skola virzās uz pārmaiņām. 
Latviešu valodas un literatūras 
skolotājas dalījās pieredzē, kā rea

lizēt radošu un produktīvu sadar
bību, plānojot mācību stundas un 
audzināšanas darbu pēc jaunā iz
glītības satura modeļa. Visciešākā 
sadarbība ir katra mācību priekš
meta skolotājam ar audzinātāju. 
Bijām arī silto smilšu terapijas 
kabinetā un pārliecinājāmies, 
ka šāda veida atbalsts ļoti nepie
ciešams hiperaktīviem bērniem. 
Uzzinājām, kā latviešu valodas un 
literatūras stundās attīsta radošu
mu un jaunradi, kā vērtē skolēnu 
darbus. Par vērtēšanas modeļiem 
izvērsās dzīva diskusija. Dienas 
gaitā strādājām arī radošās gru
pās. Kandavas Reģionālajā vi

dusskolā gūtās idejas un atziņas 
varēsim izmantot savā praktis
kajā darbā. Ļoti priecājāmies par 
harmonisko, mierīgo gaisotni, ko 
sajutām, tiekoties ar direktori un 
skolotājām, kā arī redzot skolēnus 
stundās un satiekot starpbrīžos. 
Interesants piedzīvojums bija va
lodas pagraba apmeklēšana. Sko
lotājas guva idejas un ierosmi, kā 
izmantot savas skolas digitālos 
līdzekļus valodas interesantākai 
mācīšanai.

Latviešu valodas un 
literatūras skolotāju 

metodiskās apvienības 
vadītāja Māra Plūksna

Nobeigums. sākums 4. lpp.

Latviešu valodas un literatūras skolotājas pieredzes apmaiņas braucienā Kandavā. 
māras PlūKsnas arHīVa foto

Kandavā iegūtā pieredze

Zemnieku saimniecība “Rozī
tes” 15 gadus nodarbojas ar augļ
kopību – ābolu audzēšanu. Pirmie 
pieci gadi pagāja, ieguldot līdzekļus 
dārza kopšanā, bet nu jau desmit 
gadus tiek ievāktas bagātīgas sulīgu 
ābolu ražas. Daļa no ievāktās ražas 
vairāku gadu garumā ceļo pie bēr
niem gan Ventspils novada skolās 
un bērnudārzos, gan Talsu un Dun
dagas novada mācību iestādēs, kur 
tiek realizēta apvienotā skolu prog
ramma “Piens un augļi skolai”. Pārē
jais tiek vests uz lielveikalu tīkliem 
Ventspilī, Talsos un Rīgā. Ābolus 
var iegādāties arī uz vietas saimnie
cībā.  

Gadu gaitā, gan realizējot vai
rākus Eiropas Savienības projek
tus, gan ieguldot savus finanšu lī
dzekļus, ir izveidots un pilnveidots 
nepieciešamās tehnikas parks, lai 
spētu produktīvi apsaimniekot aug
ļudārzus 7 ha platībā. Šo gadu laikā 
koki no maziem stādiņiem izauguši 
par bagātīgi ražojošiem kokiem, tā
pēc nākas nomainīt tehniku un aug
snes apstrādes agregātus. Tas jādara 

gan tāpēc, ka tehnika noveco, gan 
tāpēc, ka tā vairs nav piemērota lie
liem ražojošiem kokiem. Saņemot 
līdzfinansējumu Ventspils novada 
pašvaldības 2019. gada projektu 
konkursā “Solis 2019”, saimniecība 
iegādājusies pļaujmašīnu – mulčē
tāju, ar kuras palīdzību būs vieglāk 
veikt augļudārza apsaimniekošanu, 
netraumējot kokus un ražu un ne
laužot tehniku.

Ābelēm augot un to vainagiem 
izplešoties arvien lielākiem, ar lie
lu traktoru (80  zs) bieži vien nav 
iespējams izbraukt starp augļkoku 
rindām, veicot dārza appļaušanu, 
tāpēc nepieciešama tehnika un ap
rīkojums ar mazākiem gabarītiem. 
Iegādājoties šāda veida pļaujmašī
nu, saimniecībai ir divkāršs iegu
vums, jo pļaujmašīna atbilst maza 
gabarīta traktoram (50  zs) un ir 
aprīkota ar papildu “roku”, ar kuras 
palīdzību, netraumējot apakšējos 
zarus, iespējams izpļaut arī zāli, kas 
vietām aug zem augļkoku vainaga. 
Šī papildu “roka” izvirzās zem koka, 
nopļauj zāli, ar sensora palīdzību 

sajūt koka stumbru un apbrauc to, 
traktoram nemainot braukšanas 
virzienu un ātrumu. Saimniecībā 
esošā pļaujmašīna, kam ir 80  zs 
traktora aprīkojums, ar šādu ekstru 
nav aprīkota. Secinājums – iegādā
joties šo pļaujmašīnu, ir sperts nozī
mīgs solis modernizācijas virzienā. 

Sanita Rozenberga

Iegādājoties pļaujmašīnu, 
izmantots pašvaldības finansējums

Zemnieku saimniecībā 
“Rozītes” ienākusies 
bagātīga ābolu raža.  
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kultūras vēstis

Ventspils novada pasākumu afiša

Nobeigums 7. lpp.

PILTENE
Piltenes kultūras nams
8., 15., 22., 29. oktobrī 

plkst.19 Zolītes kausa izcīņa.
22., 29. oktobrī no plkst. 14 

dienas centra nodarbības. 
12. oktobrī plkst. 19 vokālā 

ansambļa “Rūta” jubilejas kon
certs.

19. oktobrī plkst. 22 atpūtas 
vakars balle, spēlē grupa “Zeļļi”. 
Iepriekš nopērkot biļeti – 5 eiro, 
pasākuma vakarā – 8 eiro.

3. novembrī plkst. 12 muzi
kāla izrāde bērniem un vecākiem 
“Nemo un viņa draugi no Mada
gaskaras”. 

5., 12., 19., 26. novembrī 
plkst. 19 Zolītes kausa izcīņa.

5., 12., 19., 26. novembrī no 
plkst. 14 dienas centra nodarbī
bas.

9. novembrī plkst. 16 Teāt
ra kafejnīca – Snēpeles kultūras 
nama amatierteātra izrāde E. Ha
fere “Kartupeļu talka”. Ieeja 2 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs ok
tobrī”.

l Tematiska literatūras izstā
de lasītavā “Rudens – tumšo vaka
ru un fantāziju laiks”.

l Literatūras izstāde abone
mentā “Dzīves svinēšana” – rakst
niecei Norai Ikstenai 50.

l Starptautiskajai senioru 
dienai 1. oktobrī veltīta literatūras 
izstāde “Atvasarā”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Grāmata nāk palīgā: kā 
gardi pabarot sevi un draugus”.

l V. Klešnika melnbalto foto
grāfiju izstāde bērnu nodaļā.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l Līdz 9. oktobrim jauno 

grāmatu dienas.
l 25. oktobrī plkst. 15 ra

doša nodarbība bērniem “Atradu 
ideju grāmatā”.

l Oktobra beigās rokdarb
nieces tiekas ar meistaru. Pasā
kuma laiks tiks paziņots atsevišķi, 
gaidām ierosinājumus.

PUZE
Puzes kultūras nams
Oktobrī–novembrī mazajā 

zālītē apskatāma fotoizstāde “Zel
ta rudens”.

27. oktobrī plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

3. novembrī plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Lai nā

kotne tiesā” – vācbaltu rakstnie

kam, publicistam  Garlībam Mer
ķelim 250.

l Novadpētniecības mate
riālu izstāde “Pagasta stāsti. Nīc
ciems”.

l Bibliotēkas apmeklētāju 
bērnības dzejoļu un skolas foto
grāfiju izstāde “Skolas zvans”.

Literatūras izstāde “Runā ar 
darbiem – tā ir stiprākā un labā
kā valoda” – rakstniekam Kārlim 
Skal bem 140.

l Bērnu dziesmu grāmatu 
izstāde “Dziedot dzimu, dziedot 
augu, dziedot mūžu nodzīvoju.”

PASĀKUMI:
l 14.–18. oktobrī radošās 

darbnīcas bērniem un jauniešiem 
“Mācāmies gatavot rotas” – darbs 
ar karsto līmi un fliteriem.

l 15. oktobrī plkst. 18 “Stās
ti par alveju” – tikšanās ar Solvitu 
Mertenu par alvejas dziedniecis
kajām spējām.

l Oktobrī (informācija tiks 
precizēta) projekta “NĀKAMAIS 
SOLIS Puzes pagasta vēsturisko 
vietu sakopšanā, vēstures mate
riālu apkopošanā un digitalizāci
jā” noslēguma pasākums Nīccie
mā pie Ieziņu priedes.

TĀRGALE
Tārgales pagasta pārvaldes 

zāle
11. oktobrī plkst. 19 pie

miņas vakars Alīdai Vānei 120 
gadu jubilejā “Dziedot dzimu, 
dziedot augu” kopā ar dziedošiem 
kolektīviem no Tārgales un 
Ventspils.

25. oktobrī plkst. 16 
tematisks vakars, veltīts Krišjāņa 
Barona piemiņai, – “Atcerēsimies 
pirmos latviešu folkloras vācējus 
un glabātājus”.

15. novembrī plkst. 13 Lat
vijas gadadienas svinības un Tār
gales politiski represēto personu 
svinīga pieņemšana.

Tārgales pamatskola
8. oktobrī plkst. 18 kulinārijas 

klubiņa dibināšanas vakars.  
Līdzi ņemt kādu pašgatavoto 
krājumu ziemai, lai degustētu un 
pierakstītu receptes.

11. oktobrī plkst. 12.55 
Ventspils Mūzikas vidusskolas 
vokālās nodaļas audzēkņu kon
certs, kas veltīts operdziedātājas 
Alīdas Vānes atcerei.

17. novembrī plkst. 20 Lat
vijas valsts svētku koncerts. 
Tārgales pagasta aktīvāko un 
čaklāko cilvēku godināšana.

17. novembrī plkst. 22 Latvi
jas valsts svētkiem veltīts atpūtas 
vakars kopā ar grupu “Kurzem
nieki”. Ieejas maksa 3 eiro.

Tārgale, “Jaunalkšņu” mājas
11. oktobrī plkst. 14 piemiņas 

brīdis izcilajai operdziedātājai 
Alīdai Vānei. 

Plkst. 14.30 mākslinieces 
piemiņa tiks godināta Doku ka
pos.

Lībiešu zvejnieku sēta
9. novembrī plkst. 12 

Mārtiņdiena. Danči un spēles 
kopā ar Mārtiņķekatām. 

Ovīši, “Austras koks”
9. novembrī plkst. 14 

Mārtiņu svinības. Mārtiņgājiens 
līdz Latvijas  simtgades ozolam.  
Piemiņas akmens atklāšana pie 
simtgades ozola. Danči un spēles 
kopā ar Mārtiņķekatām.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pasaulē 

slavenajai operdziedātājai no Tār
gales Alīdai Vānei – 120”.

l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Norai Ikstenai 50”.

l Literatūras izstāde “Nāk ru
dens apgleznot Latviju!” – tūris
ma maršruti Latvijā.

l Literatūras izstāde “Pazīsim 
sēnes!”.

l Literatūras izstāde “Pirmie 
latviešu folkloras vācēji un glabā
tāji”.

JŪRKALNE  
19. oktobrī norisināsies festi

vāls jūras makšķerēšanā no krasta 
un Latvijas 9.  čempionāts jūras 
makšķerēšanā tautas klasē. Visas 
dienas garumā pie tautas nama 
notiks pasākums “Ķeram zivis!”, 
kura laikā būs iespēja piedalīties 
zivju kūpināšanas meistarklasē 
un notiks dažādas aktivitātes bēr
niem.

Jūrkalnes tautas nams
31. oktobrī no plkst. 18 pa

sākums visai ģimenei “Jautrā spo
ku nakts”. Pasākuma laikā varēs 
piedalīties dažādās aktivitātēs un 
pārbaudīt savas spējas spocīgos 
uzdevumos.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Glez

notājam, grafiķim, scenogrāfam 
Niklāvam Strunkem – 125”.

l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Norai Ikstenai – 50”.

l Fotogrāfiju izstāde “Latvie
šu trimdas paaudzes Zviedrijā Fri
ča Forstmaņa fotogrāfijās”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Pasaules dzīvnieku diena”.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l Oktobrī (laiks tiks precizēts) 

– aušanas sezonas atklāšana “Ne
aizmirst un atjaunot” ar suitos ab
pusējo segu un pirts dvieļu aušanu.

l Oktobrī (laiks tiks preci
zēts) – tikšanās ar tradīciju nesē

jiem “Suitu kultūrtelpai UNESCO 
– 10”.

UŽAVA
Užavas tautas nams
Katru ceturtdienas vakaru 

plkst. 18.30 tautas nama 2. stāvā 
notiek zolītes turnīri.

19. oktobrī Užavas tautas 
nama zālē Užavas pamatskolas 
salidojuma koncerts.

26. oktobrī plkst. 18 viesojas 
Zlēku amatierteātris ar Saulce
rītes Avotiņas lugu “Plaģiāts jeb 
mazais botānikas brīnums”. Re
žisore Kristīne Kauliņa. Ieeja bez 
maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzīves 

māksla katram sava” – rakstniecei 
Norai Ikstenai 50.

l Latviešu folkloras dienai  
1. oktobrī veltīta literatūras izstā
de “Skaista, skaista tēvu zeme pār 
visām zemītēm...”.

l Pavārgrāmatu izstāde “100 
kūkas un viena svecīte”.

l Novadpētniecības materiā
lu un fotogrāfiju izstāde “Skolas 
zvans” – Užavas pamatskolai 185. 

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 14. oktobrī jauno grāmatu 

diena.
l 25. oktobrī plkst. 9.30 lat

viešu tautas pasaku rīts bērniem 
“Reiz dzīvoja…”.

l 30. oktobrī plkst. 17.30 
tematiska pēcpusdiena “Melnkal
ne – skaista savā dažādībā”.  Stāstu 
un bilžu 2. sērijā “Apkārt pasaulei” 
ceļojuma iespaidos dalīsies Linda 
Trabša un Karīna Cimermane.

ANCE
Bibliotēka
Izstādes:
l Skolotāju dienai veltīta lite

ratūras izstāde “Tici, skola, nezu
dīs ne stars!”.

l Literatūras izstāde “Dzīves 
stāsti” – rakstniecei Norai Ikste
nai 50” (no 15. oktobra).

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 58. kopa.

PASĀKUMI: 
l 9. un 23. oktobrī plkst. 10 

grāmatas “Vecis iet pa dārzu, 
pankūkas bārdā” lasījums bēr
nudārza audzēkņiem pasākumu 
ciklā “Lasām Bērnu žūrijas grā
matas”.

l 10. oktobrī plkst. 14.30 
Putras dienai veltīta koka karo
šu izstāde un pasākums bērniem 
“Vāru, vāru putriņu!”.

l 26. oktobrī plkst. 11 lasī
tāju interešu klubiņa “Dažādības” 
pasākums “Laika zīmes”.

UGĀLE
Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
24. oktobrī plkst. 18 kulinā

rijas vakars “Mani ziemas krāju
mi”. Aicinām iedzīvotājus neturēt  
noslēpumā konservējumu recep
tes un dalīties ar tām! Līdzi ņemt 
savus rudens ražojumus degustā
cijai. Ieeja bez maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Irēnas Lakšes izstāde 

“Manu mīļdzīvnieku stāsti glez
nās”.

l Literatūras izstāde “Latvi
jas armijai 100”.

l Literatūras izstāde “Mē
neša jubilāri – Tūrs Heijerdāls, 
Pēteris Aigars, Nora Ikstena, 
Oskars Vailds, Dorija Meja Les
inga, Alfrēds Bērziņš”.

l Literatūras izstāde “Niko
lajam Rēriham – 145”.

l Starptautiskajai dzīvnieku 
aizsardzības dienai veltīta litera
tūras izstāde “Viņus vajag tikai 
mīlēt”.

l Literatūras izstāde bēr
niem “Mēs esam draugi. 4. ok
tobris – Starptautiskā dzīvnieku 
aizsardzības diena”.

PASĀKUMI:
l 16. oktobrī jauno grāmatu 

diena.

POPE
Popes kultūras nams
12. oktobrī plkst. 15   paš

darbības kolektīvu vakars “Ru
dens burciņtusiņ šovs”. Pie 
mums ciemos Popes un Ances 
amatierteātri. Ieeja bez maksas.

11. novembrī plkst. 18 lāpu 
gājiens.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzīves 

stāsti” – rakstniecei Norai Ikste
nai 50.

l Literatūras izstāde “Glez
notājai Maijai Tabakai – 80”.

l Literatūras izstāde “Rakst
niekam Kārlim Skalbem – 140”.

l Literatūras izstāde “Mār
tiņdiena” (no 1. novembra).

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 64. kopa.

PASĀKUMI:
l 12. oktobrī lasītāju klubiņa 

“Kamene” dalībnieku pasākums 
“Starptautiskā putras diena”.

ZIRAS
Ziru tautas nams
26. oktobrī plkst. 14 senioru 

pēcpusdiena.
l 31. oktobrī plkst. 19 ķirbju 

skaistuma konkurss.

8. oktobris – 15. novembris



  | 7
2019. gada 8. oktobrī

kultūras vēstisNobeigums. sākums 6. lpp.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzīves 

stāsti” – rakstniecei Norai Ikste
nai 50.

l Literatūras izstāde “Devi
ņas pasakas” – angļu rakstniekam 
Oskaram Vaildam 165.

l Literatūras izstāde “Ceļve
dis sēņotājiem”. 

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l Oktobrī – izpildi testu “Cik 

liels sēņu pazinējs tu esi?” un bur
tu jūklī atrodi pareizus sēņu no
saukumus.

l 14. oktobrī jauno grāmatu 
diena.

l 21.–25. oktobrī skolēnu 
brīvlaikā “Izlasi grāmatu un uzzī
mē virtuāli!”.

l 21. oktobrī plkst. 13 skatī
simies Lupatiņu animācijas filmu 
uz lielā ekrāna.

l 23. oktobrī plkst. 13 risi
nāsim dažādus interaktīvus uzde
vumus internetā.

ZLĒKAS 
Zlēku kultūras nams
25. oktobrī plkst. 16 izrāde – 

M. Zīle “Trīs košas dāmas”.
1. novembrī plkst. 18 atpūtas 

vakars novada šoferiem. Koncerts 
un balle.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mātes 

piens” – rakstniecei Norai Ikste
nai 50.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 25. oktobrī bibliotēkas 

dāmu klubiņa pasākums “Milzu 
oga – ķirbis” par ķirbja labajām 
īpašībām un daudzveidīgo pielie
tojumu.

USMA
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzīves 

stāsti” – rakstniecei Norai Ikste
nai 50.

l Jaunāko grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotē

jošā fonda 65. kopa.
PASĀKUMI:
l 19. oktobrī ekskursija bib

liotēkas lasītājiem uz Mažeiķiem 
un Auci.

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs 

“Zūras”
16. oktobrī plkst. 10 “Mazo 

stāstnieku” saiets Kurzemes plā
nošanas reģiona finansētā projek
tā “Kurzemes stāstnieks”.

Līdz 2. novembrim izstāde 
“PASTALAS, kādas tās ir?”. Agri
tas Krieviņas tradicionālo pastalu 
pētniecība un atdarinājumi. Kul
tūras projekts. 

2. novembrī meistarklase 

pastalu gatavošanā. Agritas Krie
viņas vadībā mācīsimies pagata
vot pastalas. Līdzdalības maksa 
10 eiro. Pieteikties pie Ingas Ber
gas pa tālr. 22002942. Vietu skaits 
ierobežots.  Meistarklase tapusi, 
pateicoties Ventspils novada kul
tūras projekta “Pastalnieks” finan
sējumam. 

1. novembrī plkst. 12 senioru 
kopas “Vīgriezes” tikšanās. 

Bērnu centrs “Tīne”
11. oktobrī plkst. 15 pie mums 

ciemosies Tārgales 5.–8. klašu sko
lēni. Galda spēļu turnīri, rotaļas.

24. oktobrī plkst. 17 kopā ar 
Zūru bibliotēku erudīcijas spēļu 
pēcpusdiena “Vai tu pazīsti Lat
viju?”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzīves 

svinēšana” – rakstniecei Norai 
Ikstenai 50 (līdz 20. oktobrim).

l Literatūras izstāde “Mazo 
draugu stāsti” – dzīvnieki daiļli
teratūrā.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Darbiņi brīvam brīdim” – idejas, 
kā radoši pavadīt skolēnu brīvlai
ku (no 21. oktobra). 

PASĀKUMI:
l 8. un 22. oktobrī plkst. 

15.50 radošas nodarbības bērnu
dārza “Zīļuks” audzēkņiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ja 

māksliniekam nav ambīciju, viņš 
nekad neuzzinās sava talanta ro
bežas” – rakstniekam, dzejniekam 
Fricim Rokpelnim 110 (līdz 10. 
oktobrim).

l Literatūras izstāde “Grāma
tas “Mātes piens” autorei rakst
niecei Norai Ikstenai 50” (no 11. 
līdz 18. oktobrim).

l Literatūras izstāde “Cilvēks, 
kuram bija viss, bet dzīve sabruka 
kā kāršu namiņš” – angļu rakst
niekam Oskaram Vaildam 165 
(no 11. līdz 21. oktobrim).

l Daiņa Rozentāla fotogrāfiju 
izstāde “Zūras rudens noskaņās” 
(no 22. oktobra).

l Literatūras izstāde “Es gri
bu būt kā jūra...” – dzejniecei No
rai Kalnai 80 (no 1. novembra).

l Literatūras izstāde “Pasakas 
– cilvēku garīgā spēka avots” – 
rakstniekam Kārlim Skalbem 140 
(no 4. novembra).

PASĀKUMI:
l 11. oktobrī plkst. 15 jau

tājumu spēle uzziņai un izklaidei 
viesiem – Tārgales pamatskolas 
5.–8. klašu audzēkņiem. 

l 15. oktobrī plkst. 9.30 
“Bērnu žūrijas” grāmatu priekšā 
lasīšanas pusstunda bērnudārza 
“Zīļuks” audzēkņiem 5+.

31. oktobrī plkst. 9 ekskursi
ja čaklākajiem lasītājiem uz Pūres 
Šokolādes muzeju, Tukuma Salmu 
muzeju, Talsu Bērnu un atpūtas 
centru un Talsu Bērnu bibliotēku.

Aizritējis gads, un 
Ventspils Vācu kultūras 
biedrība atkal aicināja 
interesentus piedalīties 
tradicionālajā koncertā 
“Mūs vieno vācu dziesma”, 
kas jau septīto reizi, kā 
ierasts, septembra nogalē 
notika Ventspils Kultūras 
centrā.

Šogad koncerts atšķīrās ar to, 
ka tas norisinājās 25. Baltijas val
stu vācu biedrību dziesmu svētku 
laikā, līdz ar to koncertā piedalījās 
arī tālāki viesi – ansamblis “Lore
lei” no Daugavpils un ansamblis 
“Heimatgruss” no Viļņas.

Tradicionāli katru gadu visi 
dalībnieki sagatavo divus priekš
nesumus, izvēloties vismaz vie
nu, kas saistīts ar vācu mūziku. 
Īpašs prieks par to, ka piedalījās 
pārstāvji no Ventspils novada. Jau 
septīto reizi koncertā uzstājās fol

kloras kopa “Sītava” no Puzes (va
dītāja Lienīte Čače), kas izcēlās ar 
to, ka dziedātāji bija sagatavojuši 
koncertam abas dziesmas vācu 
valodā. Pasākumu lieliski papildi
nāja jaunie izpildītāji – piedalījās 
daudzi audzēkņi no Piltenes Mū
zikas skolas kopā ar saviem peda
gogiem. Skaisti dziedāja Piltenes 
Mūzikas skolas 6.  kora klases 
audzēknes Agate Bileskalne un 
Justīne Ozoliņa, pedagoģe Antra 
Ziemele. Visus priecēja Piltenes 
Mūzikas skolas 4.  flautas klases 
audzēknis Raimonds Ozols, peda
goģe Aina Lodziņa, koncertmeis
tare Irina Kušnirenko. Iepriekšē
jā gadā Piltenes Mūzikas skolas 
direktore Antra Šķēle koncertā 
labestīgi atbalstīja pedagogus un 
audzēkņus, bet šogad pati ieradās 
kopā ar Piltenes Mūzikas skolas 
kameransambli, līdz ar to nodro
šinot vairākiem skolas audzēk

Mūs vienoja vācu dziesma

ņiem iespēju ieklausīties vācu 
mūzikas skaņu pasaulē. 

Koncertā vācu dziedātājas 
Alexandras dziesmas izpildīja 
Doroteja Loča, uzstājās Ventspils 
Jaunrades nama audzēkņi, bija ie
radušies folkloristi, koristi, dejo
tāji. Kopumā koncerta program
ma bija ļoti daudzveidīga. Paldies 
visiem dalībniekiem, un droši jau 
tagad varu teikt – uz tikšanos pēc 
gada!

Māra Kraule

informācija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
Ventspils novadā
2019. gada 29. augustā 
(protokols Nr.48, 4.§)

”GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014. GADA 12. JŪNIJA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.9 ”PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM””

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

izdarīt Ventspils novada domes 2014. gada 12. jūnija saistošajos noteikumos nr.9 ”Par Ventspils novada 
pašvaldības pabalstiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus  grozījumus:

1. svītrot 25.1. apakšpunktu.
Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  
”GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014. GADA 12. JŪNIJA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9 ”PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PABALSTIEM”  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 41. panta 
pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu un 2019. gada 25. jūlija Ventspils 
novada domes sēdes protokola nr. 46 2§ ”Par grozījumiem Ventspils novada 
domes 2016. gada 25. februāra lēmumā ”Par pirmsskolas vecuma bērnu 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā””.

2. Īss projekta satura izklāsts noteikumos tiek svītrots 25.1. apakšpunkts, atbilstoši Ventspils novada 
domes lēmumam, nodrošinās ēdināšanas pakalpojumus pirmsskolas vecuma 
bērniem no 1-5-6 gadiem, kuri apmeklē Ventspils novada izglītības iestādes, 
neatkarīgi no mērķa grupas.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli
(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 

Konsultācijas nav notikušas. saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots mājaslapā www.ventspilsnovads.lv, sadaļā “normatīvie dokumenti”.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS
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tārgale

Vasaras sezonā, pateicoties 
Ventspils novada kultūras 
projektu konkursa atbalstam, 
sarīkojām sešas tematiskas 
pēcpusdienas “Ķēķī ar 
sentēvu receptēm”, lai katrā 
no tām pagatavotu kādu 
tradicionālu senču ēdienu. 

Kulinārijas pēcpusdienās ik
viens varēja iemācīties pagatavot 
un nodegustēt kādu pēc sentēvu 
receptēm gatavotu maltīti, tādējā
di iepazīstot mūsu senču kultūras 
mantojumu un daudzveidīgo kul
tūrvidi Latvijā. Pasākumos iesais
tījām dalībniekus no folkloras ko
pām, kuri darba norisi un noskaņu  
kuplināja ar dziesmām un rotaļām. 
Lībiešu zvejnieku  sēta “Livōd ka
lāmīe kōrand” ir lieliska vieta, kur 
vasaras vakaros satikties pagasta 
iedzīvotājiem un dažādām intere
šu grupām.

Pirmo kulinārijas pēcpusdienu 
“Kēķī ar sentēvu receptēm” sarīko
jām 28.  jūnijā, uzaicinot saimnieci 
Sandru Aigari no Rucavas tradīciju 
kluba, viņai līdzi bija Rucavas sievu 
kopa. Rucavnieces piedāvāja savu 
tradicionālo kultūras programmu 
“Rucavas goda mielasts”. Pasākuma 
laikā dalībniekiem bija iespēja ie

justies tradicionālajā Lejaskurzemes 
kultūrvidē, iepazīt Rucavas kultūras 
mantojumu, nobaudīt īstu lauku 
rupjmaizi ar medu un rucavnieku 
iecienīto ēdienu – rāciņus ar balto 
sviestu, sātīgu krējuma mērci, ko ag
rāk saukuši par bimbalu tīri. Vakara 
gaitā, kopīgi to visu baudot, klausījā
mies Rucavas sievu dziesmās.

Otro pasākumu sarīkojām 
5.  jūlijā, pieaicinot par vadītāju 
Ritu Griezi – ēdienu gatavošanas 
lietpratēju, vecmāmiņas recepšu 
krājēju. Viņas piedāvājums lika 
iejusties tradicionālajā Jēkabpils 
novada kultūrvidē. Rita gatavoja 
savu iecienītāko ēdienu – Batviņu 
zupu. Tieši tādu to gatavojusi viņas 
Jēkabpils vecmāmiņa. Galdā tika 
celta arī īsta rudzu maize, lauku 
sviests un aukstā gaļa.

Trešo kulinārijas pēcpusdienu 
sarīkojām 13.  jūlijā, pieaicinot par 
saimnieci Jūsmu Lūsi, kura pēc 
Dženetas Marinskas grāmatā “Zie
meļkurzemes lībiešu tradicionā
lie  ēdieni” atrodamas receptes pa
gatavoja kalārok – zivju zupu. Tajā 
tika vārītas grūbas, rāceņi, burkāni, 
vēlāk klāt pieliktas cietžāvētas butes 
un pieliets piens. Zupa bija izcila. 
Šāds piedāvājums lika iejusties tra

dicionālajā lībiešu kultūrvidē. Uzzi
nājām, ka lībiešu kopienā joprojām 
ēdienu gatavošanā plaši tiek izman
totas zivis, bieži apvienojumā ar 
gaļas produktiem, kas ir savdabīga, 
tikai lībiešiem raksturīga iezīme, 
tāpat kā zivis apvienojumā ar pie
na produktiem. Piemēram, viens 
no šādiem ēdieniem ir pīklestes ar 
rūšrāceņiem (noplaucētas sālītas 
butes, kas aplietas ar sīki sagrieztu, 
izčurkstinātu gaļu un taukiem, klāt 
kartupeļi ar mizu), krāsnī uz kā
postu lapām cepts pīrāgs ar speķa, 
sīpolu un brētliņu pildījumu starp 
divām rudzu mīklas kārtām un citi. 
Tradicionālas ir arī dažādas zivju 
zupas – lešķu zupa, kurā izmanto
tas plaucētas auksti kūpinātas bu
tes, zivju zupa ar pienu vai treknu 
krējumu un pat aukstā zivju zupa 
(stragnams, arī slapnams) ar rūguš
pienā iejauktām siļķēm vai uz iesma 
ceptām reņģēm, tāpat putras, pie
mēram, rudzu miltu putra, un arī 
plašākā areālā pazīstami ēdieni – 
skābputra, sklandrauši jeb dižrauši 
un citi. Pēc gardās maltītes klausījā
mies ansambļa “Rāndalist” izpildī
jumā dziesmas lībiešu valodā.

Ceturto pasākumu sarīkojām 
19. jūlijā, uzaicinot saimniekot Jūs
mu Lūsi, kuras piedāvājums lika 
iejusties tradicionālajā Ziemeļ
kurzemes kultūrvidē. Saimniece 
gatavoja bukstiņbiezputru un pie 
pavarda stāstīja, ka bērnībā diez
gan bieži šī putra tikusi celta pus
dienu galdā. Pārnākot no skolas, 
bieži gultā bijis satīts segu kalns, 
zem kura paslēpts putras katls. 
Parasti bijuši divi varianti – griķi 
vai bukstiņbiezputra. Ne viens, 
ne otrs ēdiens sajūsmu nav radī

jis. Mūsdienās, gatavojot šo putru, 
saimniece brīnās, kāpēc bērnībā tā 
negaršoja tik ļoti, kā tagad. Gardo 
bukstiņbiezputru nobaudīja arī 
mūsu ciemiņi no Rīgas un Kolkas  
– dziesmu ansambļa “Līvlist” un 
folkloras kopas “Laula” dalībnieki. 
Pēc mielasta viņu izpildījumā lībie
šu sētas dzīvojamā mājā skatījām 
lībiešu kāzu spēli un uzzinājām, kā 
svinēja kāzas 19. gadsimtā Kurze
mes jūrmalā. Ikvienam bija iespēja 
kļūt par kāzu liecinieku klātienē.

Piekto kulinārijas pēcpusdienu 
sarīkojām 27. jūlijā. Saimniece Ive
ta Pete iepazīstināja ar Kurzemes 
tradicionālo goda mielastu – lauku 
zupu. Dienas karstajā svelmē zvej
nieku sētā jutāmies kā relaksējošā 
oāzē, varējām paslēpties no kar
stuma, cienāties ar gardu zupu un 
klausīties suitu vīru un suitu dūde
nieku brīnišķīgo koncertu.

Sesto kulinārijas pēcpusdienu 
“Kēķī ar sentēvu receptēm” sarīko
jām 2. augustā, uzaicinot saimnieci 
Ritu Griezi, kuras piedāvājums lika 
iejusties tradicionālajā Sēlijas kul
tūrvidē. Saimniece gatavoja grūde
ni sēļu gaumē. Tā ir grūbu biezput
ra ar kartupeļiem un gaļu. Izrādās, 
ka tādu gatavo arī citos Latvijas 
novados, ne tikai Sēlijā. Ja pārējos 
novados grūdenim  izmanto žāvē
tu gaļu, tad Sēlijā to gatavo tikai ar 
svaigu gaļu. Klāt dzērām īstu lauku 
rūgušpienu, ēdām īstu rudzu mai
zi, ko varēja baudīt arī saldajā kopā 
ar tepat, pagastā, iegūtu medu. Va
kara gaitā uzzinājām arī par citām 
atšķirībām ēdienu pasniegšanā un 
galda kultūrā. Saimniece izstāstī
ja jautrus pārpratumus no dzīves, 
kad satiekas kurzemnieki ar sē

ļiem vai latgaļiem. Jaukā atmosfērā 
klausījāmies talantīgā mūziķa De
nija Griezes ģitārspēlē un dzies
mās. Pasākuma laikā notika labda
rības izstāde “Lūdzu, paņem mani 
līdzi!” ar drēbītēm, adījumiem un 
citām lietiņām.

Visās sešās kulinārijas pēcpus
dienās ar lielu interesi iepazinām 
senču kultūras mantojumu, izceļot 
vietējo pavāru, zemnieku un pro
duktu ražotāju veikumu. Kopīga 
galda klāšana un svinēšana salie
dēja vietējos iedzīvotājus, draugus, 
kolēģus, jauniepazītus cilvēkus, tā
dēļ mēs nolēmām sarīkot vēl vienu 
kulinārijas vakaru – jau ārpus pro
jekta aktivitātēm. 

13. septembrī mums bija 
taukšķēto zirņu pēcpusdiena, arī 
tajā rosījās Rita Grieze. Tika pa
sniegti lielie pelēkie zirņi ar zosti. 
Guvām plašu ieskatu Latvijas vēs
turē saistībā ar zirņiem, kā arī uz
zinājām interesantu faktu, ka Kur
zeme ir vienīgais novads Latvijā, 
kur zirņus ēd ar mērci, citur Latvi
jā tos ēd ar saceptu žāvētu gaļu un 
sīpoliem. Nogaršojām taukšķētus 
zirņus senlatviešu gaumē un mūs
dienīgā variantā. Bija sarīkota dār
za velšu izstāde, kurā varēja aplū
kot dažādus pākšaugus. Pasākumu 
kuplināja vietējā dravniece Dagnija 
Grieze ar izsmeļošu stāstījumu par 
medus daudzveidību. Varējām arī 
degustēt medus produktus. Pasā
kuma beigās vienojāmies kopīgās 
dziesmās un rotaļās.

Pateicoties šim pasākumu cik
lam, esam nolēmuši Tārgalē dibi
nāt kulinārijas klubiņu.

Tārgales kultūras darba 
organizatore Ilga Porniece

Tārgales pamatskolas 
pirmsskolas grupiņas 
izvietotas atsevišķā 
moduļtipa ēkā. To atklāja 
pagājušā gada septembrī, jo 
pašvaldība vēlējās bērniem 
piedāvāt iespēju uzturēties 
plašākās un modernākās 
telpās. Kopā ar saviem 
audzēkņiem uz tām devās 
arī pirmsskolas skolotāja 
Laila Bože. 

Tārgalē viņa strādā kopš 
1999.  gada, tolaik mācīti piecga
dīgie un sešgadīgie zēni un meite
nes. Lailas māmiņa bija skolotāja 
Užavā, tādēļ meitene jau ātri vien 
sapratusi, ka arī vēlas būt peda
goģe. “Mēs ar brāli Arno esam 
dvīņi, mums tuvumā nebija kai
miņbērnu, tāpēc es viņu uzmanīju 
un pamācīju – tas man patika. Tā 
likumsakarīgi kļuvu par skolotāju, 
lai gan sākumā nedomāju, ka strā
dāšu dārziņā, jo biju sākumskolas 
skolotāja.”

Laila atzīst, ka mīl bērnus, 
un uzsver, ka skolotājs nedrīkst 
būt vienaldzīgs, viņam jāpievērš 
uzmanība ne tikai mācībām, bet 

arī audzēkņu jūtu pasaulei. Viņai 
gribas, lai bērni ir veseli un atro
das drošā vidē. “Zināt, man kat
ra diena ir savādāka! Strādājot ar 
maziem bērniem, tu visu laiku esi 
vienā ritmā ar viņiem. Pirmssko
las grupu, kurā esmu skolotāja, 
sauc “Taurenīši”, to apmeklē piec
gadīgie bērni. Es strādāju kopā ar 
palīdzi Agnesi Veļicko, un mēs 
esam kā cimds ar roku – saprota
mies ļoti labi. Arī pārējās kolēģes 
ir atsaucīgas, vienmēr varam izru
nāties un meklēt risinājumu kādai 
problēmai, ja tāda ir radusies.”

Piecgadīgajiem audzēkņiem, 
pēc Lailas teiktā, raksturīgs kus
tīgums un zinātkāre. Skolotāja ir 
gandarīta, ka jaunais mācību sa
turs piedāvā bērniem izvēles ie
spējas, ko konkrētajā brīdī darīt, 
izmantojot visas maņas. Reizēm 
tieši pirmsskolēni ir tie, kuri iesa
ka, kādu tēmu vajadzētu apskatīt, 
jo viņu dzīvē ir noticis kāds ne
parasts atgadījums, piemēram, 
saslimis kaķis. “Bērni darbojas, 
bet virzītājs, protams, ir skolotājs, 
vērojot, kad nepieciešama palīdzī
ba. Esmu mainījusi grupas plāno

jumu, iekārtojot to mācību centru 
veidā. Audzēkņi izvēlas, vai viņi 
šajā dienā vairāk uzmanības gri
bēs pievērst matemātikai, valodai, 
dabai vai mākslai. Reizēm bērns 
vēlas zīmēt, bet pievienojas tai 
grupiņai, kas apgūst valodu – tas 
nav aizliegts! Galvenais, lai katrs 
var realizēt savas ieceres.”

Mācību procesā tiek izmantots 
arī projektors un dators, grupas 
“Taurenīši” apmeklētāji labprāt 
izmanto tehnoloģijas, tomēr viņus 
saista arī daba un rotaļāšanās lau
kā. Jaunumus pedagoģijā skolotāja 
uzzina, daudz lasot un izmantojot 
interneta resursus. Par inovācijām 
izglītības procesā Laila pedagogu 
sanāksmē saņēma apbalvojumu 
“Gada skolotājs”. Tārgales pamat
skolas direktore Ilze Judzika norā
da: “Mēs gribam pateikties Lailai 
par to, ka viņa pārējiem pirms
skolas pedagogiem rāda, ka darbu 
pirmsskolā ir iespējams organizēt 
un vadīt citādāk, ka jaunās vadlīni
jas un tendences nav kaut kas ne
reāls un biedējošs. Katra Tārgales 
pamatskolas pirmsskolas grupu 
skolotāja ir konsultējusies ar Lailu, 

“Ķēķī ar sentēvu 
receptēm” Tārgalē

Skolotājas Lailas sirdsdarbs

gan mainot grupas telpā iekārtoju
mu, gan domājot par darba orga
nizāciju.” 

Skolotājai ir gandarījums, dzir
dot audzēkņu teikto: “Es pats, es 
pats!”  Tas nozīmē, ka viņi ir radoši 
un nav inerti, bet vēlas darboties. 
Ilze Judzika uzteic kolēģi arī par 
veiksmīgo sadarbību ar vecākiem. 
Viņi par Lailu saka: “No skolotājas 
staro sirsnība, laipnība un mīlestī

ba pret bērniem. Tas ir kvalitatīvs 
darbs. Tas ir sirdsdarbs.” 

Tārgalniece priecājas gan par 
to, ka viņas veikumu novērtē arī 
vīrs Arturs, gan ka jaunākais dēls 
saistījis dzīvi ar pedagoģiju – viņš 
ir treneris. Laila atpūšas, lasot 
grāmatas, apmeklējot teātra izrā
des un rosoties virtuvē, kur palai
kam tiek ceptas gardas kūkas.              

Marlena Zvaigzne

Skolotāja Laila “Taurenīšu” grupā izmanto mūsdienīgus 
darba plānošanas veidus.  marlenas ZVaigZnes foto
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Esam priecīgi paziņot, ka ir 
noslēdzies “InCREDIT GROUP” 
organizētais labdarības projekts 
“Palīdzi piepildīt skolas somu!”, 
kura laikā tika vākta palīdzība 
Ventspils un Kuldīgas novada 
daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu 
bērniem, lai viņi varētu uzsākt sko
las gaitas. Pateicoties atsaucīgajiem 
Ventspils un Kuldīgas uzņēmē
jiem, kā arī novada iedzīvotājiem, 
ir izdevies palīdzēt vairāk nekā 300 
bērniem. Labdarības projekts “Pa
līdzi piepildīt skolas somu!” tapa 
sadarbībā ar Ventspils un Kuldīgas 
novada sociālajiem dienestiem, kas 
sniedza nepieciešamo informāciju 
par tām ģimenēm, kurām šī palī
dzība ir visvairāk nepieciešama.

18. septembrī notika labda
rības projekta noslēguma pa
sākums Ventspilī, kura laikā  
“InCREDIT  GROUP” pārstāves 
atdeva saziedotās lietas Ventspils 
novada Sociālā dienesta darbinie
cēm. Tas bija viens no projekta pa
tīkamākajiem brīžiem, jo tieši tad 

izjutām, ka kopīgiem spēkiem mēs 
varam palīdzēt daudz vairāk.

Atsaucīgie ziedotāji dāvināja 
bērniem dažādu vērtību dāvanu 
kartes no vietējiem veikaliem, lai 
varētu iegādāties sporta apģērbu, 
apavus, kā arī ikdienas apģērbu, 
kas būtu piemērots mainīgajiem 

Latvijas laikapstākļiem, kā arī tika 
saziedots liels daudzums kance
lejas preču, mugursomas, penāļi 
utt. Visus ziedojumus godīgi sa
dalīja Sociālā dienesta darbinieki, 
atdodot tiem bērniem, kam šī pa
līdzība ir nepieciešama visvairāk.

“InCREDIT GROUP” vārdā 

īpašu paldies sakām Ventspils uz
ņēmējiem: “BT Market”, “Kurekss”, 
kafejnīcai “Latta”, “Varu Ar”, “Sau
les logi”,  veikalam “Jānis Roze”, vei
kalam “Šokolāde”, Ventspils Ma
ratona klubam, “Euroskor Latvija” 
Ventspils veikalam, “Kārumnie
kam”, “Pilsbūvei”, veikalam “Četri 

bērni”, veikalam “Sanistel”, “Vent
betonam”, “Ventex&Ko”, veikalam 
“Verners DE”, kā arī iedzīvotājiem.                                                                                                                                   

“InCREDIT GROUP” 
reklāmas projektu vadītāja 

Rita Breice-Barča

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

BIEDRĪBAS “ZIEMEļKURZEMES BIZNESA ASOCIāCIJA” PAZIņOJUMS
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda (eJZf) latvijas rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. “Pievienotās vērtības veidošana un inovāciju veicināšana visos zvejas akvakultūras 
produktu piegādes posmos” un 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 21. oktobra līdz 21. novembrim.
Sludinājuma kopsumma: 340 808,71 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, tārgales, Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu  īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no laD lēmuma pieņemšanas par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība eJZf1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
mērķis: Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju.

Atbalsta apmērs  340 808,71  eiro 
Atbilstošā MK noteikumu 
Nr.605 6. punktā minētā 
darbība 

1. Pievienotās vērtības veidošana un inovāciju veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes 
posmos.
2. ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas 
nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts rīcībā paredzēts atbalstīt Vrg teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās 
saimnieciskās darbības uzlabošanai, tai skaitā ražošanas uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku 
un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram, atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/
vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā 
transporta iegādei.
atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas 
tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma 
nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes 
ekonomisko izaugsmi un pozitīvi ietekmē jaunu darba vietu izveidi piekrastes teritorijā. Papildu atbalsts projektiem, kas 
paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 eiro,
100 000 eiro  – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu 
summas.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50% – pamata; 30% – lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai, 70% – inovatīvam projektam, 80% – 
kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam.

ar Ziemeļkurzemes partnerības sVVa stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, 
Pils ielā 14 (Dundagas pils 2. stāva telpās), vai Ventspilī,  Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības attīstības nodaļā).

elektroniski sVVa stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un lauku atbalsta dienesta (laD) mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegums jāiesniedz elektroniski laD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (ePs).
Kontaktpersonas: koordinatore gunta abaja, tālr. 29172814, e-pasts zba@dundaga.lv; konsultante evita roģe, tālr. 29295234, e-pasts evita.roge@

ventspilsnd.lv. 
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centrs organizē ikgadējās 
bez mak  sas mācības lauku 
jauniešiem Valsts lauku tīkla 
aktivitātē “Atbalsts lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības 
veicināšanai”. 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt gados 
jaunu cilvēku (līdz 40 g. v.) uzņēmēj
darbības uzsākšanu lauku teritorijās, 
piedāvājot apgūt ar uzņēmējdarbību 
saistītas zināšanas, apmeklējot inten
sīvu mācību kursu, kā arī dodot iespē
ju piedalīties uzņēmējdarbības ideju 
konkursā un iegūt naudas balvu biz
nesa idejas attīstīšanai.

Mācības notiks reizi nedēļā visu 
novembri, bet pirmā informatīvā tik
šanās paredzēta 23. oktobrī.

Par lektoriem ir aicināti Latvijā pa
zīstami pasniedzēji – ideju ģeneratore 
Vita Brakovska, vadības un attīstības 
konsultante Vēsma Uzuleņa, kā arī 
vietējie uzņēmējdarbības profesionāļi 
– nodokļu speciāliste Agnese Pastare 
un Ventspils novada pašvaldības pro
jektu koordinatore Evita Roģe. Pasnie
dzēju vadībā jaunieši uzzinās, kādas ir 
uzņēmējdarbības atbalsta saņemšanas 
iespējas, un iemācīsies attīstīt biznesa 
idejas un rakstīt projektu pieteikumus. 

SIA “Latvijas Lauku konsultā
ciju un izglītības centrs” Ventspils 
nodaļas lauku attīstības konsultan
te Gita Langberga gaidīs jauniešu 
pieteikumus līdz 22.  oktobrim pa 
tālruni 26109996 vai epastā gita.
langberga@llkc.lv. Mācību norises 
vieta – Pils ielā 17 Ventspilī, bankas 
“Citadele” otrajā stāvā. 

Īrisa Roze-Posuma 

Iedzīvotāji un uzņēmēji palīdz piepildīt skolas somas  

Daļa akcijas atbalstītāju, “InCREDIT GROUP” pārstāves, Sociālā dienesta darbinieces un palīdzības saņēmējas. 
“inCreDit groUP” arHīVa foto

Bezmaksas 
mācības lauku 
jauniešiem
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Ugāles pirmsskolas 
izglītības iestādē “Lācītis” 
aktīvi iesācies mācību gads.

Zinību diena. Katram gadam 
ir viens un tas pats mums jau pa
zīstamais cikls – vasaras karstumu 
nomaina koku krāšņās krāsas. Un 
tas liecina, ka klāt rudens un visi 
pulcējamies 1.  septembra pasāku
mā. Bērnus zālē sagaidīja Zilpuķīte 
(skolotāja Larisa Žagare), kas sa
sveicinājās gan ar lieliem, gan ma
ziem. Pēc tam viņa pastāstīja par 
Zinīti (skolotāja Ingrīda Ziemiņa) 
un Nezinīti (skolotāja Ilva Rūmnie
ce), kā viņi gatavojušies jaunajam 
mācību gadam. Nezinītis teica, ka 
atlūzis saules gabals viņam trāpījis 
pa pakausi. Zinītis centās izskaid
rot, ka saule atrodas ļoti, ļoti tālu no 
mums un ka tā ir arī ļoti liela. Par 
to Nezinīti māca šaubas, jo viņš bija 
iedomājies, ka saule nav lielāka par 
šķīvi. Tad Zilpuķīte uzaicināja visus 
vingrot. Labi izvingrojies, Nezinītis 
paziņoja, ka viņš grib kļūt par muzi
kantu, un prasīja, lai Zinītis iemāca 
viņam spēlēt kokli. Paspēlējis kokli, 
Nezinītis secināja, ka šis mūzikas 
instruments skan ļoti klusu. Tad 
viņš mēģināja apgūt bungu spēli. 
Tas viņam patika tīri labi, jo sanāca 
jautri un skaļi. Bet kad Zinītis aiz
rādīja, ka bungu spēlēšana viņam 
neizdodas, Nezinītis pēkšņi pazi
ņoja, ka kļūs par dzejnieku. Tomēr 
arī tas nevedās tik raiti, jo Zinītis 
gudri skaidroja, ka dzejoļus raksta 
ar atskaņām. Svētku noslēgumā tika 
iets rotaļās un visu grupu bērniem 
uzdāvinātas puzles un saldumi. Lai 
jaunais mācību gads visiem veik
smīgs, radošs, panākumiem bagāts!

Mēs varam justies droši. 
17.  septembrī notika pasākums 
“Drošības diena”, un pie mums vie

sojās Valsts policijas pārstāvji. Pasā
kuma gaitā bērni tika iepazīstināti 
ar drošību uz ceļa, sabiedriskās vie
tās un mājās. Inspektore pastāstīja 
par ceļu satiksmes noteikumiem un 
drošības pasākumiem, kuri jāievē
ro, nonākot bīstamās situācijās un 
saskaroties ar kaitīgām vielām. Tik
šanās laikā bērni aktīvi atbildēja uz 
jautājumiem. Kopā ar Bebri Bruno 
un Runci Rūdi viņi aizrautīgi spēlēja 
spēles “Apvelc bīstamo” un “Lukso
fors”. “Drošības dienas” laikā bēr
niem bija iespēja apskatīt Valsts po
licijas automašīnu un tajā iekāpt, kā 
arī tuvāk aplūkot speciālos līdzek
ļus, ko ikdienā izmanto policijas 
darbinieki. Pārsteigums bija Valsts 
policijas sagādātās dāvanas – uzlī
mes. Noslēgumā katras grupas ko
lektīvs parakstīja drošības līgumu, 
kā apliecinājumu tam, ka ievēros 
visus drošības noteikumus. Paldies 
Valsts policijas inspektorei un viņas 
draugiem par jauko pasākumu, kas 
raisīja pozitīvas un jaukas emocijas.

Jau par tradīciju kļuvusi piedalī
šanās Olimpiskajā dienā. Šogad 20. 
septembrī Latviju pārņēma “Olim
piskā diena 2019”. Pēc sasveicināša
nās un nelielas uzrunas bērnudārzā 
ieradās mazs, nelaimīgs zēns, kurš 
bija palicis mājās viens un garlaiko
jās. Skolotāja uzrunāja noskumušo 
zēnu un aicināja kopā ar mums uz 
rīta vingrošanu. Bija novietots ek
rāns, kurā varēja skatīt Olimpiskās 
dienas vingrojumu kompleksu. 
Bērniem līdzi vingroja skolotāja 
Ilze Venškevica. Tad katrai grupai 
tika izdalīts turpmākais maršruts 
pa stafetes stacijām. Nobeigumā 
tika pasniegts pateicības raksts par 
piedalīšanos Olimpiskajā dienā. Fi
ziskās aktivitātes ir nepieciešamas 
visiem – ja kustas vecāki, arī bērni 

Izdevusies Olimpiskā diena 
Ai, ai, ai – tāda lietaina nedēļa, bet, tavu laimi, pienāk 27. septembris, un spīd 

saule! Vienīgā nedēļas diena bez lietus. Tas ir tik veiksmīgi, jo Olimpiskā diena 
var noritēt pēc plānotās programmas. Sākums ir tradicionāls: visas klases skolas 
priekšā sagatavojas vingrošanai. Tiek nodoti ziņojumi par ierašanos, un vingro
šana var sākties. Tālākais norit pēc spējām, spēkiem un interesēm. Kopīgs ir tas, 
ka visa skola dodas pārgājienā pa noteiktu maršrutu. Vismazākajiem ceļš ved uz 
bērnudārzu un bibliotēku. 3. un 4. klases audzēkņi dodas uz dzīvnieku patversmi. 

Visiem skolēniem, sākot ar pamatskolas meitenēm un zēniem, uzdevums ir 
pilnīgi negaidīts! Katra klase saņem savu maršruta karti, pēc kuras ejot jānonāk 
kontrolpunktā. Kāda skolēnu grupa viesojas, piemēram, Aptiekas muzejā, izzina 
aptieku vēsturi, iepazīst traukus, zāļu fasējumus u.tml., tad pēc maršruta kartes 
turpina ceļu līdz sporta spēļu un piknika vietai. Izrādās, katrs pa savu ceļu, ap
meklējot savu kontrolpunktu, nonāk līdz nometnes vietai. Un tad sākas jautrākā 
daļa! Sporta skolotāji Zanda Blumfelde un Kaspars Gulbis ir noorganizējuši pa
tiesi jautras stafetes: ir gan līkloču skrējiens starp eglēm un bērziem, gan jaut
rības uzdevumi ar vingrošanas riņķiem, virves vilkšana un citas jautras spēles. 
Daži skolotāji iejūtas pavāra lomā un cep desiņas, cienā mūs ar gardu tēju. Viss ir 
tik garšīgs! Esam priecīgi, ka diena ir bez lietus un aizrit dinamiski un draudzīgi. 
Izjūtam skolas vienoto garu, mazie ir kopā ar lielajiem, un visi kopā tiekam galā ar 
mums domātajiem uzdevumiem. Jā, tāda Olimpiskā diena ir sava vārda cienīga! 

12. klases audzēkne Linda Jankuna
Olimpiskajā dienā bija jāvelk arī virve. 

Sportoja, veidoja kompozīcijas, 
runāja par drošību

“Džimbas viesskolu” Ventspilī. Tur 
ugālniekus sagaidīja Džimba ar 
saviem palīgiem – inspektoriem. 
Džimba bērnus uzņēma speciā
li iekārtotā skolā. Tajā, interaktīvi 
darbojoties, ar spēļu un filmiņu 
palīdzību varēja uzzināt, kā rīkoties 
bīstamās situācijās, satiekoties ar 
nepazīstamiem cilvēkiem. Zēni un 
meitenes uzzināja, ka rokas stiepie
na attālumā katram ir sava drošības 
zona, kuru nedrīkst pārkāpt. In
spektori mācīja teikt “nē”, ja bērnam 
nepatīk pieaugušā rīcība. Bērni ak

tīvi atbildēja uz jautājumiem, iesais
tījās pārrunās par drošību, modelēja 
situācijas, izteica savas versijas par 
konkrēto gadījumu. Tas bija stun
du garš piedzīvojums. Nobeigumā 
visi saņēma Džimbas apzīmogo
tu drošības grāmatu un kļuva par 
pilntiesīgiem “Džimbas viesskolas” 
inspektoriem. Bērni tagad ir apgu
vuši un nostiprinājuši personiskās 
drošības prasmes un kompetences.

Pirmsskolas skolotājas 
Ilva Rūmniece un 

Elīna Zaharova

ir daudz motivētāki kustēties, bie
žāk iesaistās dažādos sporta pasā
kumos. Tāpēc, mīļie vecāki, darīsim 
visu, lai mūsu bērni augtu kustīgi, 
veseli un dzīvespriecīgi! Esiet gudri, 
sportiski un mīļi saviem bērniem!

Miķeļdienas nedēļā, lai mūsu 
audzēkņi gūtu pēc iespējas plašāku 
priekšstatu par rudens veltēm, viņi 
kopā ar vecākiem sarūpēja augļus 
un dārzeņus, kastaņus un zīles, kā 
arī rudens ziedus. Kad viss atnestais 
bija izzināts un izpētīts, bērni kopā 
ar skolotājām izveidoja jaukus pār
steigumus, ko izkārtoja izstādē.

Ciemos pie Džimbas. 24. sep
tembrī piecgadīgo bērnu grupas 
“Sprīdīši” audzēkņi kopā ar sko
lotājām Elīnu Zaharovu un Ilvu 
Rūmnieci devās izbraukumā uz 

aleKsanDra HmeļņiCKa foto  

Lielo draugu padoms 
vienmēr noder. 

Olimpiskajā dienā sportojām 
kopā ar Ugāles vidusskolas 
1. un 2. klasi.

Dainas VisPoļsKas foto
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Kā jau katru gadu ierasts, 
mūsu skolas audzēkņi 
apmeklē Zinātnieku 
nakti. Šim pasākumam 
no skolēnu puses parasti 
ir liela atsaucība. Šogad 
mēs, trīs skolotāji un 28 
skolēni, devāmies uz Rīgas 
Stradiņa universitātes 
(RSU) Medicīnas izglītības 
tehnoloģiju centru, Latvijas 
Universitātes (LU) Dabas 
māju un Zinātņu māju. 

Abos galamērķos varējām ne 
tikai vērot eksperimentus, bet arī 
piedalīties tajos, padiskutēt ar zi
nātniekiem un iegūt jaunu, vēl ne
zināmu informāciju. RSU mums 
bija iespēja saplombēt zobu un 

uzzināt, kā steigā pareizi iztīrīt 
zobus, varējām apskatīt UV gais
mā, kas ir uz mūsu rokām. Me
dicīnas fizikas pārsteigumi mūsu 
skolēnus saistīja visvairāk. Šeit 
mūsu uzmanību pievērsa fizikas 
eksperimenti, piemēram, varējām 
mēģināt iedegt spuldzīti, izman
tojot plazmas bumbu, kurai virsū 
bija folija.

Mūsu ķīmijas skolotāja Aija 
Žogla piedalījās aktivitātē “Ar ķī
miju uz TU!”, un mūsu skola saņē
ma jaunas periodiskās un šķīdības 
tabulas. Savukārt skolotāja Inta Si
liņa iesaistījās eksperimentā “Kāda 
ir tava ķermeņa uzbūve?”. Skolēnu 
un skolotāju uzmanību piesaistīja 
arī “gudrie manekeni”, kurus tre

niņiem izmantoja ārsti rezidenti. 
Manekeniem varēja iestatīt gan el
pošanu, gan sirdsdarbību.

LU ēkās mūsu uzmanību 
piesaistīja gaišais un modernais 
interjers. Šeit mēs varējām mēģi
nāt uzrakstīt savu vārdu arābiski, 
rakstīt ar lāzera pildspalvu, pār
baudīt, cik daudz cukura ir pro
duktos, kurus ikdienā lietojam, 
izjust magnēta spēku plaukstā, 
kā arī uzzināt daudz ko citu. Mēs 
redzējām ļoti daudz, un šis atkal 
bija kas jauns un nezināms. Ma
nuprāt, šī ir lieliska iespēja skolē
niem aizbraukt uz Rīgu, uzzināt 
un ieraudzīt kaut ko jaunu, cen
sties izprast zinātni. 

Sandija Brūvere

Kādu dienu ugālnieki cits 
citam vaicāja, kas tas ir – vai 
kāda akcija? Pie tirgus zālē 
novietotas vairākas bērnu 
ķermenīšu skulptūras ar 
uzrunājošo tekstu. 

Uz vienas plāksnītes atrodams 
šāds uzraksts, arī angļu un krievu 
valodā: “Mans tētis mani negribē
ja. Viņš vainoja mammu par to, ka 
esmu pieteicies, un teica: “Tu man 
tāda neesi vajadzīga.”.” Izrādās, tā 
ir Ugāles evaņģēliski luteriskās 
draudzes iniciatīva, tādējādi at
saucoties kampaņai “Par dzīvību”. 
Tās rīkotāju mērķis ir pievērst 
sabiedrības uzmanību faktam, ka 
dzīvība sākas no ieņemšanas brī
ža. Mājaslapā www.pardzivibu.lv 
norādīts: “Vai mums ir tiesības 
lemt par cita cilvēka dzīvību? Vai 
mēs paši būtu ar mieru, ka kāds 
cits izlemj – dzīvot vai nedzīvot 
mums? Stāsti par to, kā viens 
cilvēks ir nolēmis citus cilvēkus 
nāvei, pieder vēstures traģiskā

Iepazinām Poliju
Ugāles vidusskolas pārstāvju ceļojumā uz Poliju piedalījās septiņi sko

lēni no 8. klases, trīs 10. klases audzēkņi un četri skolotāji. Kopumā mūsu 
interesantais ceļš ar autobusu līdz galamērķim ilga 24 stundas. Galapunk
tā Ornetā mūs viesmīlīgi sagaidīja poļu ģimenes. Visu valstu delegācijas, 
kas piedalījās “Erasmus+” projektā, nākamajā dienā prezentēja savu valsti. 
Šī diena turpinājās ar Ornetas iepazīšanu. Mums bija iespēja piedalīties 
dažādās radošās darbnīcās, piemēram, sveču liešanas un svečturu gatavo
šanas darbnīcā. Notika dažādas sporta aktivitātes, kuru laikā mūsu sko
las audzēknis rādīja velotriāla demonstrējumus – visi bija pārsteigti par 
redzēto. Katras valsts pārstāvjiem vajadzēja gatavot ēdienu, kura sastāvā 
bija medus. Šajā konkursā uzvarēja mūsu skolas zēns, kurš izcepa garšī
gu kūku. Gājām piknikā un iepazinām katras valsts tradicionālās dejas 
un dziesmas. Spilgti atmiņā palikusi Gdaņskas vecpilsēta, kur apskatījām 
populārus un vēsturiskus objektus. Grūti bija šķirties no projekta dalīb
niekiem, jo nedēļas laikā bijām ļoti satuvinājušies. Mēs vēl joprojām sazi
nāmies ar mūsu draugiem no Itālijas, Spānijas un Polijas. Esam pateicīgi 
par iespēju piedalīties šajā projektā. Liels paldies angļu valodas skolotājai 
Dzintrai Hartmanei. Gaidīsim projekta dalībniekus Latvijā.

Luīze Daņiļeviča un Rēzija Blumfelde 

Ražas svētki Ugālē

Skat, kādi burkāni aug Ugālē!  aleKsanDra HmeļņiCKa foto

Miķeļi ir latviešu rudens 
saulgrieži un gada auglīgākās 
daļas aizvadīšanas svētki. 
Miķelis latvju dainās saukts 
arī par labu un bagātu vīru un 
maizes tēvu. Tad nu arī Ugālē 
29. septembrī tirgus laukumā 
godāja ražas svētkus. 

Apmeklētājiem bija iespēja ie
gādāties amatnieku izstrādājumus 
no koka un bišu vaska, arī pašaudzē
tus dārzeņus, pašceptus saldumus 
un kūkas. Cilvēki īpašu interesi izrā
dīja par darba apģērbiem, kurus bija 
atvedusi šuvēja Arta no Jelgavas. 
Ar gardām pusdienām no Puzes 
bija ieradusies Mirdza, kas ieguva 
labākās cepējas balvu. Par jautrām 
izdarībām gādāja folkloras kopa 
“Urdava”, pūtēju orķestris “Ugāle”, 
deju kolektīvs “Usma” un viesu ko
lektīvs no Olaines – folkloras kopa 
“Dzedzieda”. Pasākuma apmeklētāji 
varēja izlustēties dančos, piedalīties 
izsolē, kuru rīkoja vietējās sēņotājas 
Iveta, Inta un Liene. Tika izsolītas 

dažnedažādas mantas, un pircēji 
aizbrauca no pasākuma apmierināti 
par pirkumu, jo ne jau katru dienu 
nopirksi priekšautu vai grūbu put
raimus, sveces un riekstkodi. Vis
lielāko jautrību radīja podu sišana. 
Šoreiz sitām podus nevis ar kaut 
ko lielu, bet ar mazu āmurīti. Balvā 
par labo trāpījumu tika pasniegti 
varen lieli burkāni no vietējās dār
zeņu audzētājas Baibas. Kā jaunums 
ugālniekiem bija Ulda Skudras cido
niju izstrādājumi. Gadatirgus lustes 
pagāja nemanot, un droši vien mēs 
būtu lustējušies vēl, ja vien nebūtu 
uznācis lietus, kas nobaidīja pasāku
ma apmeklētājus, bet mēs ceram, ka 
nākamgad atkal notiks Miķeļdienas 
tirgus un varēsim sagaidīt vairāk 
apmeklētāju, arī mūsu vietējos uz
ņēmējus, jo Ugālē strādīgu ļaužu 
daudz. Paldies visiem pagasta ļau
dīm, kas palīdzēja rīkot šos svētkus. 
Uz tikšanos nākamgad! 

Tautas nama menedžere 
Iveta Pete

Iededzām spuldzīti, 
izmantojot plazmas bumbu

Ugālnieki ar interesi klausās profesionāļa teiktajā.   sanDiJas BrūVeres foto  

kajām lappusēm. Grāmatas par 
ciešanām, izturību, brīnumainu 
izglābšanos no nāves un jaunas 
dzīves sākumu ir pasaules bestsel
leri. Varbūt tieši tas bērniņš, kura 
pieteikšanās pasaulē viņa mātei 
šķiet kā kārtējais dzīves pārbaudī
jums, vēlāk būs viņas vislielākais 
lepnums un prieks. Varbūt glābēj
silītē atrasts bērns, mīlošu audžu
vecāku uzaudzināts, reiz būs viens 
no spējīgākajiem mūsu valsts cil

vēkiem. Varbūt tieši tas bērniņš, 
kuram ir kāds fizisks trūkums, 
liks pasaulei aizturēt elpu ar sa
vām spējām un talantiem zinātnē, 
mākslā un mūzikā.”

Kampaņas organizatori iesa
ka arī tām sievietēm, kuras jūtas 
pamestas, vientuļas vai nobijušās, 
neveikt abortu, bet dot dzīvību 
bērniņam, jo ir cilvēki, kuri lab
prāt viņu adoptēs un izaudzinās.

Marlena Zvaigzne

Aicina aizdomāties par dzīvības svētumu

Mazie akmens ķermenīši liek aizdomāties par dzīvības 
svētumu.  aleKsanDra HmeļņiCKa foto 
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Sagaidot Latvijas 
simtgadi un turpinot 
svinības vēl šajā gadā, 
daudzi Latvijas iedzīvotāji 
izgatavoja savu tautas  
tērpu. Ventspils novadā šī 
kustība praktiski nebija 
jūtama.

Vienmēr vajag ar kaut ko sākt, 
tādēļ mēs piedāvājam iespēju ie
mācīties izgatavot pastalas, kas ir 
viens no senākajiem tautiskā ap
ģērba elementiem. Lai saglabātu 
katram novadam raksturīgās šo 
apavu iezīmes, plānojam sniegt 
ieskatu par pastalu daudzveidību, 
īpaši uzsverot Ventspils novada 
pastalu īpatnības. Ventspils nova
da kultūras projektu “Pastalnieki” 
realizēt palīdzēs Rīgas Tehniskās 
universitātes Dizaina un materiā
lu tehnoloģijas katedras docente 
Agrita KrieviņaSiliņa. Docentes 
pastalu gatavošanas meistarklases 
ir plaši pazīstamas visā Latvijā. 
Viņa pastalu gatavošanu balsta uz 
kultūras mantojuma izpētes ma
teriāliem.

Līdz 2. novembrim Sporta un 
kultūras centra “Zūras” mazajā 
zālē apskatāma izstāde “Pastalas. 
Kādas tās ir?”. Materiālus saga
tavoja un izstādi iekārtoja Agrita 
KrieviņaSiliņa, tā papildināta arī 
ar pastalām no Zūru novadpēt
niecības ekspozīcijas.  

2. novembrī notiks meistar

Notiks pastalu gatavošanas meistarklase

Līdz 2. novembrim Sporta un kultūras centra “Zūras” 
mazajā zālē apskatāma izstāde “Pastalas. Kādas tās ir?”.

Janitas BirZnieCes foto

klase “Pastalu izgatavošana”. Tajā 
darbs plānots divās grupās – 
plkst. 10.30 un 13.30, katrā grupā 
darbosies 10–15 cilvēku, kuri mā
cīsies pagatavot pastalas. Darbam 

nepieciešamos instrumentus un 
materiālus nodrošinās meistar
klases vadītāja.

Vārves kultūras darba 
organizatore Inga Berga

ance

Nevar jau uzreiz mesties 
iekšā mācībās ar pirmo 
skolas dienu – to nu ir 
ielāgojis katrs skolēns. Jau 
par tradīciju kļuvušas tā 
sauktās adaptācijas dienas. 
Ances pamatskola izvēlējās 
izmantot 3. septembri, lai 
vēl saelpotos meža gaisu un 
noķertu jūras vēju. Mazākie 
devās tuvākos pārgājienos 
gan kājām, gan ar 
velosipēdiem. Vecākie bērni 
iesaistījās velopārgājienā 
uz Lūžņām, braucot cauri 
Irbenei, bet vidējie ar skolas 
busiņu tika aizvizināti uz 
Ovīšiem. Tā kā es pavadīju 
Ovīšu grupu, pastāstīšu 
savus iespaidus.

No paša pirmā brīža bākas 
saimniece Iveta Badere lika sajust, 
ka esam šeit laipni gaidīti. Bija iz

domāti dažādi uzdevumi ar orien
tēšanos bākas pagalmā un puzles 
likšanu nobeigumā. Arī ekskursija 
bākas muzejtelpā bija papildināta 
ar dažādām atrakcijām, piemēram, 
mezglu siešanu, morzes ābeces 
koda šifrēšanu. Galvenais – visu 
drīkstēja aptaustīt, izmēģināt. Gi
des stāstījums mijās ar darboša
nos, tā ka garlaicīgi nebija ne brīdi. 
Pat kāpiens bākā bija apvienots ar 
īpašo burtu meklēšanu, lai uzzinā
tu, kā agrāk sauca šo bāku. Tagad 
zinām – Liseres jeb lībiski Patikmā.

Daudz kas apskatāms ir arī 
bākas pagalmā. Un viens tāds krā
sains objekts – no jūras izvilkta, 
viļņu iebuktēta boja – taisni uz
prasās: “Kāp tik man virsū!” Vi
siem 18 uzrāpjoties, izdevās boju 
arī iešūpināt. 

Apskatījuši pludmali un salasī
juši oļus mūsu skolas veselības ta

Viesmīlīgie Ovīši

Ances pamatskolas audzēkņi iešūpina no jūras izvilktu boju.           selgas PUriņas arHīVa foto  

kai, atkal atgriezāmies bākas sētā, 
lai uzceptu desiņas. Krūmu ielokā  
ierīkota vienkārša ugunskura vie
ta ar galdu, soliem. Bākas uzrau
dze laipni piedāvāja mums malku, 
ogles, vārdu sakot, visu laiku rūpē
jās par mums. Zēniem pat atļāva 
pagalmā futbolu uzspēlēt. Bet ar to 
vēl ekskursija nebija galā. Uzzinā
jām, ka netālu mežā ir mākslinieku 

Sīmansonu radītais Austras koks. 
Pie viena arī to, kā pēc mizas var 
atšķirt cūku priedi no parastās. Ti
kām ielaisti vecajā mazbānīša sta
cijā un pat bēniņos. Kas par jauku 
ekskursiju! 

Liels paldies Ivetai Baderei par 
ekskursantiem veltīto laiku. Nekas 
no tā, ko darījām, nebija iekļauts 
ekskursijas piedāvājumā, bet par 

to papildu maksa netika prasīta. 
Oficiālie 35 centi ieripoja brīvostas 
kasē, bet vai tad var apmaksāt sirds 
siltumu? Jauki, ka ir tādi cilvēki! 
Skolēni diez vai atcerēsies, kad bāka 
bija celta un tās parametrus, bet viņi 
noteikti atcerēsies jauko atmosfēru.  

Ances pamatskolas skolotāja 
Selga Puriņa

ugāle

6. septembra pēcpusdienā Ugāles vidusskolā norisinājās Tēva die
nas pasākums. Tēvi kopā ar saviem bērniem piedalījās dažādās spēlēs 
un aktivitātēs. Pirmais iesildīšanās uzdevums bija erudīcijas konkurss, 
kurā mēs pārbaudījām, cik labi tēvi pazīst savus bērnus un cik labi bēr
ni tēvus. Tēviem pārdomas raisīja jautājums: kāda bērna skatījumā ir 
labākā dāvana, ko tēvs viņam uzdāvinājis? Pēc tam pārbaudījām tēvu 
prasmi bižu pīšanā, savukārt dēli mēģināja noskūt bārdu tēvam, šoreiz, 
protams, bez īsta skuvekļa. Nākamā bija uzticības stafete. Bērni vadīja 
savus tēvus pa šķēršļu joslu, jo tēviem bija aizsietas acis, viņiem bija jā
uzticas bērna norādēm. Lai būtu interesantāk, aiz katra pāra šķēršļu jos
la tika mainīta. Spriežot pēc bērnu smiekliem un entuziasma, šī atrakcija 
viņiem patika vislabāk. Pēdējā aktivitāte bija stafete. Izveidojām divas 
vecāku un bērnu komandas. Šajās stafetēs uzvarētāju nebija, jo svarīgā
kais bija kopā pavadītais laiks un iegūtās sajūtas. Pasākumu noslēdzām 
ar kliņģeri un kopīgu foto. Šis bija pirmais gads, kad mūsu skolā tika at
zīmēta Tēva diena. Par pasākumu ir labas atsauksmes, par to esam gan
darīti. Paldies pašpārvaldes pārstāvjiem par ieguldīto darbu! Cerams, ka 
tradīcija turpināsies.

12. klases audzēkne Dārta Luīze Ditmane 

Tēva diena Ugāles vidusskolā

Dēli mēģina tēviem “nodzīt” bārdu.  aleKsanDra HmeļņiCKa foto 
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Miķeļdiena jeb Apjumības ir 
rudens saulgriežu svētki, kurus 
svinam 29.  septembrī, neska
toties uz to, ka astronomiskie 
rudens saulgrieži ir nedaudz ag
rāk. Miķeļi ir īsti rudens svētki, 
kuros varam daudzināt rudens 

ražas daudzveidību. Šogad mūsu 
svētkos goda vieta tika ierādīta 
āboliem. Visi kopīgi gatavojām 
dekorus, ar kuriem izrotāt Rūķu 
darbnīcu. Cepām ābolus. Ska
tījāmies teātra pulciņa “Zūriņi” 
izrādi “Burvju ābolītis”. Spēlējām 

spēles un minējām mīklas. Mūsu 
pasākums izvērtās tieši tāds kā 
rudens – ražīgs, darbīgs un krā
sains.

Vārves pagasta 
kultūras darba organizatore 

Inga Berga

Muižas stāsti

21. septembrī, atzīmējot Pa
saules talkas dienu, biedrība 
“Latvijas Zaļā kustība” bijušajā 
padomju armijas poligonā Vārves 
pagasta piekrastē pirmo reizi or
ganizēja interaktīvu talku “Clean 
Games”. Tajā piedalījās skolēnu 
komandas no septiņām piekrastes 
skolām. Zūru pamatskolu pārstā
vēja 6. un 7. klases komanda.

Spēles galvenais mērķis bija sa
kopt jūras piekrasti, būt aktīviem, 
iegūt pieredzi un labi pavadīt brī
vo laiku. Spēles sākumā katrs da
lībnieks saņēma atkritumu maisu 

un cimdus. Atkritumus vajadzēja 
savākt un sašķirot. Dalībniekiem 
bija paredzēts reģistrēties “Clean 
Games” mājaslapā, bet mobilo 
sakaru iespējas to neļāva izdarīt. 
Spēlē, protams, nekad nevar iztikt 
bez neparedzētām problēmām, tā 
šoreiz 7. klases meiteņu komanda 
“Girls Team” apmaldījās, bet, kā 
vienmēr, viss beidzās labi.

Zūru pamatskolas puišu ko
manda “7.  flote” ieguva 1.  vietu. 
Komandas dalībnieki: Uldis Žu
kovskis, Mārtiņš Pūpoliņš, Edgars 
Kārklevalks, Jānis Zviedris. Arī 

meitenes nepalika tukšā, viņas 
ieguva diplomus, tos saņēma ko
mandas “Atradušās…” dalībnieces 
Alise Homīšina, Rēzija Gūtma
ne, Dagne Plotniece un Kristīne 
Sproģe.

Vēlamies pateikties par iespēju 
piedalīties spēlē, jo īpaši tādēļ, ka tā 
notika pirmo reizi. Paldies par ak
tīvi jautro gaisotni. Paldies spēles 
organizatoram Artūram Undres
tam. Ceram, ka varēsim piedalīties 
spēlē arī nākamajā gadā.

Zūru pamatskolas 7. klases 
skolniece Alise Homīšina

Kaut arī tiek uzskatīts, ka trīspadsmitā datuma 
piektdienas ir neveiksmju pilnas, to patiešām nevar teikt 
par šā gada 13. septembri. Šajā piektdienas vakarā Sporta un 
kultūras centra “Zūras” mazā zāle bija omulīgu ļaužu pilna – 
sveču gaismas apņemti un mūzikas skaņu pavadīti, izskanēja 
“Muižas stāsti”. Šeit bija skatāma arī krustdūriena tehnikā 
darinātu izšuvumu izstāde. 

Parasti stāstījumu sāku ar 1806. gadu, kad grāfu Lambsdorfu dzim
ta iegādājās Zūru muižu. Tie ir stāsti par notikumiem gan no muižas 
zelta, gan posta laikiem. Taču šoreiz stāstījumu iesāku ar jauniegūtu in
formāciju. 1753. gadā seši zūrenieki – Kalēju Jānis, Mecenieku Andrējs, 
Maķu Jukums, Jauncērpu Andrējs, Šiliņu Mangals un Gudriņu Brencis 
– iesnieguši septiņos punktos izteiktu, uz sešām lapaspusēm uzrakstī
tu sūdzību zviedru grāfam Bjelkem Stokholmā. Tajā bijis norādīts uz 
smagajiem darba un sadzīves apstākļiem Zūru muižā, kuras nomnieks 
bija fon Mēdems. Minēšu vienu no punktiem: “Sestkārt, naudas nodevu 
maksāšanas laikā, proti, no Miķeļiem līdz Ziemassvētkiem, ja vien mēs 
nespējam tās tūlīņ samaksāt, fon Mēdema kungs liek izņemt logus un 
durvis no mūsu dzīvokļiem, un kamēr šīs nodevas nav pilnīgi samaksā
tas, liek mums, mūsu sievām un bērniem bez kādas žēlastības un mazā
kās līdzcietības ciest lielu postu no sala un vēja.”

Tiesu 13 dienas sprieduši trīs vagari un trīs saimnieki, un nolēmums 
bijis šāds: “(..) vispār neko no zemnieku sūdzībās minētā nevar cienīja
miem nomniekiem uzkraut par vainu, un viss posts cēlies no sliktiem 
gadiem. Sūdzētāji būtu pelnījuši taisnīgu sodu, tomēr šoreiz komisija, 
ievērojot zūrenieku sliktos apstākļus, nolemj viņiem izteikt vienīgi brīdi
nājumu atturēties no līdzīgiem soļiem turpmāk un labprātīgi iet muižas 
gaitās, aizrādot, ka atkārtotas pretošanās un jaunu nevajadzīgu sūdzību 
gadījumā viņi tiks bargi sodīti.”

Šāds nolēmums zūreniekus nav nobiedējis, un tapusi nākamā sūdzī
ba – pilnu aprakstu par šiem notikumiem varat izlasīt, apmeklējot Zūru 
novadpētniecības ekspozīciju.

Stāstot Zūru muižas stāstus, izjutām laika ritumu – mainās muižas 
īpašnieki, mainās darba un sadzīves paradumi, mainās cilvēku attieksme 
pret vēsturiskajiem notikumiem. Patiesu gandarījumu radīja pasākuma 
apmeklētāju ieinteresētība un vēlme tikties atkal.

Viktorija Rebuka

Viktorija Rebuka atklāj vēl nedzirdētus muižas stāstus. 
ilZes JUDZiKas foto 

“Clean Games” talka Vārves poligonā

Zūru pamatskolas pārstāvji talkas dienā poligonā.  alises HomīŠinas arHīVa foto

Gatavojām dekorus, cepām ābolus

Darbnīcā tapa svētku dekori.  ingas Bergas foto
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Skolas gadi – kā nošu zīmes, 
brīnumputni, darba bites, kas prieka medu 
ļauj ikvienam cilvēkam gūt. Skolas gadi – kā 
dzīves varavīksne, kas vēl simts gadus un 
ilgāk ar mums kopā būs.

Laiks... Septembris skolā aizlidojis vēja spārniem. 
Klāt oktobris – skolotāju svētku mēnesis. Šogad to izjū
tam īpaši, jo gatavojamies skolas salidojumam. Līdzte
kus ikdienas darbam domas kavējas atmiņās par skolas 
dzīvi, skolotājiem un skolēniem vēstures ritējumā. Sa

runas raisās par iepriekšējiem salidojumiem, tiek plāno
ti darāmie darbi. Mūs visus vieno laiks, bet laiks nestāv 
uz vietas, tas paiet, un dzīve mainās. Laiks ir skrējis un 
sakrājies stundās un dienās, kas tagad pārvērtušās sko
las gados. 19. oktobrī plkst. 18 esošos un bijušos skolas 
absolventus, pedagogus un darbiniekus gaidīsim svētku 
koncertā Užavas tautas namā. Turpinājumā tiksimies 
skolā, baudīsim atmiņu mirkļus un svētku balli. Priecā
simies satikt visus atkal skolā. Uz tikšanos!

Skolotāja Ilze Geste

24. septembrī mēs, 6.  klases 
skolēni, piedalījāmies “Latvijas 
Valsts mežu” rīkotajā pasākumā 
“Meža ekspedīcija”. Apmēram 
divas stundas staigājot pa mežu, 
piedalījāmies desmit dažādās sta
cijās, kurās iepazinām meža zināt
ni: skaitījām kokus, izzinājām, kā 
pareizi kopt jaunaudzes un retināt 
mežu, mērījām koka augstumu, 
atklājām koksnes produktus u.c. 

Visinteresantākais bija koka 
tilta būvēšana. Mēs paši uzbūvē
jām tiltu! Noslēgumā pie uguns
kura atpūtāmies, pārrunājām, ko 
esam uzzinājuši, kādas prasmes 
apguvuši, kā arī ieturējām pus
dienas. Paldies meža speciālis
tiem par interesanto stāstījumu 
– mums ļoti patika! 

6. klases skolēni

Zinību dienu Užavas pamat
skolā atklājām ar svētbrīdi Užavas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 
Svinīgajā pasākumā skolā 9.  klase 
kopā ar pirmklasniekiem Rustamu 
un Jāni iezvanīja Užavas pamat
skolas jauno mācību gadu. Spēkam 
un enerģijai klašu audzinātāji un 
skolēni saņēma medu un maizi no 
pasaku tēliem Vinnija Pūka un cū
ciņas Pepas. Šajos tēlos iejutās Ieva 
Birziņa un Laila Krafta. Uzsverot šī 

mācību gada nozīmīgumu, notika 
fotografēšanās pie skolas karoga, 
tika uzņemta kopīga skolas kolektī
va fotogrāfija. Septembrī skolā no
tika dažādas sportiskas aktivitātes 
– orientēšanās pa Užavas apkārtni, 
brauciens uz Cīravu un pārgājiens 
pa turienes dabas takām. Visi klašu 
kolektīvi centās un ir pelnījuši uz
slavu. Īpaši gribētos atzīmēt 4. un 
9. klases skolēnus, kuri orientēša
nās pārgājienā veica visu maršrutu, 

atrada visus atzīmētos punktus. 
Skolā atbalstījām aktivitāti “Nāc 
un vingrot sāc!” Olimpiskās dienas 
laikā. Rīta pusē skolēni izpildīja 
rīta vingrojumu kompleksu, īpaši 
sagatavotu šai dienai. Pēcpusdienā 
notika stafetes un tautas bumbas 
turnīrs. Pirmais mācību mēnesis 
pagājis, un kā skolēni, tā skolotāji 
jau paguvuši iejusties mācību un 
darba atmosfērā.

Skolotāja Ilze Geste

Olimpiskajā dienā notika arī stafetes.  marinas JaUnZemes -aPŠas foto

Notika dažādas sportiskas aktivitātes

14. septembrī užavnieki varēja 
piedalīties pašvaldības atbalstīta 
kultūras projekta pasākumā “Brīv
dienas ķermenim un garam”, un 
katram bija iespēja izvēlēties sev ko 
piemērotu, ja tikai bija vēlēšanās. 
Rītu sākām ar meistarklasi pie Ilzes 
Mendziņas. Viņa iepazīstināja ar 
jaunākajām “Brother” šujmašīnām 
un iemācīja pagatavot interesantus 
tērpus no apnikušiem lakatiem. 
Anna Krastiņa savukārt vadīja defi
lē nodarbību, kurā mācīja, kā parei
zi turēt stāju, kā sievišķīgi likt soļus, 
kā iziet uz skatuves un pareizi no
stāties, lai skatītājiem būtu patīka
mi skatīties. Pēc gardām pankūkām 
pusdienās nedaudz ievilkām elpu, 
un, rau – vakara pasākums ar brī
nišķīgu koncertu klāt! Viesos bija 

ieradies mūsu novadnieks Pauls 
Jaunzems ar savu kuplo un muzikā
lo ģimeni. Pirms koncerta visus sa
gaidīja Gatis Grīnbergs ar brīnišķī
gām leijerkastes skaņām. Koncerta 
pirmajā daļā uzstājās Pauls ar kun
dzi, bet otrajā daļā viņa muzikālie 
mazdēli.

27. septembrī Užavas tautas 
namā pulcējās pašdarbnieki, pro
tams, gaidot arī jaunus dalībnie
kus. Šoreiz katrs pulciņš dekupēja 
puķu podu, kurā pēc tam iestādīja 
trīs Kanādas ozola zīles. Nu mums 
visu ziemu būs jārūpējas par saviem 
stādiņiem, vērojot un vērtējot, ku
ram pulciņam ātrāk izdīgs, kuram 
izaugs lielāks. Kamēr augs, varēsim 
izraudzīties vietas, kur tos iedēstīt. 

Gita Vilgute

Bijām skaņu virpulī

Užavnieces mācās no lakatiem darināt interesantus 
aksesuārus.   gitas VilgUtes foto

Būvējām koka tiltu

Skolēni dodas meža ekspedīcijā.  sanitas gūtmanes foto 

Gatavojamies skolas salidojumam
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Rudens ieskaņas 
Užavas pirmsskolā

Septembris Užavas pamatskolas pirmsskolas bērniem aizskrēja nema
not. Sākoties jaunajam mācību gadam, pirmsskolas audzēkņiem mācības 
notiek citādāk. Bērni saka, ka interesantāk. Arvien vairāk nodarbību notiek 
laukā, mācīšanās ir daudzveidīgāka. Dažādi pasākumi norisinājās, sagaidot 
Miķeļdienu. Lielās grupas bērni paši veidoja rudens kompozīcijas no da
žādiem, uz grupu atnestiem materiāliem. Tapa ļoti jauki darbiņi, un kat
ram bērnam bija savs stāsts, kāpēc radies tieši tāds. Viss rīta cēliens aizritēja 
radoši un interesanti. Piecgadīgie un sešgadīgie bērni Miķeļdienu iepazina 
Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā, bet pie mazās grupas audzēkņiem ie
radās Pele un Zaķis, kuri kopā ar bērniem gan dziedāja, gan gāja rotaļās. 
Noslēgumā visi kopā gatavoja garšīgus augļu salātus. Tāpat kā iepriekšējā 
mācību gadā, arī šogad lielās grupas bērni sadarbojas ar Užavas bibliotēku 
un reizi nedēļā dodas ciemos pie bibliotekāres Dagnijas. Bērniem patīk šīs 
nodarbības. Visi lielās grupas bērni ir iesaistījušies “Bērnu žūrijā”.

Anita Pāvelsone 

uzņēmējdarbība

Iebraucot Tārgales 
pagasta Liepenē, redzama 
izkārtne, kas vēsta, ka 
šeit atrodas “Vējciems” – 
uzņēmums, kas piedāvā 
naktsmītnes, bet vasaras 
sezonā ir atvērta arī 
kafejnīca.

“Vējciema” saimnieks Roberts 
Fārenhorsts aicina iedzert kafiju, 
un pa ceļam uz kafejnīcu dzirda
mas mierīgas jūras šalkas. Tā no 
atpūtas kompleksa atrodas vien 
200 metru attālumā, tādēļ viesi 
labprāt izvēlas pavadīt laiku šajā 
dabas nostūrī, kur cilvēki cits citu 
netraucē. Agrāk Roberts dzīvoja 
Talsu pusē, bet nu jau piecus ga
dus viņa mājas ir “Vējciemā”, kur 
nekad netrūkst darba. Būtībā viņš 
atbild par visiem jautājumiem: ja 
nepieciešams, veic saimnieciskos 
darbus, ja vajadzīgs, iesaistās rek
lāmas aktivitātēs. Roberts smej, 
ka viņam tagad ekskluzīvs šķiet 
brauciens uz urbāno Rīgu, savu
kārt “Vējciema” apmeklētāji par 
īpašu notikumu uzskata iespēju 
atpūsties pie dabas un nakšņot 
guļbaļķu namiņos. Tārgales pa
gasta iedzīvotājs atceras, ka sākot
nēji bijusi doma uzbūvēt vasaras 
māju ģimenes vajadzībām, tomēr 
trīs hektāri lauksaimniecības ze
mes ļāvuši izvērsties, un radusies 
ideja par tūrisma biznesu. Inves
tors joprojām ir Roberta tēvs Ai
gars. Ģimenē bez Roberta vēl ir 
divi dēli Mārtiņš un Jānis un mei
ta Anna. Fārenhorsti ir draudzīgi 
un darbus nešķiro, piemēram, 
mamma Anita un māsa Anna, kad 
ir laiks, labprāt palīdz uzturēt kār
tību atpūtas vietā.

Roberta pārziņā ir vairāki 

koka namiņi, kuros var nakšņot 
45 personas. Šeit var izmantot 
pirti un divus kublus – vienā 
no tiem ir karsts ūdens, otrā – 
auksts. 30% atbraucēju ir no Lat
vijas, tikpat daudz atpūtnieku ir 
no Lietuvas, 15% ir vācieši, 10% 
– skandināvi. Šogad palielinājies 
poļu īpatsvars, nakšņotāji ir arī 
no Francijas un Igaunijas, vis
biežāk “Vējciemā” uzturoties trīs 
dienas. Ienākumu ziņā dāsnākā ir 
vasara, bet kopumā viesi izrādot 
interesi no aprīļa līdz janvārim. 
Piekrasti Tārgales ciemā iecie
nījušas ne tikai ģimenes, bet arī 
makšķernieki, kuri tīko pēc bu
tēm. Dažkārt viņu ir tik daudz, 
ka, paskatoties uz abām pusēm, 
redz tikai makšķerniekus, nevis 
liedagu. “Atceros, kādreiz mam
mai teicu, ka nekad nedzīvošu 
laukos, man to nevajag, bet nu 
ļoti labi jūtos šādā vidē. Ziemā at
liek vairāk laika domāt par attīstī
bu un pievērsties dažādiem celt
niecības darbiem. Starp citu, bija 
cilvēki, kuri brīdināja, ka nevajag 
iekārtot tik skaistu vietu, visu 
vajag vienkāršāk, jo atpūtnieki 
nenovērtēs ieguldījumus, kaut 
ko salauzīs, bet tā nav,” secina 
Roberts. Kā pozitīvu faktoru biz
nesa attīstībā viņš min Ventspils 
tuvumu, tas labvēlīgi ietekmējis 
arī jūlija vidū notikušās Atvēr
to kafejnīcu dienas apmeklētāju 
plūsmu. Sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmums ierīkots tādēļ, ka dau
dzi viesi izteikuši vēlmi brokastot 
un ieturēties arī citā diennakts 
laikā. “Bija ļoti grūti atrast labu 
galveno pavāru, mums paveicās 
ar Agitu Pūpoliņu. Gribēju, lai 
mūsu kafejnīcā var izvēlēties ko 

Jūrmalciemā iekārtota kafejnīca
vairāk par karbonādi un frī, tā
pēc piedāvājam ceptu mencu un 
siļķi, koču un kupiņas – siļķi ar 
kartupeļiem un biezpienu šķidrā
kā veidā. Varbūt tas nav finansiā
li tik izdevīgi, bet gribēju veidot 
tādu ēdienkarti, lai pašam būtu 
prieks. Dažus ēdienus gatavo
jam pēc sentēvu receptēm. Man 
te, “Vējciemā”, patīk šiverēt, jo 
neviens netraucē, gluži otrādi, 
Tārgales pagasta pārvaldes vadī
tājs Mārcis Laksbergs vienmēr ir 
atsaucīgs,” rezumē Roberts. 

Marlena Zvaigzne 

Kafejnīca “Vējciemā” 
atkal būs atvērta 

pavasarī, stāsta Roberts. 
marlenas ZVaigZnes foto

Plāno eksportēt smiltsērkšķu ogas
Pirmos 3600 stādus SIA “AD 

Agro”, kuras valdes priekšsēdētājs 
ir Dāvis, trijos hektāros iestādī
ja 2107.  gada lietainajā oktobrī. 
“Darījām to ar rokām, izmantojot 
urbi, bet tas bija lēns un nepareizs 
process. Tagad varu pateikt, ka 
strādāt ar urbi nedrīkst, jo tas sa
dedzina un sablietē zemi, augs ne
var attīstīties, tāpēc kādi 500–600 
stādi aizgāja bojā. Arī rudens bija 
ļoti slapjš – laikapstākļi neļāva ie
sakņoties visiem smiltsērkšķiem. 
Pēc tam bijām gudrāki – vispirms 
zemi sastrādājām, nopirkām stā
dāmmašīnu, sazīmējām rindas un 
2018.  gada pavasarī apstādījām 
vēl astoņus hektārus. Sapratām, 
ka krūmiņi ir jālaista – vedām uz 
lauka mucas ar ūdeni, pēc tam 
izrakām dīķi, lai varētu plānot au
tomātisko laistīšanu. 2018.  gada 
rudenī secinājām, ka ir nepie
ciešams finansiāls atbalsts, tāpēc 
pieteicāmies Lauku atbalsta prog
rammā “Ieguldījums lauku aktī
vos”. Tādējādi 2019. gada pavasarī 
iegādājāmies 13 000 stādu, kurus 
iestādījām desmit hektāros, kā arī 
zemes frēzi un mazo pļaujmašīnu. 
Nu jau bijām vēl gudrāki un likām 

stādus dziļāk, jo tad tie labāk ir 
nodrošināti ar mitrumu.”

Smiltsērkšķi esot diezgan ju
tīgi, tomēr pēc traumas spējot 
ātri atjaunoties – ja nogriež vienu 
galotni, tās vietā parādās piecas. 
Augus ir iecienījuši meža zvēri, 
piemēram, stirnas un buki, kuri 
norīvē mizu, tādēļ jau pērn uzlikts 
elektriskais gans, kas pasargā stā
dījumus arī no zaķiem. Starpražu 
smiltsērkšķi dod trešajā vasarā, 
bet lielo ražu – ceturtajā gadā, 
tātad 2021. gadā SIA “AD Agro” 
gaidāma pirmā vērā ņemamā ogu 
partija. Komercdārzos ogas tiek 
lasītas, griežot zarus. Tos sasal
dē, un ogas nobirst.  Padomus, kā 
rīkoties vienā vai otrā situācijā, 
Dāvim un Aivaram neliedz  Latvi
jas Smiltsērkšķu audzētāju apvie
nības vadītājs  Andrejs Brūvelis. 
Septembrī Dāvis kopā ar viņu un 
citiem smiltsērkšķu audzētājiem 
ne tikai no Latvijas, bet arī no 
citām valstīm apmeklēja Rumā
niju. “Tā Eiropā ir vadošā valsts, 
kas piegādā citām oranži dzelte
nās ogas, tās nonāk arī Beļģijā un 
Vācijā. Rumāņi darbojas pavisam 
citā līmenī, viņi saņem lielu valsts 
un Eiropas Savienības finansiālo 
atbalstu. Sapratu, ka rumāņi ļoti 

domā par to, lai bizness tiešām 
būtu bizness, jo tur tiek novāktas 
20–27 tonnas no hektāra (Latvijā 
tās ir 4–7 tonnas). Kāda audzēta
va, kurā smiltsērkšķi iestādīti 30 
ha platībā, savā saimniecībā ie
guldījusi trīs miljonus eiro – tur ir 
ļoti modernas laistīšanas un stādu 
barošanas sistēmas, teritoriju no
robežo kārtīgs žogs, ir lielas sal
dētavas un citas jaunas iekārtas. 
Latvijā smiltsērkšķi daudziem ir 
sirdslieta, bet rumāņi mums pra
sīja: “Ko jūs gribat? Vai gribat labi 
nopelnīt?” Es sapratu, ka viņiem 
noteicošā ir kvantitāte, nevis kva
litāte, jo rumāņu izaudzētās ogas 
ir sīkas un nekvalitatīvas, savukārt 
mēs tās varētu piedāvāt lielas un 
sulīgas. Ir tikai viens “bet” – Eiro
pas pārstrādātājs īsti nav redzējis 
mūsu ogas, tādēļ pēc brauciena, 
kurā mūs ļoti viesmīlīgi uzņēma, 
radās doma meklēt sadarbības 
partnerus, varbūt pat dibināt 
kooperatīvu, kurš īrētu vai iegā
dātos lielas saldētavas. Mūsu uz
ņēmums tagad koncentrēsies uz 
lielu un labu ogu audzēšanu, jo 
noieta tirgus Eiropā ir, tās labprāt 
iepirktu Francijā un Somijā, bet 
vajadzīgs apjoms un kvalitāte.”  

Marlena Zvaigzne 

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Par pieteikšanos pašpatēriņa  
zvejas rīkiem 2020. gadam

Ventspils novada pašvaldība aicina 
pieteikties 2020. gada rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomai – nepieciešamajam zvejas 
rīku skaitam zvejošanai iekšējos ūdeņos un 
Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā.

Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 30. novem-
brim, lai pašvaldība savlaicīgi varētu pieņemt lē
mumu par zvejas tiesību piešķiršanu 2020. gadam. 

Iesnieguma veidlapas varat saņemt:
l Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā Ventspilī, Skolas ielā 4 (1. stāvā);
l pie Ivitas Meinardes Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 

(2. stāvā, 4. kabinetā), tālrunis uzziņām 22029846;
l pagastu pārvaldēs.
Veidlapa ievietota arī Ventspils novada pašval

dības mājaslapā: www.ventspilsnd.lv, sadaļā “Pakal
pojumi/Uzņēmējdarbība”.

Ivita Meinarde



16  | 
2019. gada 8. oktobrī

pope

Līga Soja Popes 
pamatskolā strādā septīto 
gadu, pirms tam 20 gadi 
pavadīti pirmsskolas 
izglītības iestādē “Zemenīte”. 
Skolotājai ļoti patīk bērni 
un apkārtējā vide, tādēļ 
viņa aizrautīgi vada interešu 
izglītības programmu “Mazais 
dabas pētnieks”.  

Kad Līga pati mācījusies skolā 
un viņai vaicāts par sapņu profesiju, 
meitene atbildējusi, ka būs dārznie
ce, tomēr pēc 8. klases, kas pabeigta 
Popes skolā, aizgājusi mācīties par 
pirmsskolas skolotāju. ““Zemenītē” 
strādāju ar prieku, sagatavoju piec
gadīgos un sešgadīgos bērnus sko
lai. Pienāca laiks, kad visiem skolo
tājiem vajadzēta augstāko izglītību, 
tad arī sāku studēt Liepājā, un drīz 
vien saņēmu piedāvājumu strādāt 
skolā. Ja man šodien būtu jāizvē
las nodarbošanās, es laikam atkal 
gribētu būt skolotāja, jo neko citu 
neprotu darīt,” smaidot saka Līga. 
Saskarsmē ar bērniem viņa visu lai
ku ir kustībā, vienmēr var uzzināt 

ko jaunu, audzēkņi uzdod visne
gaidītākos jautājumus, un reizēm 
skolotāja godīgi atzīst, ka visu ne
zina. “Es domāju, ka bērni vispirms 
ir jāmīl un tad jāmāca. Katram no 
viņiem, protams, jāatrod sava pie
eja. Reizēm arī sastrīdamies, bet 
tikai par kādu konkrētu jautāju
mu, nevis pēc būtības. Izrunājam 
to, par ko radušās domstarpības, 
un ejam tālāk.” Uz jautājumu, kas 
ir viņas mīlestības avots, kurā viņa 
smeļ spēku, popeniece atbild, ka tā 
noteikti ir ģimene. “Mēs visi esam 
ļoti draudzīgi, man ir viena māsa, 
un mēs ļoti labi satiekam. Esmu ba
gāta un laimīga, jo man pieder tāda 
mīlestība.”

Runājot par pedagoģiju, Līga 
uzskata, ka skolotājam jābūt rado
šam un jāmainās līdzi laikam, jācen
šas izmantot jaunas darba metodes. 
“Es, piemēram, cenšos strādāt tā, 
lai audzēkņi paši var izdarīt seci
nājumus, lai tie nav jāsaka priekšā. 
Prieks, ka viņi vēlas darboties prak
tiski un uzzina daudz jauna.”

Šoruden skolotājai audzināšanā 

Septembrī Popes 
pamatskolā kāda diena 
bija īpaša, jo notika “Mazo 
vīru skolas” nodarbības. 
Tās vadīja mājturības 
un tehnoloģiju skolotājs 
Agris Apsītis un Latvijas 
Vecāku kustības un “Dzīvās 
skolas” dibinātājs Reinis 
Ziļevs, aktivitātēs piedalījās 
astoņpadsmit 5.–9. klašu 
audzēkņi.

Šī bija jau otrā reize, kad skolā 
organizēja šādu pasākumu, pie
vēršot uzmanību zēnu praktisko 
iemaņu papildināšanai un teo
rētisko zināšanu apgūšanai. Tas 
tika darīts tādēļ, lai puiši mācītos 
uzņemties atbildību par saviem 
vārdiem, rīcību un darbiem, būtu 
drosmīgi, aizstāvot vājākos un 
savas idejas, pārvarētu kūtrumu 
un vēlmi padoties, uzņemtos ini
ciatīvu un rīkotos, apzinātos savu 
spēku un kontrolētu tā lietošanu, 
gudri izmantotu iegūtās zināša
nas, iepazītu savas bailes un mā
cītos tās pārvaldīt.

Kā zināms, skolotāju kolektīvā 
vairums ir daiļā dzimuma pār
stāvju, ģimenēs ne visi zēni aug 
kopā ar tēviem, tāpēc tika nolemts 
aizraut pusaudžus ar interesan
tām nodarbēm un paplašināt viņu 
redzesloku. Tas bija iespējams, 
pateicoties Popes pamatskolas 

ir 3. klases meitenes un zēni, kopā 
seši aktīvi un mīļi bērni. Sadarbī
ba ar vecākiem veidojas veiksmīgi, 
Līga viņiem vienmēr var piezvanīt 
un vienoties par kāda jautājuma 
risināšanu. “Esmu gandarīta arī par 
saviem kolēģiem. Mēs labi saprota
mies gan darbā, gan atpūtas brīžos. 
Skolotāji labprāt piedalās dažādos 
pasākumos, kopā jūtamies labi.”

Pirmajā, trešajā un ceturtajā 
klasē Līga māca dabaszinības, trešo 
gadu vada interešu izglītības prog
rammu “Mazais dabas pētnieks”, 
kurā iesaistījušies divdesmit 2., 3. 
un 4.  klases skolēni. Ideja organi
zēt šādu pulciņu skolotājai radusies 

tādēļ, ka viņa labprāt ogo un sēņo, 
vēro dabu. “Direktore Ligita Luk
ševica man piedāvāja pamēģināt 
strādāt ar bērniem, realizējot izglī
tības programmu. Lai es to varētu 
izdarīt, vispirms pati visu izpētu 
un tikai tad piedāvāju tēmu au
dzēkņiem.” Pagājušajā gadā pulciņa 
dalībnieki piedalījās starptautiskā 
konkursā “Pasaules meža dienas”, 
izzinot mežu ziemā, par redzēto 
veidojot sižetus ar komentāriem 
angļu valodā. Jaunie popiņi iesaistī
jās arī “Mammadaba” meistarklases 
programmā “Izzini mežu”, izjūtot 
zemes, saules, meža un ūdens spē
ku. Ziemā Līga ar saviem audzēk

ņiem labprāt dodas slidot. “Man 
patīk atrast dabā to, kas vēl nav re
dzēts. Piemēram, kad uzstādīja jau
no elektrolīniju un tika atrasts sens 
akmens, to noteikti gribējās izpētīt. 
Tāpat rādīju savējiem, kāds izskatās 
aizaudzis mežs, ko interesantu tajā 
var saskatīt. Mēs dodamies arī iz
braukumos, esam bijuši Popes stā
du audzētavā, pie amatnieka Pētera 
Krūmiņa Ancē, kur viņš parādīja 
dažādus koka izstrādājumus. Bērni 
vienmēr prasa, ko mēs darīsim, viņi 
visu grib uzzināt. Šodien runāsim 
par mēles nozīmi, lūkosim, ko ar 
to varam izgaršot. Visu sarežģīto 
cenšos pasniegt vienkārši.” Skolas 
direktore Ligita Lukševica norāda, 
ka viņas kolēģe attīsta audzēkņos 
kritisko domāšanu, izkopj sadarbī
bas un komunikācijas prasmes, arī 
pacietību, uzmanību, māca laika 
plānošanu, disciplinētību, bērni ie
mācās prezentēt savus darbus. Par 
kvalitatīvu, atbildīgu, radošu darbu, 
augstu kompetences līmeni, aktīvu 
sabiedrisko darbību izglītības jomā 
Līga Soja augustā skolotāju sanāk
smē Tārgalē saņēma nosaukumu 
“Gada skolotājs”. Līgai tas bija ļoti 
saviļņojošs brīdis. Skolā viņai uz
ticēti arī bibliotekāres pienākumi. 
Lai skolotāja varētu piedalīties līdz
vērtīgā sarunā ar audzēkņiem, tiek 
izlasīta praktiski visa bērnu un pus
audžu literatūra.      

Marlena Zvaigzne 

Vispirms jāmīl, tad jāmāca

“Mums, pieaugušajiem, vairāk vajadzētu rosināt bērnus 
domāt,” uzskata skolotāja Līga Soja.   marlenas ZVaigZnes foto

dalībai Ventspils novada pašvaldī
bas projektu konkursā “Jaunietis 
darbībā” un saņemtajam finansē
jumam. 

Iecere rīkot “Mazo vīru sko
lu” popiņiem radās pēc tam, kad 
2016. gadā biedrības “Popes mui
ža” aktīvisti rīkoja diskusiju par 
alternatīvajām izglītības iespējām. 
Toreiz uzstājās Striķu pamat
skolas pedagogi, kuri vēstīja par 
Montesori programmas iespējām, 
un Reinis Ziļevs. Popes pamat
skolas direktores uzrunāts, viņš 
pirms diviem gadiem ieradās pie 
skolas zēniem, lai mācītu, kā iz
dzīvot āra apstākļos un darboties 
grupās. Viņš pastāstīja, ko nozīmē 

projekts un kā to var īstenot. Pir
majā “Mazo vīru skolā” piedalījās 
puiši ne tikai no Popes, bet arī 
no Puzes un Ances pamatskolas, 
kopā 25 dalībnieki. “Šoreiz izdo
mājām, ka vajadzētu izgatavot 
puķu kastes, jo dzīve pie mūsu 
skolas kūsāt kūsā – ēku apskatīt 
brauc ekskursanti, vasarā te pul
cējas dziesminieki. Kultūrvēstu
riskais mantojums ir jāsaglabā, 
tādēļ skolotāja Agra vadībā tapa 
sešas kastes, bet Reinis runāja ar 
zēniem par dzīvi,” atklāj skolas di
rektore.

Kopā ar Ligitu devāmies pie 
puišiem. Reinis tobrīd viņiem 
stāstīja par lietu metafizisko dabu, 

pieskaroties arī tādiem jēdzie
niem kā “apziņa” un “dvēsele”. 
Viņš uzslavēja Popes pamatsko
lu par ierosmi rīkot “Mazo vīru 
skolu”, jo tā ir iespēja anonīmi 
uzdot tādus jautājumus, par ku
riem pusaudži ikdienā kautrējas 
no pieaugušajiem. Tie skar gan 
attiecības, gan veselību, gan kon
fliktu risināšanu. Katrs cilvēks, arī 
skolēns, uzsvēra Reinis, vēlas būt 
sadzirdēts un saprasts, tādēļ ir 
būtiski, lai viņš iemācās uzticēties 
citiem, un “Mazā vīru skola” ir lie
liska iespēja apgūt šādas prasmes. 
Skolotājs Agris neslēpa, ka reizēm 
zēni grib aprunāties par dzīvi, bet 
ikdienā tam ne vienmēr pietiek 

laika, jo mācību stundai ir savas 
prasības. Pēc viņa teiktā, pagasta 
zēni ir centīgi un darbīgi, viņi nav 
skubināmi strādāt, turklāt interesi 
par amatniecību izrāda arī meite
nes. Šogad galdniecības pulciņā 
iesaistījušās trīs jaunās dāmas. 
“Savā ilggadīgajā pedagoga prak
sē esmu sapratis, ka pusaudžiem 
ir daudz enerģijas un viņi labprāt 
veic praktiskus darbus, gatavojot 
dažādas noderīgas lietas, kuras 
var izmantot arī mājās. Popē visi 
cītīgi strādā un vēlas strādāt, tur
klāt bieži ir tā, ka skolēni pamet 
idejas, un mēs kopīgi tās realizē
jam,” uzsver Agris.         

Marlena Zvaigzne

Vērtīgā “Mazo vīru skola”

Reinis Ziļevs aicināja zēnus uz atklātu sarunu. Viņi 
anonīmi – rakstiskā veidā – uzdeva dažādus jautājumus.

Mājturības kabinetā puiši darināja sagataves puķu 
kastēm. marlenas ZVaigZnes foto
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pope

Miķeļdienā Popē notika ķirbju ballīte. Zelta ogu šoreiz nebija daudz, 
bet visas skaistas un saulainas. Lietus dēļ ballējāmies kultūras nama telpās, 
kas bija interesanti un nepierasti, bet visiem patika. Pasākumu ieskandēja 
folkloras kopas “Pūnika” (vadītāja Ligita Lukševica) zelta balsis. Popiņiem 
savu darbu izrādīja Ventspils pensionāru biedrības “Ventspils liedags” 
amatierteātris režisores Līgas Porietes vadībā. 

Bet nu par to dižāko ogu – ķirbji bija lieli un skaisti, un uzvaras laurus 
šogad plūca mūsu pašu pagasta ķirbja saimniece Elga Bileskalne ar savu 
33,2 kg smago ķirbi. Paldies arī Gunai Kranciņai, kas pati gan nevarēja 
ierasties, bet savu ķirbi atsūtīja. Interesanta un jautra ķirbju svēršana iz
vērtās uz vairāk nekā 100 gadu seniem saimnieksvariem, un par to pal
dies Imantam Bērziņam. Un tie kārumi arī bija varen labi un smeķīgi, jo 
no gardās ķirbju zupas un jauna kāruma – ķirbju medus – pāri nepalika 
nekas. Paldies visiem, kas atbalstīja šo pasākumu, un prieks par kuplo ap
meklējumu. Nu tad līdz nākamajiem Miķeļiem! 

Jauku un bagātu rudeni visiem vēlot, Popes kultūras nama 
vadītāja Indra Grosbārde Folkloras kopas “Pūnika” dziedātājas ar zeltainajiem ķirbjiem.          inDras grosBārDes foto             

UGāLē 
Ventspils novada pašvaldība, nmK 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “arāju 
katlumāja”, kadastra nr. 98700040180, adrese: “arāju 
katlumāja”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads. 

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
19. novembrim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ugāles 
pagasta pārvaldes vadītāju pa tālr. 29506686.

izsoles sākumcena – 16 640 eiro, nodrošinājums – 1664 
eiro, izsoles solis – 1000 eiro.

nodrošinājums dalībai izsolē jāiemaksā Ventspils novada 
pašvaldības kontā lV04HaBa0551025783903,  
as “swedbank”, kods HaBalV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 19. 
novembrim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 20. novembrī 
plkst. 14 Ventspils novada pašvaldībā skolas ielā 4 Ventspilī.

UGāLē
Ventspils novada pašvaldība, nmK 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
“Puzuri”, kadastra nr. 98700080035, nosaukums: “Puzuri”, 
Ugāles pagasts, Ventspils novads. 

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
19. novembrim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ugāles 
pagasta pārvaldes vadītāju pa tālr. 29506686.

izsoles sākumcena – 6240 eiro, nodrošinājums – 624 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

nodrošinājums dalībai izsolē jāiemaksā Ventspils 
novada pašvaldības kontā lV04HaBa0551025783903, as 
“swedbank”, kods HaBalV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. 
gada 19. novembrim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 20. 
novembrī plkst. 14.15 Ventspils novada pašvaldībā skolas ielā 
4 Ventspilī.

ZIRāS 
l Ventspils novada pašvaldība, nmK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu “strautiņi”-2, kadastra nr. 98909000022, adrese: 
“strautiņi”-2, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads.

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības portālā  
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
19. novembrim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ziru 
pagasta pārvaldes vadītāju pa tālr. 26415330.

izsoles sākumcena – 1300 eiro, nodrošinājums – 130 eiro, 
izsoles solis –100 eiro.

nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 
kontā lV04HaBa0551025783903, as “swedbank”, kods 
HaBalV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 19. 
novembrim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 20. novembrī 
plkst. 14.30 Ventspils novada pašvaldībā skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, nmK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
“ausekļi”-3, kadastra nr. 98909000042, adrese: “ausekļi”-3, 
Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads.

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
15. oktobrim, iepriekš saskaņojot laiku ar sia “VnK serviss” 
pārstāvi pa tālr. 25431808.

izsoles sākumcena – 360 eiro, nodrošinājums – 36 eiro, 
izsoles solis – 30 eiro.

nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 
kontā lV04HaBa0551025783903, as “swedbank”, kods 
HaBalV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. 
oktobrim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 16. oktobrī 
plkst. 13. Ventspils novada pašvaldībā skolas ielā 4 Ventspilī.

UžAVā
Ventspils novada pašvaldība, nmK 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Užavā, 
Užavas pag., Ventspils nov.:

l divistabu dzīvokli “Bangas”-1, kadastra nr. 98789000054, 
izsoles sākumcena – 970 eiro, nodrošinājums – 97 eiro, izsoles 
solis –  90 eiro; izsoles sākums 16. oktobrī plkst. 13.15;

l divistabu dzīvokli “Bangas”-5, kadastra nr. 98789000052, 
izsoles sākumcena – 970 eiro, nodrošinājums – 97 eiro, izsoles 
solis – 90 eiro; izsoles sākums 16. oktobrī plkst. 13.30;

l trīsistabu dzīvokli “Krāces”-16, kadastra nr. 
98789000053, izsoles sākumcena – 1200 eiro, nodrošinājums 
– 120 eiro, izsoles solis – 100 eiro; izsoles sākums 16. oktobrī 
plkst. 13.45.

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 15. 
oktobrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Užavas pagasta pārvaldes 
vadītāju pa tālr. 28371752.

nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 
kontā lV04HaBa0551025783903, as “swedbank”, kods 
HaBalV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. 
gada 15. oktobrim plkst. 17, izsoles vieta – Ventspils novada 
pašvaldība skolas ielā 4 Ventspilī.

PāRDOD KUSTAMO MANTU 
Ventspils novada pašvaldība, nmK 90000052035, pārdod 

par brīvu cenu kustamo mantu – automašīnu “Chevrolet 

Captiva”, cena 2200 eiro. “Chevrolet” transportlīdzeklis 
apskatāms adresē: “Dzintarkalni”, tārgales pagasts, Ventspils 
novads (tārgales pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku 
iepriekš saskaņojot ar tārgales pagasta pārvaldes vadītāju mārci 
laksbergu (tālr. 26491057; e-pasts targale@ventspilsnd.lv).

atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst 
persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta 
noteikumos paredzētajā kārtībā. 
ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties apmeklētāju 
pieņemšanas centrā skolas ielā 4 Ventspilī, 1. stāvā, 
Ventspils novada pagastu pārvaldēs, kā arī Ventspils novada 
interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv. transportlīdzekļa 
nosacītā cena jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 
kontā lV04HaBa0551025783903 as “swedbank” nākamās 
darbadienas laikā no reģistrācijas apliecības saņemšanas 
dienas. 
Pieteikumu reģistrācija darbadienās Ventspils novada 
pašvaldības Juridiskajā nodaļā skolas ielā 4 Ventspilī, 1. stāvā, 
kontaktpersona andris stepanovičs, tālr. 63629467, 26688898, 
e-pasts andris.stepanovics@ventspilsnd.lv.

Ventspils novada pašvaldība, nmK 90000052035, 20. 
novembrī plkst. 13 (Ventspils novada pašvaldības telpās skolas 
ielā 4, 2. stāva zālē, Ventspilī) mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
“Hyundai trajet”, sākumcena 2200 eiro, transportlīdzeklis 
apskatāms darbadienās Popes pagasta pārvaldē “Pagastmāja” 
Popes pagastā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Popes  
pagasta pārvaldes vadītāju pa tālr. 29298758, e-pasts  
pope@ventspilsnd.lv; pārdod kustamo mantu – pasažieru 
autobusu “ford transit”, sākumcena 350 eiro, transportlīdzeklis 
apskatāms darbadienās annahites pamatskolā, stiklos, Puzes 
pagastā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar annahites 
pamatskolas direktori pa tālr. 29296209, e-pasts  
stikli@ventspilsnd.lv; pārdod kustamo mantu – vieglo pasažieru 
automašīnu “Chrysler town&Country”, sākumcena 1200 eiro, 
transportlīdzeklis apskatāms darbadienās Ventspils novada 
pašvaldībā skolas ielā 4 Ventspilī, apskates laiku iepriekš 
saskaņojot ar administrācijas saimnieciskās nodaļas vadītāju 
andri Zvinguli pa tālr. 26175865,  
e-pasts andris.zvingulis@ventspilsnd.lv. 

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā skolas ielā 4 
Ventspilī, 1. stāvā, un Ventspils novada pagastu pārvaldēs, kā 
arī Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē  
www.ventspilsnovads.lv. 

izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā 
transportlīdzekļa nosacītās cenas jāiemaksā Ventspils novada 
pašvaldības kontā lV04HaBa0551025783903 as “swedbank” 
ar norādi “transportlīdzekļa (reģistrācijas numurs) izsoles 
nodrošinājums”.

Pieteikumu reģistrācija izsolei no 2019. gada 9. oktobra 
darbadienās Ventspils novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 
skolas ielā 4 Ventspilī, 1. stāvā (kontaktpersona andris 
stepanovičs, tālr. 63629467, 26688898, e-pasts  
andris.stepanovics@ventspilsnd.lv) līdz 20. novembrim plkst. 12. 

Dižākā oga svēra 33,2 kg

informācija Izsola nekustamo īpašumu
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sports

Zelts un sudrabs 
poniju jāšanā, 
sudrabs amatieros

Sporta centrā “Kleisti” 28. un 29. septembrī notika 
Latvijas Jātnieku federācijas (LJF) kausa izcīņas ceturtā, 
izšķirošā posma sacensības jāšanas sportā šķēršļu 
pārvarēšanā. Vērtējot trīs labākos rezultātus sezonas laikā, 
tika pasniegti kausi kopvērtējumā astoņās sportistu un zirgu 
vecuma un meistarības grupās.

JSK “Demora” sportisti startēja visos LJF vasaras posmos, kas vai
nagojās ar panākumiem – II grupas poniju konkurencē izcīnīts zelts, to 
saņēma Alise Lūse ar Džoanu, sudrabs Annai Čakstiņai ar Veto, trešā 
Nikola Marčenkova (JSK “Mēmele”). Ar vienādu punktu skaitu kopvēr
tējumā amatieros Ilzei Krūmiņai ar zirgu Pekina (JSK “Equilat”) 1. vieta, 
Undai Egendorfai ar Lēdiju sudraba medaļa, šeit noteicošais bija pēdē
jais posms, kurā Unda ar Lēdiju ieguva 2. vietu.

Nedēļu iepriekš, 22. un 23. septembrī, JSK “Demora” sportisti devās 
uz kaimiņvalsti Lietuvu, kur sporta centrā “Audruvis” kārtējais posms 
notika slēgtajā manēžā. Startējot maršrutos no 80 līdz 110 cm, bija mai
nīgas sekmes. Anna Čakstiņa ar zirgu Chikita ātruma maršrutā 80 cm 
ieguva 4. vietu, Sofija Nikolajenko ar zirgu Loida veica maršrutu tīri. Un
dai Egendorfai ar zirgu Red Grace 100 cm maršruts veikts tīri, bet 110 
cm maršrutā abās kvalifikācijas dienās pa kādam gāztam šķērslim, ar 
Lēdiju maršruti veikti tīri, bet daži sportiskie pāri bija ātrāki. Ja Lietuvā, 
“Audruvī”, likās, ka zirgi, regulāri startējot, sezonas beigās, iespējams, ir 
paguruši, tad pēdējais posms “Kleistos” parādīja, ka visi ir teicamā for
mā. Milzīgs prieks, ka varam parādīt un pierādīt, ka jāšanas sports dzīvo 
arī reģionos, ne tikai ap Rīgu, esam lepni, ka varam pārstāvēt Ventspils 
pilsētu, novadu un pat Kurzemi un iegūt augstas vietas Latvijas Jātnieku 
federācijas ieskaites turnīros. 

Gelinta Apse 

18. septembrī Tārgales 
stadionā lietus un vējš 
nebiedēja jaunākos novada 
BJSS vieglatlētus mēroties 
spēkiem četrās vieglatlētikas 
disciplīnās: 60 m sprintā, 400 
m skrējienā, tāllēkšanā un 
bumbiņas mešanā. Vēsais 
laiks netraucēja uzrādīt 
teicamus rezultātus.

Meitenēm fantastiski startēja 
talantīgā Ieva Miķelsone no Pil
tenes, kas visās četrās disciplīnās, 
uzrādot labus rezultātus, izcīnīja 
1.  vietu un ieguva zelta medaļas 
(rezultāti tiešām augstvērtīgi: 60 
m – 9,53 sek., 400 m – 1:14,58,  
izpildīta 1.  jaunatnes sporta kla
se, tāllēkšanā – 3,80 m, bumbi
ņas mešanā – 24,80 m). Gandrīz 
tikpat veiksmīgi startēja Sabīne 
Ozoliņa (Piltene), izcīnot trīs ot
rās vietas (rez. 60 m – 9,78 sek., 
400 m – 1:18,36,  2.  jaunatnes 
sporta klase, un tāllēkšanā – 3,70 
m). 2. vietā bumbiņas mešanā Va
nesa Marta Šavalka (rez. 21,30 m). 
3. vietu 60 m izcīnīja Roberta Ro
zentāle (rez. 10,01 sek.), Gabriela 
Žerdeva izcīnīja divas 3.  vietas – 
400 m (rez. 1:25,72) un tāllēkšanā 
(rez. 3,38 m), bumbiņas mešanā 
3. vieta Laurai Lūcijai Fabriciusai 
(rez. 21,00 m).

Zēnu konkurencē divas zelta 
medaļas izcīnīja Olafs Rungevics 
– 1. vieta 60 m (rez. 9,75 sek.) un 
400 m (rez. 1:18,38). Tāllēkšanā 1. 
vietā ierindojās Nauris Zikmanis, 

14. un 15. septembrī 
norisinājās Latvijas Jātnieku 
federācijas kausa izcīņas 
vasaras III posms, kurā 
jātnieku sporta klubu 
“Demora” pārstāvēja seši 
sportisti un seši zirgi un 
poniji.

Augstākais rezultāts Undai 
Egendorfai ar Lēdiju – 1.  vieta 
amatieru maršrutā uz atzīmi, kur 
nav jāsacenšas par ātrāk veiktu 
maršrutu, bet gan tiek vērtētas 
jātnieka darbības, uzsēde, zir
ga kustības līnijas, ritmiskums, 
kopskats. Ar otru zirgu Red Gra
ce šajā maršrutā Undai 6.  vieta. 
Augsti vērtējumi arī poniju jāt
niecēm maršrutā uz atzīmi ar 90 
cm augstiem šķēršļiem. Annai 
Čakstiņai ar Veto 4.  vieta ar vēr
tējumu 7,3. Alisei Lūsei ar Džo
anu atzīme 7,2, bet diemžēl viens 
gāzts šķērslis, kas atzīmi pazemi
na. Pēc LJF trīs vasaras posmiem 
kopvērtējumā Unda Egendorfa 
ieņem 1.  vietu amatieru konku
rencē. Vērtējot II grupas poni
jus, Alisei Lūsei un Annai Čak
stiņai ir vienāds punktu skaits, 
tātad dalīta pirmā un otrā vieta.  
I un II grupas poniju ātruma mar

šrutā ar 75 cm augstiem šķēršļiem 
uzvara Līvai Dreimanei ar Black 
Velvet, tikai par sekundes simt
daļām atpaliekot, 2.  vietu iegūst 
Alise Lūse ar Džoanu, un trešā ir 
Anna Čakstiņa ar Veto. Bez soda 
punktiem šo maršrutu veica Mar
ta Hermansone ar Dūju. 90 cm 
maršrutu ar Dūju tīri veica Zoja 
Krisko.

Jaunās JSK “Demora” sportis
tes Sofija Nikolajenko un Klau
dija Viļisova ar savām ģimenēm 
piederošajiem zirgiem Loidu un 
Vikontu pārstāvēja biedrību 7. un 
8. septembrī Jauno jātnieku skolā 
Inčukalnā. JJS turnīrā, kā vien
mēr, liels dalībnieku skaits, un 
šoreiz pieaicināts maršruta sastā
dītājs no Vācijas, kurš maršrutus 
bija uzlicis maksimāli augstus un 
sarežģītus. Mūsu meitenēm pa 
kādam gāztam šķērslim maršru
tos.

31. augustā un 1. septembrī 
norisinājās Latvijas nacionālais 
čempionāts. Par čempioni kļuva 
Anna Arhipova ar zirgu For Sale. 
Čempiona titulu varēja izcīnīt 
divu dienu kopvērtējumā. Undai 
Egendorfai pirmā diena izvērtās 
daudzsološa, viņa ar Lēdiju izcīnī

aizlecot 3,40 m, Naurim 3.  vieta 
arī 60 m sprintā (rez. 9,90 sek.). 
1.  vietā bumbiņas mešanā Nils 
Bibļivs (rez. 42,50 m). Otro vietu 
un sudraba medaļu 60 m izcīnīja 
Daniels Roberts Sauka (rez. 9,79 
sek.), 400 m  – Kristers Asaris 
(rez. 1:20,90), tāllēkšanā – Alberts 
Srudzāns (rez. 3,40 m) un bumbi
ņas mešanā  Daniels Zīders (rez. 
31,87 m), Danielam arī divas 3. 
vietas – 400 m (rez. 1:21,46) un 
tāllēkšanā (rez. 3,38 m). Bumbi

ņas mešanā 3. vietā Robins Mūr
nieks (rez. 30,82 m). Visi rezultāti 
redzami Vieglatlētikas savienības 
mājaslapā.

Paldies treneriem Agrim Pai
palam, Reinim Ziemelim, Dainim 
Lodiņam, Aivaram Čaklim un 
Arno Kiršteinam par audzēkņu 
sagatavošanu sacensībām un sa
censību tiesāšanu. Paldies arī ve
cāko grupu audzēkņiem, kuri pa
līdzēja sacensību tiesāšanā.

Jolanta Ziemele

ja 1. vietu amatieru maršrutā, bet 
otrajā dienā diemžēl gāzti šķēršļi 
neļāva pretendēt uz augstu vietu. 
Arī Alise Lūse ar Džoanu pirma

jā dienā veica maršrutu bez soda 
punktiem, bet otrajā dienā, iegūto 
soda punktu dēļ, netika uz pārlēk
šanas maršrutu. Annai Čakstiņai 

ar Veto un Zojai Krisko ar Dūju 
arī pa kādam gāztam šķērslim.

ZS “Demoras staļļi” īpašniece 
Gelinta Apse

“Demorai” intensīvs sacensību periods

Sportistes Gelinta un Unda.    mairas ČaKstiņas foto

BJSS sacensības vieglatlētikā U12 vecuma grupā

Mirklis vieglatlētikas sacensībās.  Jolantas Ziemeles arHīVa foto 
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piltene

16. septembrī Piltenes vidus
skolas ekopadomes koordinatori 
devās uz Rīgas Nacionālo biblio
tēku, kur notika ekoskolu apbal
vošanas ceremonija. Šogad 178 
izglītības iestādes saņēma eko
skolu programmas apbalvojumu 
par sasniegumiem vides izglītībā. 
Tās vieno kopīgs mērķis – iesais
tīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību 
orientētā un sociāli atbildīgā vides 
izglītības procesā, kas veicina tās 
ilgtspējīgu attīstību. Starptautis
kā Zaļā karoga balva ir kvalitātes 
zīme, ar ko lepoties, jo to saņem 
tikai tās skolas, kas ilgstoši spēj 
demonstrēt noturīgas aktivitātes 
vides jomā. 

Pie Piltenes vidusskolas Za
ļais karogs plīvos otro mācību 

Aizritējis pirmais jaunā 
mācību gada mēnesis. 
Piltenes Mūzikas skolas 
audzēkņiem un pedagogiem 
tas nesis vairākus muzikālus 
pasākumus.

Ar lielu nepacietību visi gai
dīja 24.  septembri – Ventspils 
Kamermūzikas dienas koncertu 
“Tālā dārza putns”, lai pirmo reizi 
apmeklētu koncertzāli “Latvija” 
un klausītos ērģeļu skanējumā. 
Audzēkņi, viņu vecāki un peda
gogi ar lielu interesi apskatīja gan 
mūzikas bibliotēku, gan lielo zāli, 
kā arī klausījās ērģeļu skanējumu 
Kristīnes Adamaites izpildījumā, 
neparasto saspēli saksofonam 
(Artis Sīmanis), ērģelēm un balsij 
(Ieva Parša). 

 27. septembrī Ventspils Kul
tūras centrā jau otro gadu pieda
lījāmies koncertā “Mūs vieno vācu 
dziesma”. Šo koncertu organizē 
Vācu kultūras biedrība, lai popula
rizētu vācu mūziku visdažādākajos 
žanros. Koncerta formāts nosaka, 

ka viena dziesma vai skaņdarbs ir 
vācu valodā vai vācu komponista 
sacerēts, bet otrs – brīvas izvēles. 
No Piltenes Mūzikas skolas pasā
kumā piedalījās duets Agate Biles
kalne un Justīne Ozoliņa, izpildot 
pazīstamo J. Brāmsa dziesmu “Gu
ten Abend, gut Nacht”, Raimonds 
Ozols ar flautu atskaņoja F. Men
delszona “Dziesmu”, bet kamer
ansamblis izpildīja P.  Čaikovska 
“Vācu dziesmiņu” un L. van Bēt
hovena “Vācu deju”. Audzēkņi ar 
interesi vēroja un klausījās citu da
lībnieku priekšnesumus, gan vācu 
bērnu rotaļu dziesmu folkloras ko
pas “Laipa” izpildījumā, gan solistu 
uzstāšanos, flautu duetu, gan jaut
rās un enerģiskās vācu dejas deju 
kolektīva priekšnesumā. 

29. septembrī plašu koncertu 
sniedzām Piltenes evaņģēliski lute
riskajā baznīcā, kura šogad atzīmē 
300 gadu jubileju. Dievnamā izska
nēja programma ar garīga satura 
dziesmām un skaņdarbiem. Bijām 
nopietni gatavojušies un ieprie

cinājām klātesošos gan ar ērģeļu 
skaņdarbiem direktores Antras 
Šķēles izpildījumā, gan J.  Lūsēna 
un Ē. Ešenvalda dziesmām Agates 
Bileskalnes un pedagoģes Antras 
Ziemeles sniegumā. Izskanēja ins
trumentāli skaņdarbi klavierēm, 
kurus atskaņoja Kārlis Kalnmalis, 
Elīza Paula Bērziņa, ģitāru spēlēja 
Daniēls Meiļuns, Andris Pudulis 
un Dāvids Vīgners, flautas solo 
– Enija Jankovska. Muzicēja arī 
kameransamblis, kuru sagatavoja 
pedagogi Larisa Sivodeda, Jānis 
Sproģis un Antra Šķēle. Paldies 
koncertmeistarei un klavierspēles 
pedagoģei Irinai Kušnirenko. Liels 
prieks par mācītāja teikto “paldies”, 
garšīgo kūku un silto tēju, ko bau
dījām pēc koncerta. Tikpat mu
zikāli darbīgs būs arī oktobris, jo 
piedalīsimies Alīdai Vānei veltīta
jos pasākumos, dažādos koncertos 
un konkursos.

Piltenes MS skolotāja 
Antra Ziemele

Ikvienam cilvēkam 
lielākais viņa darba 
novērtējums ir līdzcilvēku 
attieksme. Pensionētā 
Piltenes vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāja Valda Peldeķe 
jūtas mīlēta, jo viņu aizvien 
apciemo bijušie audzēkņi.

Ar Piltenes vidusskolu Valdu 
saista 50 gadi – 11 no tiem viņa 
bija skolniece, bet 39 strādāja. Au
dzināšanā ir bijušas vairākas klases, 
bet visciešākās attiecības izveido
jušās ar 1977.  gada absolventiem. 
Ar viņiem skolotāja tiekas mācību 
iestādes salidojumos, bet pagājuša
jā gadā, kad audzēkņi sāka svinēt 
savas 60 gadu jubilejas, viņi uz svēt
kiem aicināja ne tikai Valdu, bet arī 
savus klasesbiedrus. Un atbrauca 
ne jau pieci seši cilvēki, bet vairāk 
nekā divdesmit. Šīs tikšanās reizes 
bija prieka caurvītas, vienaudžiem 
bija interesanti atcerēties skolā pa
vadītos gadus un patērzēt arī par 
notikumiem, kas risinās tagad.

Septembrī Valdai bija dzim
šanas diena, tādēļ viņas audzēkņi 
devās sveikt savu skolotāju. Pagal
mā ieripoja vairāki auto, no kuriem 
izkāpa smaidīgas dāmas un stalti 
kungi, sākās čalas un rosība. 

Tad Valda aicināja viesus iekšā. 
Ejot cauri virtuvei, varēja just kārdi
nošas smaržas – namamāte un vi
ņas vīrs Ivars gatavoja gardu maltīti. 
Vispirms ciemiņi ar dziesmu sveica 
gaviļnieci, tad dāvāja ziedus. Valda 
bija aizkustināta, jo audzēkņi teica 
labus vārdus un iepriecināja savu 
skolotāju ar siltiem smaidiem. Man 
prieks, ka arī es varēju piedalīties 
šajā omulīgajā un sirsnīgajā notiku
mā. Viesiem sēžot pie bagātīgi klāta 
galda, sāka raisīties atmiņu stāsti, 
tika pieminēti arī tie klasesbiedri, 
kuri nebija ieradušies. 

Vairāki uzrunātie Valdas au
dzēkņi atcerējās, ka viņa bieži 

aicinājusi skolēnus doties pārgā
jienos un organizējusi saturīgus 
pasākumus, kas visiem gājuši pie 
sirds. Skolotāja saviem audzēkņiem 
bijusi uzticības persona un neizpau
dusi viņai uzticētos noslēpumus. 
Valda bijusi prasīga, bet vienlaikus 
arī cilvēcīga – tieši tāpēc pēc tik 
daudziem gadiem viņas audzēkņi 
vēlas satikt savu audzinātāju. Vilnis 
Oliņš atminējās, ka skolotāja bijusi 
punktuāla un taisnīga. Viņš pats ir 
dzimis Baškīrijā, pirmajos skolas 
gados mācījies krievu valodā, tādēļ, 
atgriežoties Latvijā, latviešu valo
das gramatika padevusies grūti, bet 
Valda pret to izturējusies ar sapratni 
un palīdzējusi. Viļņa klasesbiedrene 
Gunta Stankēviča pastāstīja, ka, mā
coties 5. klasē, tajā bijuši 36 skolēni 
un neviens pedagogs īsti nav gribējis 
uzņemties audzinātāja lomu. Tā uz
ticēta jaunajai, augstskolu beigušajai 
Valdai. “Tā mēs tikām pie ļoti labas 
skolotājas, tiešām labas. Es vēl tagad 
atceros likumu par “ka” un “kad” 
lietošanu. Mūsu klase aizvien turas 
kopā tādēļ, ka mums ir labs kultorgs 
Alda, kura skolas laikā bija līdere. 
Arī tagad viņa mūs sauc kopā. Man 
patīk satikties ar klasesbiedriem, es 
labi jūtos viņu sabiedrībā. Būt kopā 
ar savējiem ir brīnišķīgi. Mēs bijām 
labsirdīga klase, reizēm jau kādas 
blēņas arī izdarījām, bet tās nebija 
ļaunas.”

Savukārt Valda atceras, ka tad, 
kad ar vīru svinēta sālsmaize, klāt 
bijuši arī 11.a klases pārstāvji. Viens 
nācis ar maizi, otrs ar linu galdautu, 
trešais turējis svečturi, ceturtais – 
slotu, piektais – spaini, vēl kādam 
līdzi bijusi liekšķere, citam – sērko
ciņi. Ciešākas attiecības skolotājai 
Valdai izveidojušās arī ar pēdējo 
audzināmo klasi, kas braukusi cie
mos Ziemassvētkos, bet tagad dau
dzi bijušie audzēkņi auklējot mazus 
bērniņus, tādēļ nedaudz nogaida.      

Marlena Zvaigzne 

Pie Zaļā karoga Rūta Baikovska un Linda Lībe. 
eDītes DZirnieCes foto

Starptautiskā 
Zaļā karoga 
balva

Muzikālais septembris

Mūzikas skolas audzēkņi muzicē Piltenes luterāņu dievnamā.                 aiVara aUstera foto 

Ar prieku satiek 
skolotāju un klasesbiedrus

Skolotāju Valdu sveic audzēkne Judīte Siliņa. 
marlenas ZVaigZnes foto

gadu. Lai iegūtu šo karogu, esam 
piedalījušies Rīcības dienās, Silto 
džemperu dienā, Eiropas mobili
tātes dienās, starptautiskajās āra 
nodarbību dienās un citos pasāku
mos. Esam organizējuši skolā gada 

tēmas gaitā dažādas aktivitātes. Šī 
mācību gada tēma ir “Mežs”. Lai 
mums izdodas nosargāt ekoskolas 
statusu vēl vairākus mācību gadus!

Ekopadomes vides 
korespondente Linda Lībe
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zlēkas

adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: Ventspils novada dome
redaktore: marlena Zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”

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

NOVADA IEDZĪVOTāJU 
IEVēRĪBAI!
novada domes informatīvajā 
izdevumā “Ventspils novadnieks” 
netiek publicēti privātpersonu un 
novada domei nesaistītu institūciju 
sludinājumi vai reklāma.

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 29. oktobrī. 
Nākamais numurs iznāks 
12. novembrī.

Dzejas mēneša nogalē 
Zlēkās viesojās žurnālists, 
dzejnieks, publicists, vietējās 
pamatskolas 1954. gada 
absolvents Andris Grīnbergs. 
Viņš bija uzaicinājis sev 
līdzi senu paziņu un darba 
kolēģi Andri Grīnbergu, 
kuru Latvijā pazīstam kā 
dzejnieku un dziesminieku 
Andri Akmentiņu. 

“Kas jūs esat, platie vai šaurie?” 
ar šādu jautājumu pie klausītājiem 
vērsās vecākais Andris, ar mājienu 
Ventas un ventiņu virzienā. “Cik 
bagāta ir latviešu valoda – mātes, 
dzimtā, valsts valoda!” Un mēs, 
klausītāji,  aizdomājamies par to, 
cik skaista ir valoda, bet cik maz 
paliek šīs valodas pratēju... 

Šogad iznākusi Andra Grīn
berga atmiņu grāmata “Kustinu 
dzīvi” – 60 gadi žurnālista ceļos un 
neceļos. Lasot grāmatu, iepazīstam 
žurnālista darba būtību, vēlreiz iz
dzīvojam mūsu valsts vēsturi no 
padomju laika līdz mūsu dienām. 
Uzzinām, ka top otrā grāmata, 
kurā atspoguļosies bērnības die
nās piedzīvotais. Andra tēvs, Zlē
ku pamatskolas skolotājs Andrejs 
Grīnbergs, bijis ļoti stingrs, īpaši 
pret saviem pieciem bērniem, ie
audzinot viņos darba tikumu un 
zināšanu alkas. Zlēku pamatsko
lu Andris beidzis kā teicamnieks. 
Žurnālista gaitās strādājis Kan
davā, Limbažos, Kuldīgā, Rīgā. 
Kopš 1993. gada – “Latvijas Avīzē”, 

Ventspils novada pašvaldī
bas atbalstītais kultūras projekts 
“Zlēcenieki dzied” deva iespēju 
pagasta iedzīvotājiem pilnveidot 
muzikālās prasmes. Dienas un so
ciālo pakalpojumu centra un kul
tūras nama telpas tika aktīvi pie
skandinātas ar dziesmām, dejām, 
muzikālo instrumentu skaņām. 
Aktivitātēs iesaistījās gan pagasta 
mazākie bērni kopā ar mammām, 
gan jaunieši un pieaugušie. Zlēce
nieki katru mūzikālo nodarbību 
iesāka ar balss iesildīšanu, pēc tam 
turpināja apgūt dziedātprasmi, 
dziedot latviešu tautasdziesmas, 
un mācījās tautasdeju soļus un 
rotaļas. Nodarbībās dalībnieki 
apguva nošu pierakstu, tika ie
pazīstināti ar mūzikas vēsturi, 
latviešu mūziķu sasniegumiem, 
kopīgi gatavoja dažādus mūzikas 
instrumentus – grabuļus, šeike
rus, bundziņas – un pat uzglezno
ja muzikālo gleznu. Nodarbību ap

meklētāja Sigita Novicka priecīgi 
stāsta, ka apmeklējusi visas nodar
bības, jo tās bijušas daudzveidīgas 
un interesantas. Viņai vislabāk 
patikušas rotaļas  un muzicēšana 
ar ūdens glāzēm un ūdens stabulī
tēm. Paldies sirsnīgajām vadītājām 
Aniki Ķeirei un Laurai Ozoliņai, 
kuru vadītās nodarbības palīdzēja 
ne vien pilnveidot dziedātprasmi, 
bet arī attīstīt dalībnieku tēlaino 
domāšanu un radošo potenciālu, 
pilnveidot uzstāšanās pieredzi un 
socializēšanos.   

Tikpat aizraujoši un rosīgi 
Zlēku jaunieši darbojās pašvaldī
bas projektu konkursa “Jaunietis 
darbībā 2019” pasākumā “Šujam 
paši”. Dienas centrā tika orga
nizētas tematiskās nodarbības, 
lai apgūtu sadzīvē nepieciešamu 
prasmi – šūšanu. Nodarbību laikā 
jaunieši iepazina šūšanas piederu
mus un iekārtas, šūšanas tehniku 
un audumus, mācījās darboties 

2019. gada septembrī  
Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēti septiņi jaundzimušie,  
pa vienam Ancē, Popē,  

Piltenē un Usmā, trīs Vārves pagastā.  
 
Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētas piecas laulības,  
viena – Usmas evaņģēliski  
luteriskajā draudzē. 

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā septembrī  
reģistrēti miršanas gadījumi: 

Popes pagastā Dzintra Hofmane  (24.09.1944.–1.09.2019.)
Puzes pagastā aina lediņa (3.03.1931.–18.09.2019.)
Usmas pagastā edvīns Betmanis (28.02.1939.–23.09.2019.)

ar šujmašīnu. Nodarbību jaunākā 
dalībniece Krista Puzare atzīst, ka 
šeit tapis viņas pirmais spilvens 
un, kaut arī pirmo reizi šuvusi ar 
šujmašīnu, viņai tas ļoti paticis. 
Krista ir priecīga, ka tagad jaunie
šu centrā ir atpūtas stūrītis ar se
šiem lieliem sēžamspilveniem un 
vairākiem dekoratīviem spilventi
ņiem, kuru šūšanā ir piedalījusies 

arī viņa ar draugiem.
Savukārt, īstenojot projek

tu konkursa “Mēs savā novadā 
2019” pasākumu “Zlēku pavards”, 
ir iegādāts pārvietojamais uguns
kura katls uz statīva un grils, jo 
Zlēku pagasta āra pasākumu 
rīkošana nav iedomājama bez 
zupas vārīšanas svaigā gaisā. Pa
gastā katru gadu notiek četri lieli 

un vairāki mazi pasākumi, tāpēc 
katls un grils noderēs visu gadu 
– veloorientēšanās sacensībās, 
lakstīgalu nakts pārgājienā, Lie
lajā talkā, Dīķa svētkos, Ventspils 
novada Pagastu dienā un citās 
svētku reizēs.

Projektu vadītāja 
Inita Vekmane

kuras sākotnējais nosaukums bija 
“Lauku Avīze”. Deviņdesmitajos 
gados Rīgā “Neatkarīgajā Cīņā” 
sastapies ar jaunu kolēģi, kurš arī 
bijis žurnālists, rakstījis dzeju un 
kura vārds... Andris Grīnbergs. 
Lai novērstu pārpratumus, jaunais 
Andris toreiz izvēlējies pseidonī
mu Akmentiņš. “Laukos akmeņi 
ir visapkārt,” tikšanās reizē joko 
dzejnieks, ņem savu ģitāru, un 
divu Andru priekšnesums var sāk
ties.  Pasākuma gaitā abi dzejnieki 
pārmaiņus lasīja dzeju, Akmentiņš 
dziedāja dziesmas ar saviem un 
citu autoru tekstiem, Grīnbergs la
sīja fragmentus no grāmatas “Kus
tinu dzīvi” un topošā darba. Viesu 
jautrajā saspēlē klausījāmies divas 
stundas. Kad aiz loga sāka krēslot, 

sapratām, ka laiks paskrējis nema
not. “Tik brīnišķīgs pasākums!” 
“Kā man patika, varētu klausīties 
vēl!” Šādus un līdzīgus teikumus 
dzirdēju no apmeklētājiem. 

Bijušais zlēcenieks, tagad jē
kabpilietis Andris Grīnbergs uzdā
vināja savu atmiņu grāmatu Vents
pils novada pašvaldības vadītājam 
Aivaram Muceniekam, Zlēku bib
liotēkai un rakstniecei Laimdotai 
Sēlei. Paldies tālajam viesim And
rim  par bērnības zemes apciemo
jumu, gaidīsim jauno grāmatu.

Paldies Andrim no Vents
pils par klausītājiem dāvāto laiku. 
Daudz baltu dieniņu, septembra 
jubilār! Paldies visiem pasākuma 
apmeklētājiem!

Pārsla Bože

initas VeKmanes foto 
Ir tapusi muzikālā glezna – prieks pasniedzējām un projekta dalībniecēm.  

Īstenoti trīs pašvaldības 
atbalstītie projekti

Saturīga saruna ar dzejniekiem

Divi Andri Grīnbergi – abi radoši un talantīgi. 


