
2019. gada 12. NOVEMBRIS

Apbalvojums “Ventspils novada 
Goda raksts”
v Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītājai 
ZANEI PAMŠEI – par augstu profesionalitāti, 
inovatīvu, kvalitatīvu un atbildīgu darbu Ventspils 
novada kultūras telpā.
v SIA “MIESNIEKS” – par nozīmīgu ieguldījumu 
Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un 
pozitīva tēla veidošanā, veicot uzņēmējdarbību.
v Jātnieku skolas sporta kluba “Demora” 
dibinātājai GELINTAI APSEI – par ieguldījumu 
Ventspils novada attīstībā un atpazīstamības 
veicināšanā.

Apbalvojums “Ventspils novada 
pašvaldības atzinības raksts”
v Vārves pagasta zemnieku saimniecībai 
“ZEMGAĻI” –  par ieguldījumu Vārves pagasta un 
Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un 
pozitīva tēla veidošanā.
v Užavas pamatskolas direktorei GUNTRAI 
MAGONĪTEI – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 
procesa dažādošanā un attīstībā.
v Ventspils novada bāriņtiesas loceklei INGRĪDAI 
JANSONEI – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 
bāriņtiesā.
v Jūrkalnes zemnieku saimniecības “Bērziņi” 
īpašniekiem INGAI un JURIM LASTOVSKIEM 
– par aktīvu darbību Jūrkalnes un Ventspils novada 
tēla popularizēšanā un aktīvu iekļaušanos pagasta 
kultūrvides veidošanā.
v Zlēku kultūras nama vadītājai KRISTĪNEI 
KAULIŅAI – par iesaistīšanos pagasta kultūras dzīves 
spilgtākajos notikumos novada, valsts un starptautiskā 
mērogā, par ieguldījumu Zlēku amatierteātra radošajā 
izaugsmē un sasniegumiem režisores darbā.

18. novembrī, svinot valsts simt pirmo dzimšanas dienu, Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks Piltenes kultūras namā pasniegs 13 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus – 

Goda, Atzinības un Pateicības rakstus. Šajā dienā sveiksim arī 16 sportistus un trenerus, 
kuri sasnieguši labus rezultātus, tādējādi daudzinot novada vārdu citviet Latvijā.  

Apbalvojums “Ventspils novada 
pašvaldības Pateicības raksts”
v Zūru pamatskolas pavārei MUDĪTEI BRŪNAI – 
par pašaizliedzīgi un izcili veikto darbu un nesavtīgu 
atbalsta sniegšanu sabiedrībai.
v Zlēku pagasta pārvaldes grāmatvedei IVETAI KAĢEI – 
par atbildīgu pieeju darbam, sabiedrisko aktivitāti, pozitīvisma 
paraugu jaunajai paaudzei.
v Vārves pagasta iedzīvotājai LĪGAI KALNMALEI – par 
godprātīgu, pašaizliedzīgu un apzinīgu attieksmi pret uzticēto 
darbu, veicinot pagasta un novada pozitīva tēla veidošanu.
v Ugāles amatierteātra “Ugāles drāma” vadītājai 
IVETAI PETEI – par būtisku ieguldījumu amatiermākslas 
izaugsmes veicināšanā un pagasta tēla popularizēšanā.
v Ances pasta nodaļas vadītājai Sigitai RŪMNIECEI –
par ieguldījumu pagasta vizuālā tēla uzlabošanā un 
patriotisma izpausmē.

atzinības rakstus 
par sasniegumiem sportā saņems:
v Treneris KASPARS GULBIS – par veiksmīgu audzēkņu 
sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā. 
v Treneris DAINIS LODIŅŠ – par veiksmīgu audzēkņu 
sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem 
vieglatlētikā.  
v Treneris ARNO KIRŠTEINS – par veiksmīgu audzēkņu  
sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā. 
v Treneris AIVARS ČAKLIS – par veiksmīgu audzēkņu 
sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem 
vieglatlētikā. 
v Sportiste ANNA GULBE – par iegūto 1. vietu un 2. vietu 
Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem 
lodes grūšanā un vesera mešanā, par 1. vietu Latvijas 
Republikas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā sievietēm.
v Sportists JĒKABS PRIEKULIS – par iegūto 3. vietu 
lodes grūšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā 

u18 grupā un 3. vietu Latvijas Jaunatnes olimpiādē lodes 
grūšanā. 
v Sportists ROBERTS MAŽRIMS – par iegūto 1. vietu 
augstlēkšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā 
u18 grupā un par izcīnīto 2. vietu augstlēkšanā Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē. 
v Sportists GABRIELS TOMS KVECKO – par iegūto 
2. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas 
čempionātā vieglatlētikā u16 grupā. 
v Sportists ŅIKITA AGAPOVS – par iegūto 3. vietu 
Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā augstlēkšanā 
u20 grupā. 
v Sportists KLĀVS BOGDANOVS – par iegūto 
2. vietu šķēpa mešanā un 3. vietu 4x100 m stafetē Latvijas 
Republikas čempionātā vieglatlētikā u16 grupā. 
v Sportists KASPARS PLOTNIEKS – par iegūto 2. vietu 
trīssolī un 3. vietu 4x100 m stafetē Latvijas Republikas 
čempionātā vieglatlētikā u16 grupā.
v Sportists RALFS REINIS KVECKO – par iegūto 
3. vietu 4x100 m stafetē Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā u16 grupā. 
v Sportists KRISTAPS MIHELSONS – par iegūto 
3. vietu 4x100 m stafetē Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā u16 grupā. 
v Sportists MĀRIS ANSBERGS – par iegūto 3. vietu 
2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā un 3. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē u16 grupā. 
v Sportiste KARĪNA BERNĀNE – par iegūto 2. vietu 
2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā u16 grupā. 
v Sportiste PĀRSLA BOGDANOVA – par iegūto 3. vietu 
2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā u16 grupā. 

Sirsnīgi sveicam un priecājamies par jūsu izaugsmi 
un novadam veltīto devumu. 

NR. 11 (115)

18. novembrī, svinot valsts simt pirmo dzimšanas dienu, Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks Piltenes kultūras namā pasniegs 13 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus – 

Goda, Atzinības un Pateicības rakstus. Šajā dienā sveiksim arī 16 sportistus un trenerus, 
kuri sasnieguši labus rezultātus, tādējādi daudzinot novada vārdu citviet Latvijā.  

NR. 11 (115)VENTSPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  BEZMAKSAS  IZDEVUMS

Ikviens atbildīgs par mantojumu 
nākamajām paaudzēm

Gadu no gada novembrī Latvijā pie ēkām plīvo sar-
kanbaltsarkanie karogi, bet 18. novembris ir diena, kad 
īpaši godājam mūsu tautas vērtīgāko mantojumu – ne-
atkarīgu Latvijas valsti. To esam ieguvuši, pateicoties 
mūsu tēvutēvu drosmei, pašaizliedzībai un gribasspē-
kam. Mūsu uzdevums ir šo mantojumu nodot nākama-
jām paaudzēm, un par to ir atbildīgs ikviens no mums.

Mēs esam maza tauta un maza valsts, tādēļ ir īpa-
ši svarīgi nolikt malā tādas īpašības kā augstprātība, 
nenovīdība un pašlabuma meklēšana. Latvija būs ilg-
dzīvotāja, ja mēs spēsim būt vienoti un gribēsim paši 
veidot savu nākotni, nevis gaudīsimies un gaidīsim, lai 
mūsu vietā to paveic kāds cits.

Novēlu, lai mēs, sagaidot svētkus, katrs pie savas 

mājas augsti paceltu valsts karogu un iedegtu svecītes 
savu mājokļu logos. Lai ikviens iedegtu arī cerības un 
ticības liesmiņas savā sirdī, tādējādi izsakot uzticību 
un mīlestību mūsu Tēvzemei.

Saules mūžu, Latvija!
Ventspils novada domes priekšsēdētājs 

Aivars Mucenieks 
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no domes sēdes

            mainās atkritumu 
izvešanas maksa 

Ve   ntspils novada pašvaldība un SIa “Ventspils labiekārtošanas 
kombināts” 2.  oktobrī noslēdza sadarbības līgumu, tādēļ turpmākos 
piecus gadus Ventspils novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpo-
jumus sniegs pašvaldības SIa “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Pašvaldības SIa “Ventspils labiekārtošanas kombināts” informē, 
ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019.  gada 
1. novembra būs 15,49 eiro/m3, tas ir, viena 240 l konteinera izveša-
na maksās 3,71 eiro.

Lai norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu kļūtu ērtā-
ki, kā arī būtu iespējams sekot izrakstītajiem rēķiniem un veiktajiem 
maksājumiem, SIa “Ventspils labiekārtošanas kombināts” piedāvā 
rēķinu par saņemto pakalpojumu katru mēnesi saņemt elektronis-
ki klienta e-pastā. Lai šo pakalpojumu saņemtu, personai jāuzrāda 
e-pasta adrese, nosūtot informāciju uz rekini.vlk@ventspils.lv vai ie-
sniedzot to personīgi abonentu daļā Pils ielā 12, Ventspilī, 1. stāvā 
– Sanitārās tīrīšanas iecirknī. Ja informāciju sūtīsiet e-pastā, obligāti 
norādiet adresi un līgumslēdzēja vārdu un uzvārdu.

Norēķinus par saņemto pakalpojumu var veikt internetban-
kā, bankā.

Norēķinu rekvizīti:
PSIa “Ventspils labiekārtošanas kombināts”
Reģ. Nr. 41203001052
Konti: aS “Swedbank” LV91HaBa0001402063261 
Klienti, kuriem norēķinu konts ir aS “Swedbank”, rēķinus par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var saņemt savā   “Swedbank” 
internetbankā, kur tos ir ērti uzreiz arī apmaksāt. Papildu ērtībai 
var pieslēgt bezmaksas automātisko rēķinu apmaksu. Lai pieteiktu 
šo pakalpojumu, jāvēršas bankas fi liālē vai jāiegūst informācija in-
ternetbankā.

aS “Luminor Bank” LV63RIKO0002012004981
aS “Citadele banka” LV80PaRX0006884420002
aS “SEB banka” LV21uNLa0050000026372
Veicot maksājumu, obligāti jānorāda adrese, par kuru maksājums 

tiek veikts. To var izdarīt arī abonentu daļā Pils ielā 12, Ventspilī, 1. 
stāvā – Sanitārās tīrīšanas iecirknī, pasta nodaļā vai citā norēķinu 
vietā savā pagastā.

Plašāka informācija par atkritumu apsaimniekošanu uzņēmuma 
mājaslapā www.vlk.lv.  Kontaktinformācija: tālr. 63626920, e-pasts: 
vlk@ventspils.lv.  

Sanitārās tīrīšanas iecirkņa administrācija

Oktobra domes sēdē
l Deputāti apstiprināja apbalvojumu “Ventspils novada Goda 

raksts” piešķiršanu (skatīt 1. lpp.).
l apstiprināja maksu par 1 m3 (kubikmetrs) sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Ventspils novada administratīvajā teritorijā 12,80 eiro 
(bez PVN), kā arī apstiprināja maksu par 1 m3 mājsaimniecībā radīto 
būvniecības un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu Ventspils nova-
da administratīvajā teritorijā 24,16 eiro (bez PVN) un noteica to piemē-
rošanu no 2019. gada 1. novembra. 

l Saistībā ar iesniegumu atbrīvoja no bāriņtiesas locekļa amata no 
2019. gada 31. oktobra Gintu aleksandrovu. 

l Deputāti nolēma atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu “ap-
saines” usmas pagastā (skatīt 20. lpp.).

l apstiprināja ugāles Mūzikas un mākslas skolas nolikumu, nolēma 
piešķirt atzinības rakstus un naudas balvas par izciliem sasniegumiem 
sportā.

l Vēl deputāti lēma par platību apstiprināšanu un lietošanas mērķu 
piešķiršanu zemes vienībām Popes pagastā, par zemesgabala domāja-
mo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam usmas 
pagastā, piekrita, ka kopīpašumā zemesgabalu iegūst Krievijas pilsoņi 
Tārgales pagastā, lēma par nekustamo īpašumu atsavināšanu Tārgales 
pagastā, kā arī par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē un užavas, 
ugāles, Vārves, ances pagastā.

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

TĀRGaLĒ 
v Agri Paipalu, Zaigu Vītolu, Intu Fogeli – par 

ilggadēju un apzinīgu darbu Tārgales pamatskolā;   
v Haraldu Dāvidu,  Tārgales pagasta autobusa 

šoferi – par ilggadēju un atbildīgu darba pienākuma 
veikšanu.  

JŪRKaLnĒ 
v Pagasta jauniešus Jāni Kalniņu un Mārtiņu 

Lastovski – par 1. vietas iegūšanu Saratovā XV pa-
saules čempionātā ugunsdzēsības un glābšanas spor-
tā disciplīnā “Izvēršanās no motorsūkņa”;

v Pagasta jaunieti Alvi Siliņu – par 3. vietas ie-
gūšanu Inčukalnā Pasaules kausa posmā galda hokejā 
“Latvija Open 2019”.

VĀRVĒ 
v Ingu Puleksi – par apzinīgu un godprātīgu at-

tieksmi pret darbu, ieinteresētību un atsaucību pasā-
kumu sagatavošanā un norisēs.

v Guntu Blumfeldi – par permakultūras saim-
niecības izveidi un tās darbības popularizēšanu;

v Vēsmu Lesiņu, Līgu Līgotni, Ainu Čedar-
čuku – par aktīvu un ilggadīgu līdzdalību Ventspils 
novada pasākumā “Pagastu diena”.

uGĀLĒ 
v Ilzi Babru, Mūzikas un mākslas skolas sko-

lotāju, lietvedi, biedrības “ugāles attīstība” valdes 
priekšsēdētāju – par biedrības “ugāles attīstība” at-
dzīvināšanu un ugāles pagastu popularizējošu pro-
jektu īstenošanu;

v Mārīti Vangravu, ugāles aptiekas vadītāju – 
par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, izpētot 
ugāles aptiekas vēsturi un izveidojot muzeju; 

v Laimdotu Junkaru, mākslinieci un novad-
pētnieci – par šogad izdoto grāmatu divos sējumos 
“ugāle laikmetu ceļos 1945–1960” un mākslas studi-
jas vadīšanu, ugāles pagasta popularizēšanu, organi-
zējot personālizstādes;

v Anitu Skorodjonoku, angļu valodas skolotāju 
– par ilggadēju, inovatīvu pedagoģisko darbu, iegul-
dījumu izglītības sistēmas attīstībā un personisko ini-
ciatīvu, par skolēnu rezultatīvu sagatavošanu valsts 
pārbaudes darbiem; 

v Kasparu Petmani, pasākumu apskaņotāju un 
gaismotāju – par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē un 
personisko ieguldījumu, tehniski kvalitatīvi nodroši-
not dažādu pasākumu norisi;

v Mārīti Zeltiņu, pensionāri – par mūža darba 
ieguldījumu rožu audzēšanā, ugāles pagasta aina-
viskā tēla veidošanu, izveidojot pagasta centrā divas 
rožu dobes no pašas audzētiem stādiem;

v Irēnu Lakši, bioloģijas un veselības mācības 
skolotāju – par ilggadēju, inovatīvu pedagoģisko 
darbu, ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā, ak-
tīvu darbu senioru biedrībā un līdzcilvēku motivē-
šanu radošām aktivitātēm, rādot personīgo piemē-
ru.

uŽaVĀ 
v Guntu Cīruli – par aktīvu iesaistīšanos kultū-

ras un sabiedriskajā dzīvē;

v Bruno Grunti – par ilggadēju un apzinīgu da-
lību amatierteātrī; 

v Laimu Erlihu-Štranku – par apzinīgu un aktī-
vu iesaistīšanos užavas kultūras dzīvē, ilggadēji dar-
bojoties užavas amatierteātros.

PuZĒ 
NOMINĀCIJĀ “SIRDSCILVĒKS”
v Gintu Roderti – par atsaucību, pašaizliedzīgu 

gādību un rūpēm pagasta aktivitātēs, gan pildot sa-
vus darba pienākumus, gan izpalīdzot līdzcilvēkiem 
dažādās situācijās;

v Zandu Bebrišu – par neizsīkstošu atsaucību 
un darbīgu klātesamību dažādās norisēs Stiklu cie-
mā, par aktīvu un radošu brīvprātīgo darbu biedrībā 
“annahite”;

v Zani Mačtamu – par atbildīgu savu pienāku-
mu pildīšanu “avotu” mājas pārvaldīšanā, kā arī aktī-
vu līdzdalību skolas vecāku komitejā.

NOMINĀCIJĀ 
“PALIEKOŠO VĒRTĪBU VEIDOTĀJS”
v Niedru Indriksoni – par nesavtīgu dalīšanos 

ar savām prasmēm, vadot rokdarbu nodarbības Pu-
zes attīstības un veicināšanas biedrībā “Niedre”.

NOMINĀCIJĀ “ZELTA ROKAS”
v Andri un Uldi Spāģus – par brīvprātīgu savu 

prasmju, laika un materiālu ieguldījumu Puzes Meža-
parka vides uzlabošanā.

NOMINĀCIJĀ “GODA ĢIMENE”
v Ozoliņu ģimeni – par aktīvu līdzdalību, atbal-

stu un iesaistīšanos kultūras pasākumos pagastā un 
klubiņā “Vakarblāzma”.

NOMINĀCIJĀ 
“RADOŠAIS CILVĒKS SPORTĀ”
v Sandri Šteinbergu – par brīvprātīgu un regu-

lāru iesaistīšanos sporta pasākumu organizēšanā un 
vadīšanā pagasta svētkos.

NOMINĀCIJĀ “AR PUZI SIRDĪ”
v Maiju Indriksoni – par godprātīgi ieguldīto 

darbu klubiņā “Vakarblāzma”.

NOMINĀCIJĀ “PUZES JAUNIETIS”
v Beatrisi Līvu Bebrišu – par nesavtīgu palī-

dzību un atbalstu, radošām idejām jauniešu centra 
“avots” iniciatīvās.

POPĒ 
v Kalvi Pužaku – par godprātīgu, kvalitatīvu un 

apzinīgu darbošanos Popes pagastā un pagasta iedzī-
votāju labā; 

v Antru Korāti – par nozīmīgu ieguldījumu Po-
pes pagasta pozitīva tēla veidošanā; 

v Ligitu Lukševicu – par ilggadēju darbu Po-
pes pamatskolā un prasmi radīt krāsainību skolēnu 
ikdienā;

v Lienīti Piusu – par ieguldīto darbu Popes pa-
matskolas attīstībā un nesavtīgu darbošanos pamat-
skolas audzēkņu labā. 

Pateicībā par aktivitāti 
un uzņēmību

Savus iedzīvotājus, pateicoties viņiem par godprātīgu 
attieksmi pret pienākumu veikšanu, šomēnes sveiks arī 
vairākos pagastos. Sagaidot valsts svētkus, apbalvos: 
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Digitālā centra direktore 
elīna Kroņkalne ir ugāles 
vidusskolas absolvente. 
šovasar viņa saņēma 
Ventspils pilsētas balvu 
– tika novērtēts elīnas 
ieguldījums iestādes 
izaugsmē, un viņa uzsvēra, 
ka tas ir komandas darbs. 
Digitālā centra direktorei 
nav atsevišķa kabineta, 
viņa sēž kopā ar kolēģēm 
– tā jūtoties ērti un izjūtot 
vienojošo garu. sarunā 
ar elīnu mēģinājām 
noskaidrot, kas vajadzīgs, 
lai katrs jaunietis varētu 
sasniegt savu mērķi. 

– Jūsu saknes stiepjas Ugālē. 
– Jā, un es to neslēpju un le-

pojos ar to. ugālē vecākiem anitai 
un andrejam ir māja, un mēs ar 
vīru brīvdienās kāpjam mašīnā un 
braucam uz laukiem, jo ir vēlme 
pēc svaiga gaisa un savas terito-
rijas, arī iespējas fi ziski darboties. 
Teritorija pie mājas ir gana liela, 
mums ir mežs, savs dīķis, arī zā-
les, ko pļaut, netrūkst. Mamma 
aizvien strādā ugāles vidusskolā, 
viņa ir latviešu valodas un litera-
tūras skolotāja, mammas darba 
stāžs ir 50 gadi. Tētis ir pilnas 
slodzes pensionārs. Viņš savulaik 
bija MRS darbinieks, pēc tam no-
darbojās ar mežizstrādi un bija 
ātrās medicīniskās palīdzības die-
nesta šoferis. Mēs vēl stādām kar-
tupeļus, jo tētim tas ir vajadzīgs, 
viņš ir pieradis pie lauku darbiem.  
No tēta manī laikam ir praktiskā 
darbošanās – ja es nestrādātu ar 
datoriem, varētu sevi iedomāties 
kā lauksaimnieci. Esmu tehnisks 
cilvēks, mierīgi varētu iekāpt 
traktorā un to vadīt. Vecāki mani 
gaidīja kā Miķeli, kopš bērnības 
mana mīļākā krāsa ir zilā. Man ir 
vecāka māsa vārdā Guna, arī viņa 
strādā Digitālajā centrā, ir laba 
skolvadības eksperte, jo mums ir 
daudz dažādu pulciņu bērniem. 

– Kāda bija jūsu bērnība? 
– Mēs, skolotāju bērni, pēc 

stundām uzkavējāmies skolā, ot-
rajā stāvā gan izspēlējāmies, gan 
nomazgājām visas tāfeles. Daž-
kārt gāju pie tēta uz darbu, un mēs 
braucām uz mežu. ugāle ir relatīvi 
neliela, tādēļ varēju dzīvot brīvā 
režīmā, neviens nesatraucās, kur 
palieku. uzsākot mācības 1. klasē, 
iestājos arī mūzikas skolā – mācī-
jos spēlēt klavieres. Tagad daru to 
reti, instruments atrodas pie vecā-
kiem, bet tas ir darba kārtībā. Mū-
zikas stīga mani dzīvē ir pavadījusi 
vienmēr, ļoti patīk klausīties simfo-
niskos orķestrus. Esmu dziedājusi 
korī, bet nu, kopš esmu intensīvā 
darba ritmā, to vairs nedaru.          

– Pastāstiet par Ugāles vi-
dusskolā pavadīto laiku!

– Nepiekrītu viedoklim, ka 
lauku skolās ir zemāks izglītības 
līmenis. Manā laikā vidusskolā bija 
divas lielas 10. klases. Es pēc savas 
būtības vairāk esmu matemātiķe, 
tāpēc mācījos matemātikas novir-
ziena klasē, šo priekšmetu lieliski 
mācīja skolotāja astrīda Vārna, 
labus pamatus ielika arī Guntis 
Mačtams, tāpēc tad, kad sāku stu-
dēt Ventspils augstskolā, man bija 
viegli saprast pasniedzēju teikto. 
Mana mamma un māsa ir latvie-
šu valodas skolotājas, līdz 9. klasei 
biju pārliecināta, ka arī es būšu 
latviešu valodas skolotāja. Manī 
joprojām dzīvo valodas gēns – ja 
kādam tekstā jāsaliek komati, es 
to varu izdarīt. Vidusskolā mums 
bija ļoti labs ekonomikas skolotājs 
Ivs Igors Pēcis, mums patika viņa 
priekšmets un tas, kā skolotājs to 
pasniedza. Tajā laikā parādījās eko-
nomikas spēle “MESE”, kurā prak-
tizējāmies, un vidusskolas posmā 
domāju, ka studēšu ekonomiku, 
bet, kad stājos augstskolā, bija at-
vērta IT fakultāte, un pēdējā brīdī 
izvēlējos šo profi lu. No ugāles vi-
dusskolas prātā palikusi kopības 
sajūta, ģimeniskums, skolotāji bija 
pieejami un tuvi, es dziedāju korī, 
darbojos teātra pulciņā, skolotāja 
anna Rasa mudināja veidot dzejas 
kompozīcijas, žetonu vakarā mūsu 
klase spēlēja “Skroderdienas Sil-
mačos”. Pamatskolā mana audzi-
nātāja bija krustmāte Irēna Lakše, 
un viņa, būdama bioloģe, iesaistīja 
mūs krastu vērošanas projektā. 
Katru gadu ar klasi braucām uz 
usmu, palikām pa nakti jahtklubā, 
pētījām, kas notiek ezerā. Pateico-
ties šim projektam, bariņš skolēnu 
tikām uz Zviedriju, uz Dēgerfor-
su. Pat tagad, kad sanākam kopā 
ar klasesbiedriem, mūsu galvenās 
atmiņas saistās ar krastu vēroša-
nas projektu. Mēs, bijušie devītie, 
palaikam tiekamies, un tās man ir 
siltas atmiņas. apmeklēju arī sali-
dojumus, tie manī rada svētku un 
patriotisma sajūtu, gribas uzzināt, 
kas jauns noticis skolā, ar lepnumu 
uztveru ziņu par tās attīstību. Vien 
gribētos, lai ugālē jauniešiem va-
karos būtu, ko darīt. Varbūt ir vērts 
padomāt par centra izveidošanu. 
Otrs jautājums, par kuru esmu aiz-
domājusies, ir tautas nama likte-
nis. Pagaidām tas ir slēgts, bet būtu 
labi, ja izdotos panākt, lai tas atkal 
ir atvērts. Cilvēkiem ir svarīga so-
cializēšanās, un maniem vecākiem 
to nodrošina ugāles tirgus – tātad 
bija vērts to atjaunot. 

– Kāda bija jūsu studiju dzī-
ve?

– Mēs bijām pirmais kurss, kas 
studēja IT fakultātē. Programma 
nebija akreditēta, tādēļ nevarēju 
saņemt studentiem domāto kre-
dītu, tāpēc jau pirmajā kursā sāku 
strādāt “City Market”. Sēdēju no-

liktavā un ievadīju datorā pavad-
zīmes. Darbu varēju apvienot ar 
studijām, un tas bija svarīgi. Pašai 
bija jāpelna nauda un jādomā, ko 
gatavot vakariņās, kā un kur dzī-
vot. Tikko ieguvu bakalaura grādu, 
tā uzreiz sāku studēt maģistros 
datorzinātnēs. Esmu Ventspils 
augstskolai pateicīga par labi attīs-
tīto Ekonomikas fakultāti – mūsu 
programmā pludināja iekšā gana 
daudz ekonomikas tēmu. Dau-
dzi pasniedzēji savā jomā bija īsti 
grandi, viņi mums visu varēja ie-
mācīt. Man īpaši patika augstākā 
matemātika, programmēšana, va-
dības zinātne. Doktorantūrai vēl 
neesmu saņēmusies. IT novirziens 
laikam nebūs tas, ko vēlēšos apgūt 
šajā programmā. Esmu ieguvusi 
otru augstāko izglītību, tā ir darba 
aizsardzība, bet es gribētu papil-
dināt zināšanas uzņēmējdarbībā, 
iegūstot vēl vienu maģistra grādu, 
jo esmu praktiķe.

– Kad sākāt strādāt Digitāla-
jā centrā?

– 2005. gadā, īsi pirms ba-
kalaura grāda iegūšanas. Pirms 
tam sūtīju CV uz visām pusēm, 
arī uz Ventspils domi. Mani pie-
ņēma, toreiz tika remontēta ēka 
akmeņu ielā, meklēja jaunus dar-
biniekus. Sākumā biju projektu 
vadītāja. Vadība uzķēra, ka man 
šī lieta iet, un es sāku darboties ar 
nākamo projektu. Digitālajā cen-
trā esmu izgājusi visus līmeņus. 
Formāli neesmu bijusi apkopēja, 

bet esmu arī tīrījusi un berzusi. 
Viens no kolektīva saliedēšanas 
pasākumiem ir sanitārā diena, kas 
notiek reiz četros mēnešos, tad 
mēs iztīrām visu centru. Sākam ar 
savu galdu un beidzam ar publis-
ko zonu. Esmu cilvēks, kas cīnās 
par kārtību, kolēģi zina, ka nevar 
sev apkārt radīt lielu nekārtību. 

– Tātad jūs esat stingra di-
rektore?

– Diezgan. Jūs sakāt, ka mani 
ciena, bet varbūt tas ir tieši tāpēc, 
ka esmu centrā strādājusi dažādos 
amatos un neteikšu, ka viens dar-
binieks ir vērtīgāks par citu. Visi 
ir vajadzīgi. Digitālajā centrā tiek 
veidots iekšējais patriotisms – visi 
ejam uz vienu mērķi, un ikviens 
palīdzēs otram. Tā ir ļoti vērtī-
ga īpašība. Es necenšos kādu ļoti 
mācīt un kādam aizrādīt, respek-
tēju dažādus viedokļus. uzklausu 
katru, reizēm gan esmu skarbāka, 
bet tā laikam ir vadošā darbinieka 
ikdiena. Biju pārsteigta par to, ka 
tad, kad vēl nebiju direktore, man 
bija viens draugu loks, bet pēc tam 
tas mainījās. Tas pat bija šoks. Tā 
ir viena no lietām, kas dzīvē jāie-
mācās, – apkārtējie dažādi uztver 
mūsu panākumus un izaugsmi.

– Cik sen esat centra direk-
tore?

– Kopš 2015. gada septembra. 
Gadu biju direktores pienākumu 
izpildītāja, pēc tam mani apstip-
rināja kā direktori. Šo izaicināju-
mu pieņēmu tādēļ, ka tobrīd biju 

pārdomās, ko darīt tālāk. Pat do-
māju par darbavietas maiņu, bet 
vadība pārliecināja, ka pati varu 
kļūt par vadošo darbinieci. Esmu 
sapratusi, ka direktoram jābūt lī-
derim dažādās jomās. Piemēram, 
kādā brīdī tehniskie puiši stāsta, 
kā konfi gurēs serverus, bet pēc 
laika cits kolēģis aicina palīgā, jo 
saskāries ar pulciņa nodarbībā 
neklausīgu bērnu, savukārt vēl 
pēc brīža man pasaka, ka nestrādā 
ārdurvju zvans. No vienas puses, 
tas ir interesanti, mana diena nav 
vienveidīga, bet, no otras puses, 
reizēm nogurstu un nesaprotu, 
kad lai daru savus darbus. Esmu 
izteikta pūce, aktivitāte parādās 
pēcpusdienās, tādēļ, kad kolēģi 
beidz darbu un dodas mājās, es 
vēl palieku, jo ir beigusies nepār-
trauktā lietu menedžēšana un es 
varu mierīgi pastrādāt. Lepojos ar 
jebkuru Digitālā centra veikumu, 
bet, ja gadīsies kāda kļūda, pirmo 
sitienu saņemšu es. Savus kolēģus 
aizstāvu, jo esam viena koman-
da. Man nav sava kabineta, sēžu 
kopā ar divām darbiniecēm, un 
tas mani netraucē. Ir viegli sadar-
boties ar vietnieku Raiti Rozi, jo 
domājam vienā virzienā.   

– Kādas bija izjūtas, augustā 
saņemot pilsētas balvu?

– Tas bija patīkams pārstei-
gums, nezināju to līdz pēdējam 
brīdim. Man jau šķita, ka jāpastrā-
dā vēl vismaz pieci gadi, lai tiktu 
līdz šādam apbalvojumam, bet 
ventspilnieki ir pamanījuši mani 
jau tagad. Tomēr gribu uzsvērt, 
ka tas ir Digitālā centra darbinie-
ku veikuma novērtējums. Mūsu 
lielākais un redzamākais darbs ir 
IT skola. 2015.  gadā to apmeklē-
ja 300, bet šajā mācību gadā – jau 
750 bērnu. Esam nopietna izglī-
tības iestāde, mūsu vilkme ir lie-
la, mēs varētu sagatavot arī citas 
programmas.  

Ja šo interviju lasa kāds pus-
audzis, kas dzīvo Ventspils nova-
dā un arī domā par labu karjeru, 
ko viņš varētu darīt jau tagad?

– Vispirms es ieteiktu nopiet-
ni pievērsties mācību darbam un 
nostiprināt zināšanas. Mums ir 
labi tehnikumi – ja labi padodas 
praktiskas lietas, ejam mācīties tur. 
Piemērām, joprojām trūkst meti-
nātāju, lūdzu, tā ir iespēja! Bet, ja 
ir vēlme studēt, to noteikti vajag 
darīt, jo tas paver plašāku redzes-
loku. Darīt to, kas cilvēkam patīk, 
ir veiksme. Ir jābūt zināmai devai 
spītības un mērķim, ko jaunietis 
vēlas sasniegt, turklāt jārēķinās, 
ka katrā dzīves posmā būs savas 
grūtības, bet pie pirmajām noteikti 
nevajag apstāties – ir jāiet tālāk!     

Marlena Zvaigzne

Darīt to, kas patīk, 
ir veiksme

Pilsētas balvas saņemšana Elīnai bija patīkams un 
negaidīts pārsteigums. Viņa atzīst, ka tas ir visas 
komandas nopelns.  elīnas KRoņKalnes aRhīva foto
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NOVADS
18. novembrī plkst. 15 Pilte-

nes kultūras namā novada pasā-
kums, veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai. Dievkal-
pojums Piltenes luterāņu baznīcā 
plkst. 13.30.

30. novembrī plkst. 19 Pilte-
nes kultūras namā novada ama-
tierteātru pasākums “Bez mas-
kām”. Balvas “Sapņu laiva 2019” 
pasniegšana. Spēlē ansamblis 
“Zelta kniede”. 

PILTENE
Piltenes kultūras nams
12., 19., 26. novembrī plkst. 

19 zolītes kauss.
12., 19., 26. novembrī no 

plkst. 14 dienas centra nodarbības.
16. novembrī plkst. 22 atpū-

tas pasākums balle, spēlē Indra un 
Normunds. Ieeja 5 eiro.

25.–29. novembrī plkst. 19 
radošo darbnīcu vakari “Ziemas-
svētku dekori”. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs no-
vembrī”.

l Tematiska literatūras iz-
stāde lasītavā “Latvija otrajā gadu 
simtā”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Klusā gaisma dvēselei” – 
rakstniekam Kārlim Skalbem 140.

Pasaules filozofijas dienai  
21. novembrī veltīta literatūras 
izstāde “Dzīves lielie jautājumi un 
atbildes”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Latvijas stāsti”.

l V. Klešnika melnbalto foto-
grāfiju izstāde bērnu nodaļā.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 60. kopa.

PaSāKuMI:
l Līdz 14. novembrim ma-

kulatūras pieņemšanas akcija.
l 11.–16. novembrī Ziemeļ-

valstu literatūras nedēļa “Svētki 
Ziemeļos”.

l 29. novembrī plkst. 15 ra-
doša nodarbība bērniem “atradu 
ideju grāmatā”.

l 6. decembrī pasākums 
“Emīla Dārziņa laiks un viņam lī-
dzās esošās personības”. Tikšanos 
ar rakstnieci Maiju Krekli vada 
Liega Piešiņa Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas projektā “Latvijas Kul-
tūras kanons un personību loma 
vērtību kopumā”.

PUZE
Puzes kultūras nams
15. novembrī plkst. 10 leļļu 

teātris “Mošķu diena”. Ieeja 2 eiro.

16. novembrī plkst. 19 gru-
pas “Limonāde” koncerts, pagas-
ta aktīvāko cilvēku godināšana. 
Plkst. 21 balle kopā ar grupu 
“Nakts ziņas”. Ieeja ballē 3 eiro. 

24. novembrī plkst. 10 zolī-
tes turnīrs.

Visu novembri Puzes kultū-
ras nama mazajā zālē apskatāma 
fotoizstāde “Šai rudenī”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiā-

lu izstāde “Pagasta stāsti – Nīc-
ciems”.

l Pasaules televīzijas dienai 
veltīta informatīva izstāde “Tele 
+ visio”.

l Ceļojumu grāmatu izstāde 
“Ceļot var arī savādāk”.

l Netradicionālo rokdarbu 
grāmatu izstāde “Taviem rudenī-
gajiem rokdarbu vakariem”.

l Literatūras izstāde “Ziemeļ-
valstu autori raksta bērniem un 
jauniešiem”.

PaSāKuMI:
l 19.–22. novembrī radošas 

darbnīcas bērniem un jauniešiem 
“Var arī tā!”, darbs ar PVa līmi, 
krāsainiem papīriem, dzijām u.c.

TāRGaLE
Tārgales pagasta 
pārvaldes zāle
15. novembrī plkst. 13 Lat-

vijas gadadienas svinības un Tār-
gales politiski represēto personu 
svinīga pieņemšana.

Tārgales pamatskola
17. novembrī plkst. 20 Lat-

vijas valsts svētku koncerts. Tār-
gales 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.

19. novembrī plkst. 18 kuli-
nārijas klubiņa “Tārgales ķēķis” 
tikšanās.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz  

19. novembrim bibliotēka slēgta.
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Kārlim Skalbem 140”.
l Literatūras izstāde “Mār-

tiņš bija labs vīriņš!”.
l Literatūras izstāde “Dzej-

niecei Norai Kalnai 80”.
l Literatūras izstāde “Latvijai 

101”.
l Literatūras izstāde “Glez-

notājai Maijai Tabakai 80”.

JŪRKALNE  
Jūrkalnes tautas nams
17. novembrī plkst. 19 Lat-

vijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltīts pasākums. Jūrkal-

nes pagasta atzinības rakstu pa-
sniegšana pagasta iedzīvotājiem. 
Svētku koncertā – uz patiesiem 
notikumiem balstīta muzikāla 
pasaka “Maza tautu istabiņa”, pie-
dāvā aija Bērziņa un Ieva Malte-
niece.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Glez-

notājai Maijai Tabakai 80”.
l Literatūras izstāde “Folklo-

ristei, sabiedriskai darbiniecei, 
literātei Birutai Senkēvičai-Zie-
manei 115”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Kārļa Skalbes pasakas”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 59. kopa.

PaSāKuMI:
l Novembra trešdienās un 

piektdienās plkst. 17 rokdarb-
nieku nodarbības.

l 14. novembrī krēslas stun-
das lasījums “Svētki Ziemeļos”. 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
pasākums.

UŽAVA
Užavas tautas nams
15. novembrī plkst. 19 Lat-

vijas Republikas proklamēšanai 
veltīts pasākums “Dzimtās ze-
mes spēks”. Koncertā uzstāsies 
Z.  Dombrovska un R.   Macats, 
turpinājumā balle kopā ar grupu 
“Tomēr jāpadomā”. Ieejas maksa 
ballē 2 eiro.

1. decembrī plkst. 16 uža-
vas lielās egles iedegšanas pasā-
kums “Katru gad’ šai pašā laikā”. 
Piedalās užavas pašdarbnieki un  
D. Bāne ar “Ventiņiem”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kaķīša 

dzirnavas vienmēr maļ” – rakst-
niekam Kārlim Skalbem 140.

l Literatūras un fotoizstāde 
“Rudens krāsās un izjūtās”.

l Literatūras izstāde “Mārtiņ-
diena senlatviešu tradīcijās”.

l Literatūras izstāde “Grāma-
tas gariem vakariem”.

PaSāKuMI:
l Novembrī – sadarbībā ar 

pamatskolu uzsākam gatavošanos 
konkursam “Nacionālā skaļā lasī-
šana”.

l 11.–16. novembrī Zie-
meļvalstu literatūras nedēļas rīta 
stundas lasījumi bērniem “Svētki 
Ziemeļos”.

l 20. novembrī jauno grāma-
tu diena.

l 20. novembrī nodarbība  
2. klasei “Grāmatas uzbūve”.

l 22. novembrī V. Sutejeva 
pasakas “Zem sēnītes” lasīšana 
pirmsskolas bērniem.

ANCE
Ances kultūras nams
15. novembrī Latvijas valsts 

dzimšanas dienai veltīts pasā-
kums. Vokālā ansambļa “Mežro-
ze” koncerts. Pēc koncerta balle 
ar Genādiju. Ieejas maksa 3 eiro.

29. novembrī no plkst. 12 
novada skolēnu deju kolektīvu 
radošā diena. Piedalās Ventspils 
novada skolu deju kolektīvi.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Laiki kā 

ūdeņi zili pāri pār galvu tev grūst” 
– rakstniekam Kārlim Skalbem 
140”.

l Literatūras izstāde “Spēks 
un daile” – Latvijas Nacionālajam 
teātrim100 (no 15. novembra).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 64. kopa.

PaSāKuMI: 
l 20. novembrī plkst. 10 

grāmatas “Kaimiņi” lasījums bēr-
nudārza audzēkņiem pasākumu 
ciklā “Lasām “Bērnu žūrijas” grā-
matas”.

l 13. novembrī Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļas pasākums sko-
lēniem “Ko mēs zinām par saviem 
Ziemeļu kaimiņiem?”.

l 30. novembrī plkst. 11 
lasītāju interešu klubiņa “Dažā-
dības” pasākums “101! Kā dzīvo-
jam?”.

UGĀLE
Pie bijušajām 
“Ilziķu “mājām
14. novembrī plkst. 16 Ru-

beņa bataljona 1944.  gada kauju 
piemiņas pasākums.

Ugāles vidusskola
16. novembrī plkst. 18 valsts 

svētku koncerts ugāles vidussko-
lā. Ieeja bez maksas.

Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
16. novembrī plkst. 22  svēt-

ku balle kopā ar Indru un  Māri 
(Roja). Ieeja 5 eiro.

Ugāles tirgus laukums
29. novembrī plkst. 18 eg-

lītes iedegšanas svētki un Zie-
massvētku gadatirgus. aicinām 
iedzīvotājus piedalīties ar saviem 
mājražojumiem un adventes vai-
nagiem.

Bibliotēka
Izstādes:
l Irēnas Lakšes izstāde 

“Manu mīļdzīvnieku stāsti glez-
nās”.

l Literatūras izstāde “Latvijas 
armijai 100”.

l Literatūras izstāde “Viņa 
pasakās galvenais ir tikums” – 
rakstniekam Kārlim Skalbem 140.

l Literatūras izstāde “Mēneša 
jubilāri – Frīdrihs Šillers, anatols 
Imermanis, Edgars Dunsdorfs, 

andrē Žids, Garlībs Merķelis”.
l Starptautiskajai dzīvnieku 

aizsardzības dienai veltīta litera-
tūras izstāde “Viņus vajag tikai 
mīlēt”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Kārlis Skalbe un viņa pasakas”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Gadskārtu ieražas – Mārtiņi”.

PaSāKuMI:
l 11.–16. novembrī Zie-

meļvalstu literatūras nedēļas rīta 
stundas lasījums “Svētki Zieme-
ļos” bērnudārza audzēkņiem.

l 21. novembrī jauno grāma-
tu diena.

POPE
Popes kultūras nams
17. novembrī plkst. 17 Latvi-

jas valsts svētkiem veltīts svinīgs 
pasākums.

17. novembrī plkst. 22 gro-
ziņballe, spēlē grupa “Express” no 
Ventspils. Ieejas maksa 5 eiro.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: no 

4. novembra bibliotēka atvērta 
pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.30 līdz 17.30.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Glez-

notājai Maijai Tabakai 80”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Kārlim Skalbem 140”.
l Literatūras izstāde “Mārtiņ-

diena”.
l Literatūras izstāde “Lāčplē-

ša diena” (no 8. novembra).
l Literatūras izstāde “Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienai 
101” (no 14. novembra).

PaSāKuMI:
l 14. novembrī plkst. 14 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
krēslas stundas lasījums “Svētki 
Ziemeļos”. Vasaras ceļojumu ie-
spaidos dalās Ilze Graudiņa.

ZIRAS
Ziru tautas nams
17. novembrī plkst. 18 Lat-

vijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltīts koncerts, balle.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Raks-

ti mūža garumā” – rakstniekam 
Kārlim Skalbem 140.

l Literatūras izstāde “Mana 
Latvija”.

l Pasaules televīzijas dienai 
veltīta informatīva izstāde “No 
grāmatas par filmu”.

l Fotoizstāde “Dzīve biblio-
tēkā”.

l Jauno grāmatu izstāde (no 
25. novembra).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 61. kopa.

Ventspils novada pasākumu afiša
12. novembris – 15. decembris

Nobeigums 5. lpp.
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PaSāKuMI:
l Novembrī kopā ar biblio-

tēkas apmeklētājiem visa mēne-
ša garumā veidojam kolāžu “Kas 
man ir Latvija?”.

l 14. novembrī plkst. 16.30 
krēslas stundas lasījums skolē-
niem Ziemeļvalstu literatūras ne-
dēļā.

ZLĒKAS 
Zlēku kultūras nams
16. novembrī plkst. 20 kora 

“Līvzeme” koncerts. Plkst. 22 
balle ar andi Nierliņu. Ieejas 
maksa 3 eiro.

Zlēku Sociālais centrs
22. novembrī plkst. 19 zolī-

tes turnīrs.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Var pa-

zaudēt zvaigznes, bet mērķi ne” – 
rakstniecei Norai Kalnai 80.

l Priekšmetu izstāde “Pūces 
viesojas “Pūcītēs””.

l Jēkabpils bibliotēkas ceļojo-
šā novadpētniecības izstāde.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 63. kopa.

PaSāKuMI:
l 29. novembrī plkst. 14 sa-

dziedāšanās pasākums “Dziesmas 
Latvijai” kopā ar Dagniju Selecku.

l 29. novembrī pasākums 
“Pagasta vēstures lappuses”. Jē-
kabpils novadpētnieki iepazīstina 
ar pētījumu par mācītāju Mārtiņu 
Kārtiņu, kurš kara laikā kalpojis 
Zlēku baznīcā.

USMA
Usmas baznīca
17. novembrī plkst. 17 Lat-

vijas Republikas proklamēšanas 
101. gadadienai veltīts pasākums. 
Dievkalpojums, aizlūgšana par 
Latviju. Dievkalpojumu vada mā-
cītājs uģis Brūklene.

Usmas tautas nams
17. novembrī plkst. 18 svēt-

ku koncerts “Satikšanās”, dzied 
Juris Jope.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Latvijas 

armijai 100”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Kārlim Skalbem 140”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Nu atbrauca Mārtiņdiena / Devi-
ņiem kumeļiem” (līdz 15. novem-
brim).

l Ziemeļvalstu literatūras ne-
dēļai veltīta grāmatu izstāde.

l Jaunāko grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 65. kopa.
PaSāKuMI:
l 15. novembrī plkst. 10.30 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
rīta stundas lasījums SaC “Krust-
celes” iemītniekiem.

l 28. novembrī plkst. 15 
usmas bibliotēkas lasītāji viesojas 
stāstnieku pēcpusdienā Pārventas 
bibliotēkā.

VĀRVE
Zūru pamatskolas mazā zāle
15. novembrī plkst. 19 Igo  

Fomina koncerts. Ieeja bez maksas. 
Zūru pamatskolas 
sporta zāle
15. novembrī plkst. 21 bal-

le kopā ar grupu “Kurzemnieki”.  
Ieeja 3 eiro.

Sporta un kultūras 
centrs “Zūras”
22. novembrī plkst. 18 cik-

la turpinājums – “Pagasta stāsti”. 
Skatīsimies Sandra Jūras filmu par 
Ventspils novadu.

No 20. līdz 28. decembrim 
izstāde “Ingas Veisas hobijs – 
krustdūrienu izšuvumi”.

2. decembrī plkst. 12 senioru 
kopas “Vīgriezes” tikšanās.

Zūru novadpētniecības 
ekspozīcija
19. novembrī plkst. 12 dzim-

šanas dienas pasākums “Muzeja 
jaunumi”.

Ventavas 
sabiedriskais centrs
14. decembrī plkst. 13 Zie-

massvētku pasākums. Izrāde “Kā 
zaķi Ziemassvētkus ne NOSVINĒ-
Ja”, rotaļas un fotografēšanās kopā 
ar Ziemassvētku vecīti. aicināti 
uz pasākumu gan lieli, gan mazi. 
Ventspils novada pašvaldības sarū-
pētās konfekšu tūtas saņems Vār-
ves pagastā deklarētie pirmsskolas 
vecuma bērni, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādes.

Bērnu centrs “Tīne”
14. novembrī plkst. 17 ra-

došā darbnīca kopā ar bibliotēku 
“uzzīmē Latviju!”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sirds 

bagātība” – rakstniekam Kārlim 
Skalbem 140 (no 11. līdz 20. no-
vembrim).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 62. kopa.

PaSāKuMI:
l 15. novembrī plkst. 16 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
krēslas stundas lasījums “Pepijas 
dzimšanas diena” bērnudārza “Zī-
ļuks” audzēkņiem.

l 22. novembrī plkst. 9 ra-
doša   nodarbība un “Bērnu žūri-
jas” grāmatu lasīšana bērnudārza 
“Zīļuks” audzēkņiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pasakas 

– cilvēku garīgā spēka avots” – 
rakstniekam Kārlim Skalbem 140 
(līdz 14. novembrim).

l Literatūras izstāde “Kas ir 
11. novembris – Lāčplēša diena” 
(līdz 15. novembrim).

l Dzejas izstāde “Tu dzim-
tais klēpis tiem, kas rīta agrumā 
ar tavu himnu ceļas” (no 15. līdz  
22. novembrim).

l Literatūras izstāde “Talantī-
gais un šarmantais aktieris andris 
Keišs” (no 25. novembra).

PaSāKuMI:
l 14. novembrī plkst. 17 ra-

došā darbnīca “uzzīmē Latviju!”.

Nobeigums. sākums 4. lpp. izglītība

Ģimene ir kā mūris, kas pa-
sargā no dzīves vētrām. Ģime-
nes mājoklim jābūt vietai, kur 
justies droši un pasargāti un 
sevi attīstīt, bet ģimenei piemīt 
vēl kāda ļoti svarīga funkci-
ja. Tā mums dod piederības 
sajūtu, saknes, tā ļauj mums 
apzināties savu vietu pasaulē 
un, iespējams, pat Visumā. 

(Robs Pārsonss)

Vislielākā bagātība mazajam 
cilvēciņam ir viņa ģimene. Ģimene 
plašākā izpratnē ir arī bērnudārzs, 
kur bērni aug, attīstās, mācās cits 
no cita un pilnveidojas – gan katrs 
atsevišķi, gan visi kopā piedzīvo 
veiksmes un neveiksmes, mācās no 
tām un kļūst pārliecinātāki, nonā-
kot dažādās dzīves situācijās.

Jau daudzus gadus Ventspils 
novada izglītības iestāžu pirmssko-
las vecuma bērni reizi gadā tiekas 
kopīgā pasākumā. Šoreiz pasākumu 
“Ģimeņu diena” 22. oktobrī organi-
zējām kopā ar vecākiem, vienkopus 
pulcējot vecāko grupu bērnus no 
visa Ventspils novada. Pasākuma 
mērķis bija veicināt pirmsskolas un 
ģimenes pozitīvu sadarbību, iesais-
tot vecākus un citus ģimenes locek-
ļus saturīgās brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātēs brīvā dabā.

Puzē satikās pirmsskolas ve-

cuma bērni, skolotāji un vecāki 
no ances, ugāles, Popes, Piltenes, 
Zlēku, Ventavas, Zūru, užavas un 
Tārgales pirmsskolas iestādes. Da-
lībniekus sagaidīja peles Mikijs un 
Minnija un lieliskais klauns Pen-
dele, kas visu laiku klātesošos ie-
priecināja un smīdināja. Kopā visi 
vingroja, dejoja un darbojās staci-
jās, kur bija jāveic dažādas sportis-
kas aktivitātes. Bērniem ļoti patika 
uzgriežņu skrūvēšana uz dažāda 
lieluma skrūvēm, aktivitāte ar iz-
pletni, saskaņota darbošanās au-
duma ritenī, aktivitātes ar mešanu, 
ķeršanu, transportēšanu.

Sacensība nebija galvenais 
mērķis, svarīgāka bija draudzēša-
nās, saliedēšanās un kopā pavadī-
tais laiks. Pedagogi bija padomāju-
ši, kā veselīgi un sportiski pavadīt 
laiku, veicinot bērnu labsajūtu un 
radot pozitīvu priekšstatu par iz-
zinošām un sportiskām aktivitā-
tēm komandā. Pilnveidojās bērnu 
kustību iemaņas un prasme sadar-
boties. Paldies visu pirmsskolas 
izglītības iestāžu skolotājiem par 
aktivitāšu plānošanu, organizēša-
nu un atribūtu nodrošināšanu.

Pasākuma organizēšanā iesais-
tījās darba grupa, kurā katram bija 
savi pienākumi. anda Lejniece un 
Līga Galdiņa noformēja staciju no-
saukumus un izgatavoja balvas bēr-

niem, skolotājas Jana Ekšteine un 
Madara Freimane noformēja dā-
vaniņas ģimenēm. Sporta skolotājs 
arvis anderšmits parūpējās, lai uz 
sporta laukuma nebūtu sakritušas 
koku lapas, un organizēja iesildī-
šanās aktivitātes, Svetlana Skudra 
precīzā laikā deva signālus staciju 
maiņai. Ina Dunkure, andra Kukja-
ne un Kristīne Kuba rūpējās, lai vi-
siem pietiktu vietas pie galda un visi 
būtu paēduši, Ernests Vēbergs un 
Signe Līdaka iejutās Mikipeļu lo-
mās, klauns Pendele sagaidīja visus 
svētku dalībniekus un nodarbināja 
žonglēšanas stacijā, skolotāja Ilga 
anderšmite iesaistīja savus dēlus 
un mazdēlus sakopšanas darbos. 
Paldies visiem, visiem par atsaucību 
un ieguldīto darbu! Paldies vecā-
kiem, kuri rada iespēju būt kopā ar 
bērniem un aktīvi darbojās, iedzīvi-
not tikumus savstarpējās attiecībās, 
pilnveidojot bērnu vērtību sistēmu. 
Paldies par pozitīvām emocijām, 
prieku, gandarījumu un kopā pa-
vadīto laiku. Kad skolotāji, bērni 
un vecāki var kopā brīvi, aktīvi dar-
boties un justies laimīgi, tad viss ir 
kārtībā, tās ir neizmērāmas sadar-
bības vērtības. Jo vairāk būs laimīgu 
ģimeņu, jo laimīgāka būs sabiedrība 
kopumā, jo katrs viens ir tikpat sva-
rīgs, cik visi kopā.

Revita Kraule

Ģimeņu dienā pulcējās bērni un vecāki

Mazie un lielie iesaistījās jautrās spēlēs.    Revitas KRaules foto

Par Ziemassvētku paciņu 

saņemšanu
Lūgums vecākiem, kuru bērni ir deklarēti Ventspils novadā un 
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai skolu, līdz 10. decem-
brim pieteikties pagasta pārvaldē, lai bērni svētku pasākumā varē-
tu saņemt Ziemassvētku paciņu. 

Marlena Zvaigzne 



6  | 
2019. gada 12. novembris

Tārgales pagasta 
“Podniekos” izveidotas 
kotedžas un pirts ar kublu 
viesu atpūtai – saimnieks 
Rolands Podnieks ne tikai 
pats sagaida viesus, bet arī 
visu redzamo pats izgatavojis. 

Tārgales pagastā Rolands un 
Vineta Podnieki dzīvo turpat 20 
gadus. Sākotnēji klajā laukā ģime-
ne uzcēla māju, pēc tam cita pēc 
citas tapa saimniecības ēkas. arī 
pirts, kas gan padevusies lielāka, 
nekā saimniekiem pašu vajadzī-
bām bijis nepieciešams. Šo apstākli 
ievērojuši draugi, kuri sākuši “aiz-
ņemties” omulīgās telpas dažādu 
svinību organizēšanai. Tā, īpaši 
neplānojot, arī sācies “Podnieku” 
bizness. Pieprasījums pēc šāda pa-
kalpojuma bija – brauca gan cilvē-
ki, kas vēlējās vienkārši atpūsties, 
gan tādi, kas novērtēja īstas lauku 
pirts dziednieciskās īpašības.

“Podnieku” teritorija ir gana 
plaša, tā bija jāuztur kārtībā (saim-
nieki vairākkārt saņēmuši atzinību 
par sakoptāko lauku sētu Tārga-
les pagastā), un pakāpeniski radās 
doma par lauku tūrisma attīstīša-
nu. Rolands stāsta, ka viss darīts 

pamazām, neizmantojot kredītus 
vai Eiropas Savienības līdzekļus, 
bet nopelnīto sapratīgi ieguldot 
saimniecībā. “Mana un ģimenes 
dzīves filozofija ir būt neatkarī-
giem, lai varam darīt to, kas patīk. 
Mēs ar sievu ikdienā strādājam 
arī algotu darbu, bet laukos esam 
brīvi – lauku tūrisms ir mūsu dzī-
vesveids. To mācām arī dēliem 
Mikum un Klāvam, viņi ir daļa no 
ģimenes biznesa – abi jau tajā ve-
cumā, kad var tikt galā ar visiem 
darbiem viesu namā. Bērni ir liels 
atbalsts saimniecības attīstībā.”

Pirmais namiņš viesu atpūtai 
uzcelts, ieklausoties ciemiņos, kuri 
izmantoja pirts pakalpojumus un 
izteicās, ka gribētu īpašumā atpūs-
ties ilgāk, ne tikai vienu vakaru. 
Pamazām pašu spēkiem tapuši vēl 
vairāki labiekārtoti viesu namiņi. 
Galvenais klientu loks ir ģimenes, 
tādēļ, iekārtojot teritoriju, īpaši 
domāts par bērnu ērtībām un iz-
klaidi, vienlaikus neaizmirstot arī 
par pieaugušajiem, kuri var gan 
atveldzēties, gan iemest makšķeres 
Falko dīķī un izvilkt kādu karpu, 
līni vai karūsu. 

Viesi no lielpilsētām īpaši no-

uzņēmējdarbība

Tārgalnieks Rolands ir meistars ar zelta rokām.    Rolanda PodnieKa aRhīva foto

Attīsta lauku tūrismu 
un amatniecību

vērtē “Podnieku” mieru un klusu-
mu, tajā pašā laikā izbaudot visas 
ierastās ērtības. Savai atpūtai “Pod-
niekus” visbiežāk izvēlas latvieši, 
bet ir arī tūristi no Lietuvas, Balt-
krievijas, ukrainas, Vācijas, Nīder-
landes, parasti viesi uzturoties Tār-
gales pagastā divas līdz trīs naktis. 

Visvairāk saimnieku priecē 
ļaudis, kas, vienu reizi atpūtušies 
pie viņiem, lūdz pierakstīt atkār-
toti, jo iepatikusies lauku vide un 
iespēja desmit minūšu laikā aiz-
braukt līdz Ventspilij. 

Iepazīstot saimniecību, no-
nākam pie pirtiņas un kubla dīķa 
krastā. arī tie Rolanda paša gata-
voti. Iemesls pavisam prozaisks 
– kad saimnieks pirms 15 gadiem 
vēlējies šādu kublu iegādāties, to 
cena tirgū bijusi ap 1000 latu, tā-
dēļ izdevīgāk bijis ķerties pie darba 
pašam. Laikam ejot un pieprasīju-
mam mainoties, tapusi arī pirtiņa. 
Tā, savulaik izmācījies par kuģu 
mehāniķi, saimnieks kļuvis arī par 
amatnieku. Koka kubli pārdošanai 
top laiku pa laikam. Tiesa, šobrīd 

pieprasītāki esot kubli ar stikla 
šķiedras oderi. “Cenšamies apmie-
rināt savu klientu vēlmes, tomēr 
koka kublam ir cita aura. ar dzīvi 
esmu apmierināts. Priecē, ka va-
sarā labus vārdus saka cilvēki, kas 
pie mums atpūšas, bet, piemēram, 
rudenī pēc kubla atbrauc kāds no 
Latvijas otra gala. Zinu, ka manis 
gatavotās mucas priecē klientus 
ne tikai Latvijā, bet arī Zviedrijā, 
Norvēģijā, Dānijā un Vācijā,” saka 
Rolands. 

Marlena Zvaigzne 

8. novembrī ugālē atklāja 
sporta manēžu. Būvdarbus 
veica sIa “samrode” 
darbinieki, uzsākot tos 
2018. gada decembrī.  
Objekta celtniecība 
pašvaldībai izmaksāja 
2,1 miljonu eiro, darbu 
veikšanai izmantots Valsts 
kases aizdevums. Jaunā 
ugāles sporta zāle un 
vienlaikus manēža būs 
vienīgā šāda veida būve 
Ventspils novadā, tādēļ 
tiks izmantota ne tikai 
vietējā, bet arī valsts mēroga 
sacensību rīkošanai. 
Līdzšinējā manēžas platība 
bija 800 m2, plānojums 
bija novecojis, piemēram, 
skriešanas virāžas bija pārāk 
augstas un traumatiskas 
sportistiem. Tāpat 
nebija iespējams ierīkot 
parametriem atbilstošu 
basketbola laukumu, jo ēkas 
gala sienas bija veidotas no 
monolītām dzelzsbetona 
kolonnām, kuras bija 
bīstamas, turklāt atradās arī 
pārāk tuvu skrejceliņiem. 

ugālē atklāj sporta manēžu

Jaunbūves telpu platība ir 2100 
m2, atjaunošana skāra arī skolas 
palīgtelpu korpusu, kuru pārbū-
vēja, ierīkojot tajā siltummezglu, 
ģērbtuves, tualetes un dušas, kā arī 
iekārtojot treneru kabinetu. Pēc ob-

jekta nodošanas ekspluatācijā spor-
tisti varēs izmantot 150 m skrieša-
nas apli, trīs 60 m sprinta celiņus, 
tāllēkšanas un kārtslēkšanas zonu, 
arī lodes grūšanas sektoru. Skatītā-
jiem iekārtotas 100 sēdvietas. Ēkas 

plānojums veidots tā, lai manēžu 
varētu izmantot maksimāli daudz-
pusīgi, tāpēc skriešanas apļa vidus-
daļā ierīkots standartiem atbilstošs 
basketbola un volejbola laukums.

Bērnu un jaunatnes sporta sko-

las direktore Jolanta Ziemele uzska-
ta, ka modernā un daudzfunkcionā-
lā jaunbūve, visticamāk, piesaistīs 
jaunus audzēkņus arī no Popes un 
Piltenes, kuri jau interesējušies par 
iespējām trenēties vieglatlētikā tieši 
ugālē: “Nu ir īstenojies sporta sko-
las sapnis par mūsdienu vajadzībām 
atbilstošu sporta bāzi, mēs to gaidī-
jām jau sen. Es sporta manēžā jūtos 
ļoti labi, tā ir piemērota arī metodis-
kā darba veikšanai, ir pat iekārtota 
atsevišķa telpa, kurā audzēkņi varēs 
aprunāties ar treneriem.” 

ugāles vidusskolas audzēkņi un 
skolotāji jūtas laimīgi, apliecina mā-
cību iestādes direktore Dana Šim-
permane, jo beidzot atkal var notikt 
pilnvērtīgas un kvalitatīvas sporta 
stundas. Kā ievērojusi direktore, 
manēža tiek intensīvi izmantota, un 
to dara kā bērni un jaunieši, tā arī 
pieaugušie, kuri labprāt spēlē bas-
ketbolu, volejbolu un tenisu, skrien, 
apmeklē trenažieru zāli. Nu ugāl-
niekiem un tuvējo pagastu iedzīvo-
tājiem ir pieejama laba sporta bāze, 
kurā uzlabot fizisko sagatavotību 
un trenēties labiem rezultātiem sa-
censībās.

Marlena Zvaigzne

Ugāles manēža piemērota dažādiem sporta veidiem.     
aleKsandRa hmeļņicKa foto    
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edgars mačtams strādā 
galdniecības uzņēmumā “TT 
Construction”. ugālnieki 
teic, ka viņš esot labs 
meistars.

Edgara bērnība pagāja Pu-
zes pagastā, ugālē viņš ieprecējās 
pirms 11 gadiem un atrada savu 
nodarbošanos. Pēc 9.  klases jau-
nietis izmācījās par galdnieku 
– kokapstrāde ir viņa mūža sap-
nis. “Es pat nevaru pateikt, kāpēc 
man patīk šī lieta, bet tā vienmēr 
ir bijis. Esmu strādājis galdniecībā 
Blāzmā, arī Ventspilī un ugālē. uz-
ņēmuma “TT Construction” saim-
nieks Sandis Drieks ir Zviedrijā, 
bet es esmu galdniecības pārvald-
nieks – daru visu, kas vajadzīgs.” 
Sandis Zviedrijā būvē mājas, bet 
Edgars sagatavo koka konstrukci-
jas. Tās var būt virtuves iekārtas, 
vannasistabas mēbeles, logi, dur-
vis, trepes. Lai uzstādītu darbnīcā 

tapušo produkciju, ugālnieks pats 
dodas uz ārzemēm. Viņš novērtē 
uzņēmuma vadītāja uzticēšanos, 
jo Edgaram patīk būt iesaistītam 
procesā no sākuma līdz beigām. 
Tas nozīmē, ka viņš pats var plānot 
savu darba laiku un ir atbildīgs, lai 
pasūtījums būtu pabeigts laikus. 
Vislabprātāk Edgars izgatavo vir-
tuves iekārtas, bet viņš nevairās arī 
no izaicinājumiem. “Man patīk tas, 
ka strādājot tieku pie laba rezultā-
ta. Cenšos visu darīt rūpīgi. Ja kaut 
kas nav izdevies, nevaru naktīs gu-
lēt. Esmu pastrādājis arī ārzemās, 
tas bija Īrijā, kur arī veicu galdnie-
cības darbus, bet tā nebija mana 
vieta, jo biju prom no mājām. Gri-
bu dzīvot un strādāt ugālē.”

Edgara un Lolitas ģimenē aug 
divas meitiņas, un viņas spēlējas ar 
tēta darinātajiem klučiem, savukārt 
Edgars atpūšas, braucot ar moci.       

Marlena Zvaigzne

aleksandrs Hmeļņickis 
ir īsts nemiera gars. 
uzzinājis, ka ugālē notiks 
kāds pasākums, viņš tūdaļ 
ir klāt ar fotoaparātu vai 
videokameru un iemūžina 
redzēto, turklāt saša dodas 
arī uz citiem pagastiem – 
viņš vēlas atstāt vēstures 
liecības.

ugālnieka aktivitātes ir brīv-
prātīgas, neviens viņam neliek 
fotografēt vai filmēt, Saša pats 
ir nolēmis, ka tas ir svarīgi. Viņa 
fotogrāfijas bieži publicējam arī 
“Ventspils Novadniekā,” turklāt 
aleksandrs mēdz ieteikt arī tē-

mas, par kurām vajadzētu rakstīt. 
Saša ir ļoti enerģisks, ļoti, un tas 
par spīti daudzajām slimībām, no 
kurām viņš netiek vaļā. Reizēm 
naktī nepieciešams iedzert pret-
sāpju tabletes, un, tā kā miegs tad 
jau ir prom, ugālnieks dodas pie 
datora un apstrādā bildes vai mon-
tē video. Par savu veikumu viņš 
priecājas kā bērns, jo tas ļauj aiz-
mirst veselības problēmas. Tem-
peramentīgā aleksandra tēvs bija 
gruzīns, mamma – krieviete, bet 
viņš pats ugāles vidusskolā mā-
cījās latviešu plūsmā. “Tā kā abi 
mani vecāki dzīvoja un strādāja 
Latvijā, bija pašsaprotami, ka mā-

cīšos latviešu valodā. Par to nebija 
diskusiju. Esmu par to gandarīts, 
jo zinu vairākas valodas: latviešu, 
krievu, vācu, nedaudz angļu un 
gruzīnu. Tēva valodā varu pateikt: 
“Labdien, puika! Sveika, meitene! 
Iedod naudu, iedod maizi! Lido-
ja putniņš tev garām.” Es sevī jūtu 
gruzīnu saknes. Manī ir asumiņš – 
reizēm labestīgs, bet dažkārt varu 
aizsvilties, ja otrs nesaka patiesību. 
Rūgtums manī ilgi turas iekšā, es 
pat eju uz baznīcu un prasu Die-
vam, kāpēc tā aizvainojos, bet man 
ir svarīga patiesība, mānīšanās nav 
pa prātam.”

Fotografēt aleksandrs iemācī-
jās skolas gados, tas bija viņa tēva 
vaļasprieks, kas šķita saistošs arī 
dēlam, kurš skolā apmeklēja Viļ-
ņa Neilanda vadīto fotopulciņu. 
Pēc 11.  klases ugālnieks iestājās 
Rīgas Politehniskajā institūtā, jo 
domāja, ka tādējādi izdosies iz-
vairīties no dienesta, bet jau pēc 
divām nedēļām bija armijā. Sašu 
aizsūtīja uz siltajām zemēm. uz 
afganistānu. “Tur fotografēt bija 
aizliegts, bet es pa kluso tiku pie 
fotoaparāta. Pēc dienestā pavadītā 
gada noķēru spiegu, man par to 
deva medāli, bet es teicu: “Kam 
man tas? Es labāk gribu uz mā-
jām!” ar lielu pierunāšanu izdevās 
tikt atvaļinājumā, draugi man aiz-
deva parādes formu, bet, atgrie-
žoties afganistānā, ievedu valstī 
fotoaparātu un sāku fotografēt. Tā 
biedru vidū kļuvu populārs.”

Pēc armijas Saša sāka strādāt, 
bet viņa dzīvi krasi mainīja vese-
lības problēmas. “Kļūstot par II 
grupas invalīdu, vairs nevarēju 
strādāt smagus fiziskos darbus. 
Mani pārņēma depresija, bet tad 
atcerējos armijā apgūto dzīves 
skolu un pamazām atguvos, lai 
gan ceturtās operācijas laikā va-
rēja apstāties sirds. Toreiz man 
mugurā ielika implantus, solīja, 
ka būšu darbspējīgs cilvēks, bet 
nekā… Tieši tolaik mana bērnības 
aizraušanās – fotografēšana – ļāva 
būt vajadzīgam sabiedrībā. Sāku 
vilkt laukā savus fotoaparātus 
un iemūžināt notikumus ugālē, 
dabu, cilvēkus, arī stāstus. Reani-
mēju vecās filmas, piemēram, par 
kolhoza laikiem, bet pamazām sā-
kās digitālo aparātu laikmets, un 
es sapratu – ir jāmācās!”

aleksandra mājās ir ne ti-
kai plašs foto un videomateriālu 
klāsts, bet arī izgriezumi no ve-
cām avīzēm un žurnāliem. “Do-
kumentēt šodien notiekošo un 
meklēt pagātnes liecības mani 
motivēja arī vecāku aiziešana. Sa-
pratu, ka viņu vairs nav, bet es tik 
daudz ko nezinu par savu vecāku 
dzīvi. Tā es sāku ugālniekiem lūgt 
vecās fotogrāfijas, avīzes un dažā-
dus dokumentus. Man kremt, ka 
mēs nezinām, kas pagastā ir cēlis 
vienu vai otru ēku, kas tur ir strā-
dājis, kā cilvēki kādreiz dzīvojuši. 
Mūsu atmiņa diemžēl ir īsa, tādēļ 
ir vajadzīgi vēsturiski dokumenti, 

dažādi materiāli, lai mēs atcerētos 
to, kas ir bijis.” 

Saša apmeklē ugāles pareizti-
cīgo baznīcu. “Vērsos pie Dieva, 
kad man bija grūtības, un Viņš pa-
līdzēja. Es taču izcēlos no slimības 
gultas! Protams, neesmu redzējis 
Dievu, Viņš manā vietā negriež un 
nesmērē maizi, bet kopā ar Viņu 
esmu priecīgāks. Man patīk mak-
šķerēt un sēņot, bet liecoties sāp 
mugura, taču, kad pasaku paldies 
Dieviņam, sāpes pāriet. Jaunībā 
jau nebiju tik ticīgs, bet, kad gāju 
armijā, omamma komjauniešu 
biedra kartē ielika lūgšanas. Par to 
mani izslēdza no komjaunatnes. 
Tagad apmeklēju ugāles pareizti-
cīgo baznīcu, mana kalpošana ir 
saistīta ar fotografēšanu, palīdzu 
draudzei ar afišām. Rītos un va-
karos nolasu lūgšanu, un, zinot, 
ka citiem ir vēl grūtāk nekā man, 
šķiet, ka sāpes kļūst trulākas.”

Par ugāles pagasta un Vents-
pils novada notikumu fiksēšanu 
un atspoguļošanu foto un video 
materiālos un aktīvu iesaistīša-
nos novada tēla popularizēšanā 
aleksandram pasniedza Ventspils 
novada pašvaldības Pateicības 
rakstu. Viņš nav pieradis pie ska-
ļas daudzināšanas, daudz labāk 
Sašam patīk sirsnīgs apskāviens 
vai mīļš paldies. Tas viņu sasilda 
un priecē, dod enerģiju traukties 
tālāk, lai darītu to, kas vislabāk 
patīk, – fotografētu.  

Marlena Zvaigzne

Dokumentē šodienu 
un atceras pagātni

Vēl mirklis, un Aleksandrs ar fotoaparātu rokās 
trauksies tālāk.   maRlenas ZvaigZnes foto

Meistars atradis 
savu aicinājumu

Uzņēmumā “TT Construction” Edargs strādā gadu. Viņš ir apmierināts gan ar darba 
apstākļiem, gan atalgojumu.  maRlenas ZvaigZnes foto  
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Piektdienas rīts. Tiekamies 
pie pasta, esam krietni mazāk 
drosminieku, nekā bija 
paredzēts. Pārējie jaunieši 
laikam nobijušies no lietus, 
drēgnā laika un garā gājiena, 
bet mūsos valda patīkams 
neziņas satraukums – diezin 
kādiem piedzīvojumiem un 
izaicinājumiem nāksies stāties 
pretī šajās divās dienās? 
Kāpjam autobusā, un mūsu 
došanās pretī nezināmajam 
sākas.

Izkāpjam pie Ūdrkalna skatu 
torņa. Sāk nedaudz smidzināt lie-
tus, esam palikuši bez transporta un 
saprotam, ka līdz nākamās dienas 
vakaram mums būs jāpaļaujas tikai 
uz sevi un savām kājām. Turpat mēs 
redzam vairākus informatīvos sten-
dus, kuri ceļa malā uzslieti, un vējš 
tā vien cenšas tos sadragāt. Izrādās, 
“Rubeņa fonda” vadītājs andrejs 
Ķeizars ir ieradies ar uzskates ma-
teriāliem un stāstu, lai mūs iedves-
motu gājienam. Nu, ja! Mūsu pārgā-
jiens jau nenotiks tāpat vien – mēs 
plānojam noiet lielāko daļu no tā 
maršruta, kuru 1944. gada novembrī 
mēroja Roberta Rubeņa bataljons no 
apmetnes pie Ilziķu mājām uz vietu, 
kura būtu drošāka patvērumam. 
a. Ķeizars pastāsta gan par tā laika 
politiskām lietām, gan par to, kā un 
kāpēc izveidojies šis bataljons, gan 
arī par to, kāds gājiens bataljonam 
ir izvērties tieši šeit, mūsu maršrutā, 
un ko šie vīri ir piedzīvojuši uz šiem 
pašiem zemes ceļiem un mežos. 
Saprotam tikai to, ka mērķis šiem 
vīriem bija cēls, bet grūtības bijušas 
krietni lielākas, nekā varētu iedomā-

ties. Paldies andrejam Ķeizaram par 
stāstījumu, bet mums jādodas, jo 
ceļš vēl tāls, bet diena jau pusē. 

uzkāpjam skatu tornī, no kura 
var redzēt pat Ventspils vēja ģene-
ratorus. Cenšamies cauri miglas 
dūmakai saskatīt usmas ezera otru 
galu, jo tas ir mūsu šodienas mērķis, 
kur jānokļūst. Izskatās, ka tepat vien 
jau tas ir, pāris kilometru, bet sapro-
tam, ka acis mūs dikti māna.

Dodamies tālāk. Jau pirmajā ki-
lometrā nedaudz nomaldāmies no 
maršruta; meža celiņu ir krietni vai-
rāk, nekā bijām domājuši. Lietus sāk 
līt arvien spēcīgāk, bet mēs tomēr 
iespringstam uz navigācijas ierīcēm, 
kuras niķojas. Kā komanda pieņe-
mam pareizo lēmumu un esam uz 
īstā ceļa. Katrs nākamais ceļa pagrie-
ziens mums ir kā jauns mērķis. Mūsu 
9.  kilometrā nokļūstam pie usmas 
baznīcas Rendas pagastā – skaista 
un omulīga koka ēka. un mums par 
lielu pārsteigumu, dzirdam no pusa-
tvērtām durvīm apgarotu un skaistu 
mūziku un samtainu balsi. Izrādās, 
tur pēc stundas būšot kāzas, un mēs 
esam laipni aicināti te vēl uzkavēties. 
Vēl mirkli baudām burvīgo atmosfē-
ru, bet saprotam, ka pēc 2 km mums 
paredzēts stiprināties ar līdzpaņem-
tām pusdienām usmas ezera kras-
tā, “Muižniekos”, un mūsu ēstgriba 
patiešām nedod mieru. un tā aizrit 
mūsu pirmās dienas gājiens, kuru 
pavadām ar sīkstumu, izturību, ar 
jokiem, stāstiem un pārdomām par 
to, kā un kur partizāni nakšņojuši, 
gājuši, cik pajūgus veduši sev līdzi, 
kādu mērķu vadīti viņi bija šī batal-
jona sastāvdaļa utt.

Jau agrā pievakarē esam nonā-

kuši pie Mežzīļu dzirnavām, kur 
1944. gada 18.  novembrī notikušas 
visskarbākās cīņas ar vācu karaspē-
ku. Šeit pēc garās dienas apsēža-
mies kur nu kurais un klausāmies 
aizraujošus stāstus par to laiku per-
sonībām – cilvēkiem, kuriem bijusi 
saistība ar dzirnavām, kuri paveikuši 
varoņdarbus, kuri bijuši nelieši, kuri 
bijuši ievērojami ar saviem darbiem 
un gara stiprumu. a. Ķeizars caur 
stāstiem mūs ieved pavisam citās 
pārdomās un ļauj katram vizuali-
zēt, kā un kur tieši notikušas cīņas, 
no kurienes šāvuši, kur patvērušies 
un citas mums līdz šim nedzirdētas 
lietas. un tā jautājumu un atbilžu 
krustuguņu laikā mēs nokļūstam 
līdz turpat netālu esošajiem kapiem 
visai augsta kalna galā. Tur nu gan 
atdusas interesanti cilvēki! Iesaku 
kādu reizi aizbraukt uz Rubeņa ba-
taljona muzeju ugālē vai Nacionālās 
pretošanās kustības muzeju Rendā 
un palūgt a.  Ķeizaram šos stāstus 
pastāstīt. Būsiet pārsteigti!

Vēl pāris kilometru par reālo 
cīņu vietām, un esam nogājuši 25,3 
km, nokļūstot pie abavas upes. Tur 
arī iekārtojamies, lai pārnakšņotu. 
Vakars paiet, uzslienot teltis, gādā-
jot malku ugunskuram, taisot zupu, 
ierīkojot labierīcības. Labi, ka palīgā 
atbraukuši arī vairāki vīri no ugāles, 
jo mēs pēc garās dienas jūtamies 

manāmi saguruši, tomēr esam prie-
cīgi par paveikto. ar stāstiem, kurio-
ziem, briežu bauriem un jauko kopā 
būšanu pavadām rudenīgi auksto 
vakaru pie ugunskura un dodamies 
gulēt.

No rīta kāds jau cērt malku, kāds 
meklē somu, kāds sildās pie uguns 
un brokasto. Saulīte ripo pa zemes 
virsu, un nav vairs ne miņas no va-
kardienas aukstuma un lietus. Ko-
pumā vakardienas nogurums arī ir 
zudis, un esam gatavi sakopt pēc se-
vis skaisto dabas stūri, lai pēc mums 
paliek tikpat tīrs, kā bija pirms mūsu 
ierašanās. Cenšamies vienoties par 
šodienas maršruta garumu, bet to-
mēr secinām, ka ļausimies sajūtām 
un iesim, cik būs mūsu spēkos.

Pašiem par lielu pārsteigumu, 
pēc noietiem 5 km pa skaistiem 
meža ceļiem saprotam, ka varam 
krietni vairāk, jo sajūtas liek domāt, 
ka esam gājuši krietni mazāk. Somas 
pilnas ar ēdienu, un tā vien vēlamies, 
lai tās taptu vieglākas, tāpēc ik pa 
brīdim, silto saules staru lutināti, rī-
kojam dažādus pārbaudījumus un 
uzdevumus. Iemesls pavisam vien-
kāršs – zaudētājam jāapēd kaut kas 
no pāri palikušā ēdiena, lai tukšojas 
somu saturs. un jautrība var sākties. 
Bet ar šiem piedzīvojumiem mums 
vēl nepietiek, tāpēc izlemjam apcie-
mot “Sluju” māju saimnieci, kura 

esot bijusi jauna meitene, kad satiku-
si Rubeņa bataljona vīrus, kad tie pēc 
kaujas Mežzīļu dzirnavās bija devu-
šies tālāk un ienākuši šo māju pagal-
mā palūgt siltu tēju. Māju saimniece 
ir jau krietni gados. Viņa mūs laipni 
uzņem savā pagalmā, dalās atmiņās 
un ar savu pozitīvismu, viedumu un 
sirsnīgumu sniedz mums tik daudz 
skaistu emociju. 

Mēs izlemjam doties tālāk un sa-
protam, ka mūsu paredzētie šodie-
nas 15 km drīz būs galā, tāpēc pie-
rādīsim paši sev, uz ko esam spējīgi. 
un patiesi – šodien mēs sasniedzam 
paredzēto galapunktu un nokļūstam 
uz amjūdzes ceļa. Kopā abās dienās 
esam nogājuši 40 km, un mūsu gā-
jiens beidzas ar treknu svītru pāri vi-
sam ceļam – tas ir mūsu pārgājiena 
finišs. Esam laimīgi un gandarīti par 
padarīto, bet paiet vairs nav spēka. 
Mēs noteikti tiksimies arī nākam-
gad. un arī tu, lasītāj, esi laipni gai-
dīts mūsu pārgājienos, jo plānojam 
jaunus maršrutus, jaunus tematus 
un izaicinājumus. Paldies Ventspils 
novada pašvaldībai par piešķirto fi-
nansējumu šim projektam, paldies 
andrejam Ķeizaram par atsaucību 
un entuziasmu, paldies andrim, 
Kirilam, anatolijam un citiem, kuri 
mums palīdzēja šo projektu plānot 
un īstenot.

Liene Rodionova

Tautas nama telpas pie mums 
ir krietni sarukušas, bet tautas 
nama nakts tik un tā bija jautra un 
enerģiska.

4. oktobrī ugālē notika pasākums “Vakars 
vienos priekos un niekos”, kurā varēja pieda-
līties ikviens, kuru interesē tas, kāda dzīve ir 
tautas namā un kolektīvos, jo bija ļauts iejus-
ties radošajā atmosfērā. Prieki un savdabība 
bija nenoliedzami – vietējie amatiermākslas 
kolektīvi bija cītīgi gatavojušies pasākumam 
un sniedza neparastus priekšnesumus, pie-
mēram, pūtēju orķestra dalībnieki šajā vakarā 
nevis pūta trompetes un sita bungas, bet snie-
dza priekšnesumu kā folkloras kopa. Līnijdeju 
dejotājas rādīja teātra izrādi, mazie dejotāji ar 
melnām mapītēm rokās un koncertmeistaru 
un diriģentu priekšā atveidoja jaukto kori, arī 
visi citi kolektīvi turpināja šo ačgārnumu vēl 
un vēl. Smiekli līdz asarām, azarts un iespēja 
izpausties citu ādā – tas viss piepildīja vakaru 

un telpu ar kolosālām emocijām, ar pacilātām 
sajūtām un atbrīvošanos no saspringuma un 
neveiklības. Pasākumā bija arī dejas, atrak-
cijas un kopīga dziedāšana, bet tas viss šķiet 
tik pašsaprotams un paredzams pasākumos, 
kur piedalās amatiermākslas kolektīvi. Mums 
kopā izdevās radīt pašiem sev labas sajūtas, 
un tas ir vissvarīgākais cilvēka dzīvē – pozi-
tīvas emocijas.

Nāc arī tu un pievienojies kādam tev sais-
tošam izpausmes veidam – dejošanai, dziedā-
šanai, aktierspēlei, muzicēšanai vai kam citam. 
Iekļaušanās kāda kolektīva sastāvā rada piede-
rības sajūtu un iespēju dažādot savu ikdienu, 
izpausties, aizmirst rūpes un raizes, kā arī at-
modināt sevī daudz vairāk pozitīvu izjūtu. Esi 
viens no mums – darbojies sava pagasta kultū-
ras dzīvē un esi svētku radītājs un prieka nesējs, 
ne vien svētku gaidītājs un prieka saņēmējs. Jo, 
dodot otram, pats saņem atpakaļ dubulti.

Liene Rodionova

Atelpas brīdī, mērojot 40 kilometrus. Ne lietus, ne dzestrums, ne slodze mūs nevar 
atturēt!  lienes Rodionovas aRhīva foto 

Divās dienās nogājām 
40 kilometru

Tautas nama nakts – vienos priekos un niekos

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki iejutās pavisam citās lomās.  
aleKsandRa hmeļņicKa foto
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ugāle

Kā top ziemas krājumi
Vienu gan varu teikt droši – ugālnieki 

nav lielīgi, bet gan visai savrupi un 
piezemēti. Pastāv arī versija, ka ugāles 
sievas lielākoties vairs negādā ne sev, ne 
savai ģimenei ziemas krājumus, jo visu šajos 
laikos var nopirkt veikalā. Bet tam nu gan 
nespēju noticēt! 

24. oktobrī ikvienam bija iespēja atnest uz “Mež-
rūpniekiem” kādu savu lečo, marinētu gurķīšu, vīriešu 
zaptes, ievārījuma, sēņu vai citu gardumu burciņu, lai 
palielītos ar savu oriģinālo recepti, izcilo garšu buķeti 
un iegūtu svaigas idejas nākamai marinēšanas sezonai. 
Tur bijām mēs un vēl pāris vienreizēji jauku dāmu, 

kas nesavtīgi ļāva baudīt ikvienam savus produktus 
un sniedza iespēju pierakstīt kārumniekiem arī savu 
“burvju” recepti. Pasēdēšana izvērtās “garšīga”, pozitī-
va, jautra un izzinoša. Paldies par šo iespēju dalībnie-
cēm. Todien kārtīgi pamielojos, un esmu apņēmības 
pilna nākamajā rudenī papildināt savus rudens krāju-
mus ar jauniem produktiem. un esmu pārliecināta, ka 
šādus vārdus varētu teikt ikviena pasākuma dalībnie-
ce. arī nākamajā rudenī noteikti jārīko šāda kopā sa-
nākšana, jo tā tiešām ir ļoti noderīga un vērtīga. ugāles 
saimnieces un saimnieki, metiet pie malas savu kaut-
rību un neturiet sveci zem pūra, izmantojiet iespēju 
ne vien padalīties savās zināšanās, bet arī iegūt daudz 
vērtīgu lietu jaunradei un arī receptes.

Liene Rodionova

nebūs pārspīlēts, ja 
teikšu, ka uldis skudra 
ir leģenda. Viņa vārdu ir 
dzirdējuši ne tikai tie, kas 
nodarbojas ar motosportu 
un velobraukšanu, bet arī 
citi novada ļaudis, jo uldis 
vairākus gadu desmitus trenē 
jaunos triālistus, darot to ar 
patiesu aizrautību, interesi 
un pašaizliedzību.  

uldim nezinot, uzrunāju viņa 
dēlu Kristapu, kluba “Karters” pre-
zidentu, lai sadzirdētu pāris teikumu 
par tēvu: “Viņš ir milzīgu, milzīgu, 
milzīgu darbu ieguldījis triāla attīs-
tībā, un viņu no sirds interesē meis-
tarības veicināšana. Ļoti ilgs laiks 
ir pavadīts, pētot dažādas nianses 
treniņos, tēvs izstrādājis pasaulē 
unikālu metodiku meistarības apgu-
vei. Brīžiem viņam, protams, uznāk 
apnikums, ilgus gadus cīnoties ar 
vienām un tām pašām audzēkņu ne-
gribēšanas un neklausīšanas problē-
mām, bet meistari aug. un tēti visu 
laiku urda jautājums, kas vajadzīgs, 
lai būtu vēl labāk. Bez mīlestības 
pret šo sporta veidu nevarētu būt 
iespējama tāda laika un resursu ie-
guldīšana. Treniņi, trases kopšana, 
velosipēdu labošana, ārpus treniņu 
pasākumi un aktivitātes, no pasaules 
literatūras un interneta resursiem 
tulkotie un pētītie kustību apraks-
ti… Par uldi kā tēvu – viņu interesē 
dzimtas vēsture. Labs opis mazbēr-
niem, vienmēr kaut ko izdomā viņu 
izklaidēšanai. Tētis nav tendēts uz 
konfliktiem. No šādām situācijām 
viņš izvairās, vienkārši novēršoties.” 
Tālāk lai runā pats uldis. 

Nerimstoša  
novadpētnieciska 
interese 

Esmu popiņš, uz ugāles dzir-
navām pārcēlāmies, kad man bija 
desmit gadu. Mani jau Popē vilka 
uz sportu, ar kaimiņu puikām pa-
ņēmām zaru, tā bija stūre, un mēs 
skrējām, iztēlojoties, ka braucam 
ar močiem. Skrējām arī pa pļavām, 
dzenājot riteņa stīpu. Tā kā manā 
bērnībā velosipēds šķita kaut kas 
nesasniedzams, nosolījos, ka no-

pirkšu meitai agnesei un dēlam 
Kristapam trīs riteņus katram, un to 
arī izdarīju. Dzirnavas manā jaunī-
bā bija pavisam cita pasaule. Visam 
pāri bija sports. Man ir 1961.  gadā 
izdots sporta biļetens, kurā norādīts, 
ka fizkolektīvā toreiz bija 138 bied-
ri. Tolaik ciemā darbojās dzirnavas, 
bija vilnas cehs, divi gateri. Dzirna-
vās bija labākais Ventspils rajona sta-
dions, notika sacensības, uz kurām 
ieradās dalībnieki no visas Latvijas. 
Es divas reizes esmu organizējis 
dzirnavnieku salidojumu, vācu se-
nās fotogrāfijas un novadpētniecības 
materiālus, kurus labprāt uzticētu 
neliela muzeja izveidošanai. uz Popi 
arī tagad palaikam aizbraucu, tur ir 
vecāku kapi, sievu Ilzi arī apglabāju 
Popē. Neesmu baznīcā gājējs, tomēr 
Popes baznīcu uzskatu par savējo. 

Pirmais audzēknis – 
paša dēls 

Kad pabeidzu Kandavas tehni-
kumu, kur izmācījos par elektriķi, 
mans brālis nopietni darbojās Vents-
pils tūrisma klubā, un vajadzēja cil-
vēkus, kas piedalās mototūrismā. 
Tas man iepatikās, jo bija orientēša-
nās sacensības, bija jāpārvar šķēršļu 
joslas. Iesaistījos lielajā mototūrismā 
un braucu uz Krimu, Karpatiem, 
Karēliju, Dagestānu. Motociklu 
izvēlējos tāpēc, ka patika ātrums, 
turklāt, ja bija slikts garastāvoklis, iz-
brauciens ar moci to izkliedēja. Tū-
ristu salidojumos, lai paaugstinātu 
braukšanas meistarību, tika iekļauta 
arī tāda disciplīna kā triāls. Pēc kāda 
laika tas jau bija atsevišķs sporta 
veids. Vienu brīdi biju Latvijas iz-
lases treneris mototriālā. Ņēmu uz 
nometnēm līdzi dēlu Kristapu, bet, 
lai viņam nebūtu garlaicīgi, pārvei-
doju riteni “Škoļņik”, lai dēls varētu 
izpildīt triāla trikus. Čehu žurnālos 
biju redzējis, ka ir tādi savādi rite-
ņi, ar kuriem var pārvarēt dažādus 
šķēršļus. Kristaps bija mans pirmais 
velotriāla audzēknis, un pēc tam 
kolhozā kādu laiku biju atbrīvotais 
treneris. Ņēmu puikas, izveidojām 
klubu, kopā ar vecākiem paši taisī-
jām riteņus, pielāgojot tos triāla vaja-
dzībām. No Čehijas atvedām Krista-

pam diezgan labu riteni, 1991. gadā 
iedevu viņu līdzi krievu izlasei, kas 
startēja Čehijā pasaules čempionātā. 
Dēls tolaik savā vecuma grupā pa-
saules līmenī bija devītajā vietā.                

Jauns atspēriena 
punkts 

Tad kolhozs beidza pastāvēt. No 
pagraba nozaga riteņus, un trīs čet-
rus gadus bija pilnīgs klusums. Pēc 
tam no jauna sākām meklēt spon-
sorus. Kādu dienu piezvanīja puikas 
no Rīgas un prasīja, vai var atbraukt 
ciemos. Viņiem bija tāds ritenis, 
kādu biju redzējis katalogos, – ar 
hidrauliskām bremzēm un alumīni-
ja rāmīti. Teicu, lai iedod Kristapam 
pamēģināt izbraukt, un tad Rīgas 
puiši saprata, ka ir tikko sākuši no-
darboties ar triālu. Tas bija impulss 
mums, ugālniekiem, sākt visu no 
jauna. ap 2000. gadu izveidoju jau-
nu grupu, un kopš tā laika trīs reizes 
nedēļā notiek treniņi. Bija laiks, kad 
braucu uz Puzi un usmu, bet tagad 
strādāju tikai ugālē, un vecāki atved 
bērnus arī no kaimiņu pagastiem.

Treneris zina,  
kas jādara 

Trenēties vajadzētu trīs reizes 
nedēļā, bet es nevienu nespiežu, ja 

viņš to negrib. Man vairs negribas 
cīnīties. Vispār tagad ir citādāki 
bērni. Reizēm viņi apvainojas, kad 
es prasu izpildīt vingrinājumu, – 
ielien krūmos un pusstundu sēž. 
Ja kādam ir pastiprināta interese, 
man ļoti patīk paskaidrot un pamā-
cīt, bet par vagaru nestāvu. Ziemā 
treniņi notiek angārā pie skolas, bet 
vasarā – triāla trasē. Kad mans au-
dzēknis bija Pāvels Griškovs, viņš 
mēdza teikt: “Nu, trener, ko jūs 
mums te stāstāt, vajag parādīt, kā 
jādara!” atbildēju, ka ar triāla riteni 
neesmu braucis, bet, skatoties no 
malas, varu pateikt, kā tas jādara. 
Izdomāju to ar prātu. Parasti aicinu 
vecākos sportistus parādīt jauna-
jiem, kā tas jādara. Braucējiem ir, 
kur tiekties, jo ir izstrādātas trīs tre-
niņprogrammas ar dažādu sarež-
ģītības pakāpi. Katram līmenim ir 
vairāki vingrinājumi. Dažkārt vecā-
ki uztraucas, ka bērns nositīsies, bet 
es paskaidroju, ka tad, ja gada laikā 
ir apgūta prasme tikt uz šķēršļa, tad 
būs arī sapratne, kā tikt lejā. Man 
ir rekordu grāmata, kurā pierakstu 
katra kluba dalībnieka sasniegu-
mus, par rekorda labošanu mazie 
saņem kādu saldumu. Tad vecāki 
smejas, ka uldis dabūjis pensiju, ja 
var pirkt čupačupus. 

Triālā ir vajadzīga 
pacietība 

Man ir gandarījums par to, ko 
daru, bet es gribu, lai ir rezultāti. Ne-
esmu sociālais darbinieks, kas gādā, 
lai kāds var labi pavadīt brīvo laiku. 
Nepārtraukti atgādinu savējiem, ka 
triālā ir vajadzīga pacietība un vēl-
reiz pacietība, arī gribasspēks. Ska-
toties uz saviem audzēkņiem, varu 
paredzēt, kāds būs viņu nākamais 
solis, vai, piemēram, sekos kritiens. 
Ja jaunietis grib nopietni trenēties, 
jābūt arī labai fiziskai sagatavotībai, 
veiklībai, līdzsvara sajūtai. Puikas un 
meitenes staigā ar koka kājām, obli-
gāti ir vingrinājumi ar lecamaukliņu 
un vienriteni. Kad sportisti, piemē-
ram, brāļi Dermaki, kas kādreiz bija 
mani audzēkņi, aizbrauc uz sacensī-
bām ārzemēs, vienmēr sekoju līdzi, 
kā viņiem veicas – mūsdienu tehno-
loģijas to atļauj. agrāk es uz mačiem 
audzēkņus vedu ar savu busu, tad pa 
ceļam dziedājām. 

Gatavo augļu sukādes 
Jūs prasāt, kas man par traku-

mu uznācis, ka audzēju cidonijas, 
bet tā jau ir sena aizraušanās. Kad 
atguvu tēva zemi, pirms 20 gadiem 
iestādīju piecus hektārus. Pirmajā 
gadā 15 tonnas aizvedu uz Valmie-
ru, pretim saņemot nevis naudu, 
bet produkciju, piemēram, sulu. 
Kādu brīdi neko lielu cidoniju laukā 
nedarīju, tur izauga mežs, nu pare-
tināju kokus, un aug skaistas krūmu 
rindas. Tagad no cidonijām iegūstu 
sulu un gatavoju sukādes. Žāvēju 
arī ābolus, ķirbjus un dzērvenes – 
man patīk eksperimentēt.           

Labs opis  
mazbērniem 

20. februārī man palika 70. 
Esmu sagaidījis četrus mazbērnus.

Viņi dzīvo Rīgā. Vecākais 
mazdēls Mikus labprāt apciemo 
mani, jo te, ugālē, ir brīvība. Zie-
mas periodā labprāt palasu kādu 
grāmatu. Interesē vēsture. Esmu 
Rubeņa fonda biedrs. Kad Ilziķos 
atjaunoja bunkuru, staigāju ar 
meklētāju, atradu vienu otru dzel-
zīti. Ja andrejs Ķeizars rīko talkas, 
piedalos un braucu arī palīgā uz 
Rendas muzeju.     

Marlena Zvaigzne

Uzticīgs sportam un ģimenes vērtībām

Uldis nav metis mieru sportam un joprojām trenē 
jaunos triālistus.  maRlenas ZvaigZnes foto

Kulinārijas pēcpusdienā kārdinoši smaržoja gurķīši.  

aleKsandRa hmeļņicKa foto



10  | 
2019. gada 12. novembris

piltene

Oktobra izskaņā Ogres 
mūzikas skolu piepildīja 
flautas skaņas. Daudzi 
flautisti no visas Latvijas 
ieradās šeit un piedalījās 
III Latvijas flautas spēles 
jauno izpildītāju konkursā 
“sudraba flauta”. 

Pasākums notika trīs dienas. 
Pirmajā dienā notika atklāšanas 
koncerts, kurā uzstājās izcili un 
jau atzīti flautisti – konkursa žū-
rijas locekļi un meistarklašu va-
dītāji anete Toča (Latvija), Kar-
lo Jans (Luksemburga), Vītenis 
Gurstis (Lietuva), kā arī pianiste 
Ieva Dzērve (Latvija). Mākslinieki 
demonstrēja savu meistarību gan 
solo izpildījumā, gan kvartetā, 

iedvesmojot jaunos flautistus un 
pārējos klausītājus. Otrajā dienā 
no agra rīta līdz vēlam vakaram 
notika konkurss, kurā 73 flautisti 
sacentās trīs vecuma grupās. Ju-
nioru grupā piedalījās 14 dalīb-
nieki, un viņu vidū bija arī mūsu 
mūzikas skolas 3. klases audzēkne 
Enija Jankovska (pedagogs Jānis 
Sproģis, koncertmeistare Irina 
Kušnirenko), iegūstot 3. vietu. 
Pirmajā grupā piedalījās vislielā-
kais dalībnieku skaits – 39, otrajā 
grupā bija 20 dalībnieki. 

“Redzot pedagogu lielo atsau-
cību un ieinteresētību piedalīties 
konkursā ar saviem audzēkņiem, 
kā arī dalībnieku lielo skaitu, vis-
sirsnīgākie pateicības vārdi jāsaka 

Tradicionāli ik gadu 
oktobra vidū notiek mūsu 
novadnieces, pasaulslavenās 
latviešu operdziedātājas 
alīdas Vānes atceres 
pasākumi. šis rudens 
aizrit izcilās dziedātājas 
120. dzimšanas dienas atceres 
zīmē, un šogad aprit 50 gadi, 
kopš viņas došanās mūžībā. 

Lai Piltenes Mūzikas skolas au-
dzēkņi un viņu vecāki iepazītu šo 
talantīgo personību tuvāk, peda-
gogi jau savlaicīgi ieplānoja māks-
liniecei veltītu atceres pasākumu 
12.  oktobrī. Tas bija kā ceļojums 
uz vairākām vietām – uz Tārgales 
bibliotēku, a.  Vānes dzimtajām 
mājām “Jaunalkšņi,” Doku kapiem, 
kuros atrodas tēlnieces Martas 
Langes majestātiskais piemineklis, 
Ventspils muzeju, kur apskatījām 
mākslinieces personīgās lietas, kas 
tagad glabājas muzeja krātuvē, un 
uz koncertzāli “Latvija”. Koncert-
zāles 2. stāva zālē noslēdzās a. Vā-
nei veltītā pēcpusdiena. Pasākumā 
uzstājās mūzikas skolas ģitāristi, 
flautisti, vokālisti, pianisti un vi-

jolnieki. Interesanti, ka dziedātājas 
a. Vānes ceļš uz profesionālo mū-
ziku sākās ar vijoles, klavieru un 
mandolīnas spēli. Koncertlekcijā 
izskanēja gan Ž. Ramo, L. van Bēt-
hovena, F.  Šūberta, F.  Karul-
li, P.  Čaikovska instrumentālie 
skaņdarbi, gan arī latviešu tautas 
dziesmas a cappella izpildījumā. 
Dzirdējām arī Dž. Verdi mūziku – 
āriju no operas “Rigoleto” pārliku-
mā flautu duetam, kura ļoti patika 
a.  Vānei, un J.  Brāmsa dziesmu 
vācu valodā.

Prieks, ka a. Vānes vārds pē-
dējos gados biežāk parādās mūzi-
kas konkursos, kas veltīti dziedā-
tājas personības popularizēšanai 
un jaunu, talantīgu dziedātāju at-
klāšanai. Tāds 18.  oktobrī bija V 
Latvijas mūzikas skolu koru klašu 
solo, duetu un trio konkurss “Jūras 
zvaigzne”, kā arī augustā izskanē-
jušais V Starptautiskais vokālistu 
konkurss par operdziedātājas alī-
das Vānes balvu.

Starptautiskais vokālistu kon-
kurss radies no ikgadējām vokā-
listu meistarklasēm un a.  Vānes 

17. oktobrī ar atklāšanas 
koncertu Ventspils 
koncertzālē “Latvija” 
sākās Ventspils mūzikas 
vidusskolas rīkotais  
V Latvijas mūzikas skolu 
koru klašu solistu,  
duetu un ansambļu 
konkurss “Jūras zvaigzne”, 
kas veltīts izcilajai 
Ventspils novadniecei un 
operdziedātājai alīdai Vānei. 

Dziedātāju sacensības notika 
18. oktobrī desmit grupās, sada-

lītās pēc dalībnieku vecuma un 
sastāviem. Konkursantus vērtēja 
žūrija diriģenta Jāņa Ozola vadī-
bā. Piltenes Mūzikas skolu šajā 
konkursā pārstāvēja trīs kora 
klases audzēknes: Marta Lelde 
apermane, agate Bileskalne un 
Justīne Ozoliņa. 1. klases audzēk-
ne Marta startēja a2 kategorijā, 
kurā uzstājās 9–11 gadu jauni 
dziedātāji un kura bija visplašāk 
pārstāvēta (22 dalībnieki). Labi 
izskanēja a. Eniņa “Bezbēdīgā 
dziesmiņa” un latviešu tautas 

dziesma “No rītiņa rozes sēju”. Tā 
bija Martas pirmā pieredze dzie-
dāt konkursā uz tik lielas skatu-
ves. agate un Justīne pārstāvēja 
a3 kategoriju, kurā sacentās 15 
dalībnieki vecumā no 12 līdz 13 
gadiem, un B2 kategoriju – due-
tus un trio. abas meitenes jau 
piedalījušās vairākos konkursos 
un zina, cik daudz darba jāiegul-
da, gatavojoties konkursam, un 
cik grūti ir pārvarēt satraukumu 
dziedot. Visām meitenēm šī uz-
stāšanās bija ļoti vērtīga pieredze 

profesionālo prasmju attīstīša-
nas, uzstāšanās kultūras, māksli-
nieciskās attīstības ziņā. Kā teica 
žūrijas vadītājs, uzvarētāji ir visi, 
jo katrs dalībnieks ir ielicis lielu 
darbu un sirds degsmi repertuāra 
apguvē, prasmju izkopšanā un 
sevis pilnveidē. Bet pats galve-
nais, ka bērni dzied un godā tur 
dziesmu. Visi dalībnieki saņēma 
Pateicības rakstus par piedalīša-
nos un mazas dāvaniņas.

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Antra Ziemele

tieši pedagogiem un koncertmeis-
tariem – viņu darbs ir nenovēr-
tējams,” teica konkursa organiza-
tore, orķestra “Rīga” mūziķe un 
Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas 
lektore Dace Bičkovska.

Trešajā dienā žūrijas komisi-
jas pārstāvji uzstājās ar lekcijām 
un vadīja meistarklases, strādājot 
ar katru pieteikto audzēkni indi-
viduāli 30 minūtes. E.  Jankovska 
darbojās pie žūrijas priekšsēdē-

tāja Karlo Jana, pilnveidojot savu 
spēlētprasmi, kā arī iegūstot jau-
nu daudzveidīgu informāciju par 
pirkstu tehniku un skaņas tem-
brālo nozīmi. 

Dienas bija piepildītas ar plašu 
programmu, kurā dalībnieki guva 
iespaidīgu pieredzi un arī spilgtas, 
neaizmirstamas emocijas. Paldies 
Enijai par ieguldīto darbu, un lai 
Ogres Mūzikas skolas direkto-
ra atvara Lakstīgalas vārdi dod 

iedvesmu spodrināt savu talan-
tu nākamajiem startiem: “Es ļoti 
ceru, ka šis konkurss būs kā jauns 
sākums kādam izcilam nākotnes 
flautas spēles talantam vai arī kā-
dam pedagogam, kurš, iedvesmo-
joties no meistarklašu vadītāju 
atziņām un radošām mācīšanas 
metodēm, spēs tālāk iedvesmot 
arī savus audzēkņus.” 

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Irina Kušnirenko

Sudraba flautu skaņas

Enija meistarklasē Ogres Mūzikas skolā.   Jāņa sPRoģa foto

piemiņas koncertiem, pamazām 
kļūstot par notikumu ar starp-
tautisku rezonansi. Meistarklašu 
un konkursa projekta vadītāja un 
dvēsele ir mecosoprāns Karmena 
Radovska, viņa arī iedibināja šo 
tradīciju, kas dod iespēju jauna-
jiem dziedātājiem parādīt un pār-
baudīt savu profesionālo varēšanu. 
Konkursa idejas autore norāda, ka 
konkurss ir viena no platformām, 
kā mēs pasaulei turpinām vēstīt, ka 

mums ir izcili mūziķi. Jāatzīmē un 
jāizceļ, ka šis ir vienīgais ikgadējais 
konkurss profesionālajiem un to-
pošajiem operdziedātājiem Baltijā.

a.  Vānei bija liriski drama-
tiskais soprāns. Komponiste un 
pianiste Lauma Reinholde apgal-
vojusi, ka tik labi kā alīda Vāne ne-
viens viņas dziesmas nav izpildījis, 
jo nevienam dziedātājam nav bijis 
tik brāzmaina temperamenta. Sa-
vukārt armēņu komponists arams 

Hačaturjans rakstīja, ka viņu ār-
kārtīgi pārsteidzis Vānes balss 
spēks, plašais diapazons un izjus-
tais priekšnesums. alīda Vāne sevi 
visu atdeva mākslai, pasaules ceļos 
apliecinot mazās latviešu tautas 
lielo gara spēku, viņa bija pirmā, 
kas Latvijas vokālo slavu iznesa 
tālu pasaulē jau pagājušā gadsimta 
20. gados. 

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Gunda Valdmane

Iesaistījāmies alīdas Vānes atceres pasākumos  

Marta pēc piedalīšanās 
vokālistu konkursā.

antRas Ziemeles foto

Piedalīšanās konkursā “Jūras zvaigzne”

Muzicē Piltenes Mūzikas skolas kameransamblis.   antRas Šķēles foto 
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ziras

Lielākais ķirbis – 40 kg smags 
31. oktobrī Ziru tautas namā norisinājās Halovīna 

pasākums, uz kuru tika aicināti gan bērni, gan pieaugušie. 
Vakara gaitā notika arī ķirbju skaistuma konkurss. 
Pasākuma apmeklētāju balsojumā uzvaru guva Gints Ruzga 
ar aptuveni 40 kg lielu ķirbi.

uz pasākumu bērni un jaunieši ieradās dažādās maskās, kuras vakara 
gaitā saņēma dažādas nominācijas. Pavisam bija 27 maskas. Nomināciju 
“Skaistākā maska” ieguva Paula Liepājniece, “atraktīvākā maska” tika Kris-
teram Jaunzemam, “Biedējošākā maska” – Jānim Kristapam Zviedrim. Lai 
tiktu pie saldumiem, bērniem mūzikas pavadījumā bija jāveic dažādi uz-
devumi. Mazākie krāsoja un lika tematiskas puzles. Bija izveidots vecāku 
stūrītis, kur varēja iedzert kafiju un no malas vērot bērnu aktivitātes. 

Paldies par atsaucību bērniem un vecākiem! 
Baiba Grīniņa

ance

ances kultūras namā amatierteātris ar 
lielākiem un mazākiem pārtraukumiem 
darbojas jau sen.

Nevar nepieminēt amatierteātra pirmo režisori 
Regīnu Grīnpūkalu, kura daudzu gadu garumā kul-
tūras namā vadīja teātri, bet, kad Regīna pārcēlās 
dzīvot citur, teātra ļaudīm iestājās liels pārtraukums. 
Tikai 2014. gada janvārī tas no jauna atsāka savu dar-
bību Inetas Strazdiņas vadībā, bet oktobrī teātri sāku 
vadīt es, Vita auziņa. Vēlos īpaši uzteikt aktrisi Edīti 
Kalmani, kurai teātris ir sirdslieta un kura savu ak-
tierspēli iesāka pie R. Grīnpūkalas.

5. oktobrī ances amatierteātris kultūras namā 
kopā ar draugiem un  citiem novada amatierteātriem 

svinēja piecu gadu jubileju.
Tajā gan sev, gan viesiem uzdāvinājām meistarkla-

si, ko vadīja runas un kustību pedagoģe aktrise Zane 
Daudziņa. Kopā iegūtās prasmes, kā izmantot savu 
balsi, kā savaldīt stresu, būs noderīgas mums visiem. 

Savā jubilejā amatierteātris paziņoja, kāds būs 
kolektīva nosaukums, proti, – “Nezāles”. Jūs jautāsiet, 
kāpēc nezāles, nu, tādēļ, ka tās neiznīkst – tāpat kā 
amatierteātris ances kultūras namā. Paldies visiem 
par skaistajiem apsveikumiem, paldies aktieriem un 
viņu ģimenēm, kā arī Rudītei Krauzei par skaistajiem 
dekoriem un noformējumu.

ances amatierteātra “Nezāles” režisore 
Vita Auziņa

Vārves pagasta 
iedzīvotāja Lāsma 
Brūvere piedalījās 
pašvaldības 
projektu 
konkursā “solis” 
uzņēmējdarbības 
attīstības 
veicināšanai un 
saņēma 1000 eiro 
medus sviedes 
iegādei. 

Lāsmas saimnie-
cībā ir trīs Indijas zilie 
pāvi, kūtī – 30 vistas. 
Interese par biško-
pību radās tad, kad 
ģimene no Ventspils 
pārcēlās uz Ventavu – 
tas notika pirms pie-
ciem gadiem. “Kladē 
bija pierakstīts, ka 
vēlos audzēt bites, un 
aizpagājušajā gadā pa-
ņēmu pirmo stropu. 
Interesanti, ka es pati 
medu praktiski nelie-
toju. Man patīk tas, 
ka varu ieiet dravā un 
darboties ar bitēm.” 
Pērn Lāsmai bija četras saimes, un stropi tika novietoti mājas tuvumā. 
Ventavniece atzīst, ka biškopība nav nemaz tik vienkārša, kā viņai sākumā 
šķitis, tādēļ ir pateicīga kaimiņam, kurš nāca un mācīja, kas darāms dravā. 
Biškopības pamatus Lāsma ir apguvusi, bet norāda, ka tikpat daudz vēl 
ir jāmācās, jo par zinošu biškopi vienā dienā nekļūst. Šogad saimniecībā 
ir deviņas saimes, raža bijusi laba, medus iepildīts viena litra spainīšos. 
Pagaidām veselīgais kārums tiek pašu ģimenei un draugiem, bet, kad būs 
iekārtota ražošanas telpa, Lāsma ir iecerējusi nokārtot dokumentus, lai 
medu varētu pārdot. ar laiku tikšot domāts par ziedputekšņu realizāciju. 
Ražošanas telpā novietos arī jauno un jaudīgo medus sviedi. Iepriekš Lās-
ma izmantoja nelielu ar roku darbināmu ierīci, bet nākamgad varēs lietot 
elektrisko sviedi – tā atvieglos un paātrinās darba procesu. uzzinājusi par 
iespēju pieteikties pašvaldības projektu konkursā, ventavniece izmantoja 
šo iespēju. Liels bijis prieks, uzzinot, ka projekts ir apstiprināts un varēs 
attīstīt uzņēmējdarbību. Medus sviede atvesta no Cēsīm, Lāsmai pašai ne-
kur nav bijis jābrauc. Viņa domā, ka stropu skaitu varētu palielināt līdz 50, 
bet laiks rādīs, vai tas izdosies.           

Marlena Zvaigzne 

Nopērk jaudīgu medus sviedi

informācija

ances amatierteātrim pieci gadi

Pagaidām medus sviede ir iepakota 
un gaida, kad būs iekārtota 
ražošanas telpa.    maRlenas ZvaigZnes foto

Teātra ļaudis ar meistarklases vadītāju Zani Daudziņu.  vitas auZiņas aRhīva foto

Svētku dalībnieki bija padomājuši par pasākumam atbilstošiem tērpiem. 
BaiBas gRīniņas aRhīva foto
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3. oktobrī rudens laika 
apstākļi lutināja Ventspils 
novada BJSS un skolu 
audzēkņus ar saulīti, un viņi 
Ventspilī sacentās ikgadējā 
rudens krosā visās vecuma 
grupās un veica distances no 
500 līdz 1500 m.

2010.  g.  dz. 500 m distancē 
1.  vietā alberts Sprudzāns un 
Evelīna Māliņa, 2.  vietā Daniels 
Roberts Sauka un Sigita Novicka, 
3. vietā  Floriāns Patriks Kvecko 
un Hanna Mūrniece.

2009. g. dz. 500 m distancē 
1.  vietā Daniels Zīders un Ieva 
Miķelsone, 2. vietā Kristers asaris 
un Sabīne Ozoliņa, 3. vietā Nauris 
Zikmanis un Gabriela Žerdeva.

2008. g. dz. 800 m zēniem un 
500 m meitenēm 1.  vietā Ņikita 
Mališevs un Diāna Beķe, 2.  vie-
tā Guntars Bakanauskis un Keita 

Žerdeva, 3. vietā Ralfs Dukāts un 
annija Šteinerte.

2007. g. dz. 800 m distancē 
1.  vietā armands Lagzdiņš un 
Dita Siliņa, 2. vietā Eduards Strel-
kovs un Estere Stepe, 3. vietā ar-
mands Zāle un Nellija Rungevica.

2006. g. dz. 1000 m zēniem un 
800 m meitenēm 1. vietā Viesturs 
Gerke un Nikola Kate Punka, 
2.  vietā Jurģis Bakanauskis un 
Karolīna Karla Matisone, 3. vietā 
Nauris alens Jaškovičs un Terēza 
anna Žagare.

2005. g. dz. 1000 m 1.  vie-
tā Kristers Reinfelds un Laima 
Prūse, 2. vietā Mārcis Grauds un 
Karīna Bernāne, 3. vietā Kristaps 
Krists Komisarovs un Samanta 
Osiņa.

2004. g. dz. 1000 m distan-
cē 1.  vietā Kaspars Plotnieks un 
Pārsla Bogdanova, 2.  vietā Kār-

lis antaļiks un Zane Hamstere, 
3.  vietā Ralfs Reinis Kvecko un 
Lauma Ližbovska.

u18 vecuma grupā 1500 m 
distancē devās tikai jaunieši: 1. 
vietā Māris ansbergs, 2.  vietā 
Kristaps Fiļipjonoks, 3. vietā Ma-
tīss Vieturs Grieze. uzvarētāji 
apbalvoti ar diplomiem un meda-
ļām, visi dalībnieki saņēma piemi-
ņas uzlīmes.

Paldies BJSS treneriem aiva-
ram Čaklim par trases sagatavo-
šanu un Dainim Lodiņam par gal-
veno tiesāšanu, kā arī treneriem 
arno Kiršteinam, Reinim Zieme-
lim, Kasparam Gulbim, agrim 
Paipalam un annai Gulbei un 
sporta skolotājam uldim Ķeme-
ram par audzēkņu sagatavošanu 
un emocionālu atbalstīšanu.

Jolanta Ziemele 

21. oktobrī, saulītei 
patīkami sildot, Ventspils 
novada vieglatlēti u14, 
u16, u18 grupā un juniori 
aizvadīja šī gada pēdējās 
sacensības Piltenes stadionā. 
Godalgotas vietas tika 
sadalītas šķēpa un diska 
mešanā, lodes grūšanā, kā 
arī tika skrieti garie gabali – 
1000 m, 1500 m un 3000 m.

Lodes grūšanā u14 grupā 
1.  vietā Eduards Strelkovs (rez. 
9,25 m) un Megija Oņiščenko (rez. 
8,67 m), 2.  vietā Edmunds Rein-
valds (rez. 7,97 m) un Dita Siliņa 
(rez. 8,63 m), 3.  vietā Markuss 
Grauds (rez. 7,63 m) un Estere Jan-
sone (rez. 7,28 m).

u16 grupā 1. vietā  aksels Prols 
(rez. 9,15 m) un Daniēla Rjabova 
(rez. 7,90 m), 2. vietā Edgars Prūsis 
(Ventspils “Spars”, rez. 9,04 m) un 
Krista Biezā (rez. 7,71 m), 3. vietā 
Dzintars Grosbārdis (rez. 8,57 m) 
un Singa Rozentāle (rez. 7,66 m).

u18 grupā 1. vietā Jēkabs Prie-
kulis (rez. 13,49 m) un Evelīna Sula 
(Ventspils “Spars”, rez. 9,64 m), 
2. vietā Klāvs Matīss Zegners (rez. 
12,49 m) un Pārsla Bogdanova 
(rez. 8,34 m), 3. vietā Toms Millers 
(Ventspils “Spars”, rez. 10,63 m) un 
alise Elza Skricka (rez. 7,22 m).

Diska mešanā: u14 grupā 
1. vietā Rūdolfs Millers (rez. 18,79 
m) un Dita Siliņa (rez. 19,02 m), 
2.  vietā Daniels Gruntmanis (rez. 
18,35 m) un anna andersone (rez. 

16,60 m), 3. vietā Markuss Grauds 
(rez. 11,97 m) un Estere Stepe (rez. 
14,86 m).

u16 grupā 1.  vietā Eduards 
Gulbis (rez. 24,45 m) un Dār-
ta Cērpa (rez. 20,12 m), 2.  vietā 
Mārtiņš Ķeizars (rez. 21,67 m) un 
Betija Līva Žarska (rez. 16,28 m), 
3.  vietā Ralfs Ūrmanis (rez. 17,72 
m) un Rūta Matisova (rez. 15,59 
m). u18 grupā 1. vietā Jēkabs Prie-
kulis (rez. 36,45 m) un alise Elza 
Skricka (rez. 18,40 m), 2.  vietā 
Klāvs Matīss Zegners (rez. 29,89 
m), 3.  vietā Kristaps Mihelsons 
(rez. 25,10 m).

Šķēpa mešanā u 14 grupā 
1.  vietā Eduards Strelkovs (rez. 
32,58 m) un Estere Stepe (rez. 
22,08 m), 2. vietā KristersVeļiczko 
(rez. 25,05 m) un anna andersone 
(rez. 19,12 m), 3.  vietā armands 
Lagzdiņš (rez. 24,76 m) un Megija 
Oņiščenko (rez. 17,88 m). 

u16 grupā 1.  vietā  Martins 
Kaudze (Ventspils “Spars”, rez. 
32,77 m) un Dārta Cērpa (rez. 29,38 
m), 2. vietā Edgars Prūsis (Ventspils 
“Spars”, rez. 32,16 m) un anastasija 
Kaimačņikova (Ventspils “Spars”, 
rez. 27,50 m), 3. vietā aksels Prols 
(rez. 28,86 m) un Singa Rozentāle 
(rez. 26,68 m). u18 grupā 1.  vietā 
Krists Muižnieks (rez. 38,98 m) un 
alise Elza Skricka (rez. 26,32 m), 
2. vietā Klāvs Matīss Zegners (rez. 
38,00 m), 3.  vietā Toms Millers 
(Ventspils “Spars”, rez. 37,78 m).

1000 m u14 grupā 1. vietā ar-

mands Lagzdiņš (rez. 3:25,70) un 
Dita Siliņa (rez. 3:33,93), 2.  vietā 
Kristofers Markuss Lapiņš (rez. 
3:37,05) un Nellija Rungevica (rez. 
3:40,24), 3. vietā Ralfs Dukāts (rez. 
3:37,49) un Lība aleksandra Vītola 
(Ventspils “Spars”, rez. 4:01,18).

1500 m u16 grupā 1. vietā ar-
mands Bakanauskis (rez. 5:26,83) 
un Karolīna Karla Matisone (rez. 
5:56,98), 2.  vietā Viesturs Gerke 
(rez. 5:31,13) un Laura Lindenber-
ga (rez. 6:15,57), 3. vietā Elizabete 
upīte (rez. 6:30,77).

3000 m u18 grupā 1.  vietā 
Māris ansbergs (rez. 10:12,09) un 
Pārsla Bogdanova (rez. 14:26,47), 
2.  vietā Sanijs Strauss (rez. 
10:56,16), 3.  vietā Ričards Rumps 
(rez. 12:05,52).

Junioru grupā startēja Ieva 
Priekule, izcīnot 1. vietu šķēpa me-
šanā (rez. 31,85 m) un lodes grū-
šanā (rez. 9,07 m), Sindijai Kristijai 
Runģei 2. vieta šķēpa mešanā (rez. 
30,35 m) un 3.  vieta lodes grūša-
nā (rez. 8,25 m), Zanei Bērziņai 
2.  vieta lodes grūšanā (rez. 8,31 
m) un 3. vieta šķēpa mešanā (rez. 
28,53m).

Paldies Ventspils novada BJSS 
treneriem Dainim Lodiņam, arno 
Kiršteinam, agrim Paipalam, ai-
varam Čaklim par audzēkņu saga-
tavošanu un sacensību tiesāšanu, 
kā arī aigaram Matisonam par sta-
diona sagatavošanu sacensībām un 
sacensību vadīšanu.

Jolanta Ziemele 

5. oktobrī Rojas stadionā 
Ventspils novada BJSS 
audzēkņi (2006./2007. g. dz.) 
startēja Rojas novada 
sporta skolas organizētajās 
vieglatlētikas sacensībās 
septiņās disciplīnās –  
80 m, 80 m/b, 300 m, 600 m, 
tāllēkšanā, augstlēkšanā un 
lodes grūšanā. 

Jaunajiem vieglatlētiem izdevās 
izcīnīt 13 godalgotas vietas un mājās 
pārvest trīs zelta, sešas sudraba un 
četras bronzas medaļas. Fantastiski 
izdevās nostartēt Eduardam Strel-
kovam sprinta distancēs 80 m un 80 
m/b, izcīnot divas 1. vietas (rezultāts 
80 m – 11,07 sek., 80m/b – 13,42 
sek.). Zelta medaļu ieguva Nikola 
Kate Punka 300 m (rez. 46,31 sek.).

2. vietu 80 m (rez. 11,34 sek.) 
izcīnīja Sana Rūmniece, Viesturam 

Gerkem sudrabs 80 m/b (rez. 14,28 
sek.), Robijam Šteinbergam 300 m 
(rez. 49,24 sek.), Karolīnai Karlai 
Matisonei  600 m (rez. 02:05,16), 
Markusam Meiļunam augstlēkša-
nā (rez. 1,45 m) un Rūtai Matisovai 
augstlēkšanā (rez. 1,20 m).

3. vietu ieguva Nikola Kate Pun-
ka – 80 m (rez. 11,52 sek.), Viesturs 
Gerke 600 m (rez. 01:53,58), ardis 
Dalbiņš augstlēkšanā (rez. 1,35 m), 
Karolīna Karla Matisone augstlēk-
šanā (rez. 1,20 m).

Sacensībās startēja arī armands 
Zāle, armands Lagzdiņš, Guntars 
Bakanauskis, Jolanta Mazuro, Katrī-
na Raikstiņa.

Paldies BJSS treneriem Dainim 
Lodiņam, arno Kiršteinam un Rei-
nim Ziemelim par audzēkņu sagata-
vošanu.

Jolanta Ziemele 

Ventspils novada BJSS 
vieglatlēti devās uz saldus 
stadionu, kur notika saldus 
sporta skolas organizētās 
atklātās sacensības 
vieglatlētikā u12 un u14 
vecuma grupai. 

Sacensībās startēja kupls dalīb-
nieku skaits no Ventspils novada 
BJSS, Saldus SS, Jelgavas SC, Kan-
davas BJSS, Dobeles SS, Liepājas 
SSS, Rojas SS, Salaspils SS. Mūsē-
jie, sīvās cīņās uzrādot labus rezul-
tātus un izcīnot godalgotas vietas, 
mājās pārveda sešas medaļas. 

1. vietu un zelta medaļu 30 
meiteņu konkurencē u12 grupā 
izcīnīja Ieva Miķelsone (rez. 9,17 
sek.), Ievai vēl 5. vieta 800 m (rez. 
3:02,63). 2.  vietu tāllēkšanā u14 
grupā ieguva ansis Miķelsons (rez. 
4,96 m).

3. vietu izcīnīja Kārlis Lagzdiņš 
– 300 m (rez. 53,43 sek.) u12 gru-
pā, armands Zāle – 1000 m (rez. 

3:29,94) u14 grupā, divas bronzas 
medaļas izdevās iegūt Nikolai Ka-
tei Punkai 60 m (rez. 8,54 sek.) un 
300 m (rez. 46,41 sek.) u14 vecu-
ma grupā.

Nedaudz līdz godalgotai vietai 
lodes grūšanā pietrūka Robijam 
Šeinbergam, viņam 4. vieta (rez. 7,33 
m), Robijam arī 6.  vieta tāllēkšanā 
(rez. 4,15 m), ansim Miķelsonam 
4.  vieta 60 m starp 39 sprinteriem 
(rez. 8,37 sek.). Labāko sešniekā ie-
kļuva Ieva Lindenblate, viņai 6. vieta 
tāllēkšanā (rez. 3,40 m).

Sacensībās startēja arī Daniels 
Zīders, Sabīne Ozoliņa, Estere 
Meiļuna, Markuss Meiļuns, Ka-
rolīna Karla Matisone, Rūta Ma-
tisova, Deivids Majors, Kristers 
asaris, armands Zāle, Roberts 
Ļubeļskis. Teicamiem startiem au-
dzēkņus sagatavoja Ventspils no-
vada BJSS treneri Reinis Ziemelis 
un arno Kiršteins.

Jolanta Ziemele 

latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra ventspils 
konsultāciju birojs informē, ka lauksaimnieki aicināti aktīvi izmantot 
pieejamo eiropas savienības līdzfinansējumu, piedaloties lauku 
attīstības plāna “atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, 
4.1. apakšpasākumā “ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Projekta 
pieteikumus lauku atbalsta dienestā (lad) pieņem līdz 4. decembrim. 
Bezmaksas konsultācijai par atbalsta saņemšanas nosacījumiem 
var pieteikties pa tālruni 29277011 vai e-pastā irisa.roze@llkc.lv, vai 
ventspils konsultāciju birojā Pils ielā 17, 1. stāvā.

Īrisa Roze-Posuma 

Bezmaksas konsultācijas 
par atbalsta nosacījumiem

informācija

Rudens krosa rezultāti

sacensības vieglatlētikā 
mešanas disciplīnās

Rojas novada sporta skolas 
atklātie mači

Saldus sporta skolas 
atklātās sacensības
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jūrkalne

…Grāmatām piemīt kāds 
slepens māju atrašanas 
instinkts, kas aizved tās pie 
īstajiem lasītājiem.

Septembra nogalē Jūrkalnē atzīmē-
jām Pasaules tūrisma dienu. Bibliotēkā 
ceļojām pa grāmatu lappusēm. Pasā-
kuma dalībnieki ainars, Silvija, Envija, 
Inita, Māra, Ligita un aigars stāstīja sa-
vus stāstus, kā viņu dzīvē mijiedarbojas 
ceļošana ar lasīšanu. ar Dena Brauna 
grāmatu “Da Vinči kods” Ligita pabijusi 
Luvras muzejā Parīzē, Silvija, Envija un 
ainars gan grāmatā, gan dzīvē apmeklē-
juši Jaroslava Hašeka romāna “Krietnais 
kareivis Šveiks” vietas. Piekrītam galvenā 
varoņa Šveika domai, ka pats labākais – 
dēvēt sevi par idiotu, lai izdzīvotu šajā pasaulē. Envija, Inita un aigars arī 
daudz ceļojuši, meklējot dažādās grāmatās aprakstītās vietas, piemēram, 
Šerloka Holmsa dzīvokli Londonā, Beikerstrītā Nr.221B, bijuši Izraēlā un 
apmeklējuši Bībelē minētās vietas utt. 

Diskusija bija spraiga un interesanta, un tika nolemts nodibināt lasītāju 
klubu, kurā darbosimies ziemas mēnešos. Vienojāmies, ka, sanākot kopā, dalī-
simies ar iespaidiem par grāmatu, kuru visi klātesošie ir izlasījuši. Pirmo lasām 
“Igauņu zelta noveles” (2009). Ja jūs augstākminētais ir ieinteresējis, lūdzam 
pievienoties mūsu klubiņam. Plašāku informāciju, kas, kur, kad  notiks, var sa-
ņemt, zvanot pa telefonu 28696228 vai Jūrkalnes bibliotēkas “Facebook” lapā.

Ligita Kalniņa

Mielojas ar zivīm un klausās mūziku
 Kamēr makšķernieki jūras piekrastē ķēra butes, tikmēr 

pārējie baudīja brīnišķīgu laiku un zivju dienu. 
Pie tautas nama visas dienas garumā pulcējās ļaudis, lai baudītu brīniš-

ķīgo atmosfēru, gardos zivju ēdienus un ainara Dūdiņa izpildītās dziesmas. 
Par dienas svarīgāko notikumu kļuva zivju kūpināšana, pasākuma apmek-
lētājiem bija iespēja ne tikai vērot, kā notiek zivju sagatavošana un kūpinā-
šana, bet arī pašiem piedalīties šajā procesā. Mazie pasākuma apmeklētāji 
kopā ar Jūrkalnes bērnu un jauniešu teātra “Jampadracis” dalībniekiem pie-
dalījās dažādās radošās darbnīcās. Šāds pasākums pie mums, Jūrkalnē, noti-
ka pirmo reizi, bet pēc apmeklētāju atsaucības ir skaidrs, ka arī nākamgad ir 
vērts rīkot šādu pasākumu un nu jau daudz plašāku. Paldies visiem atbalstī-
tājiem, bet īpaši Maritai Jēkabsonei – par pasākuma ideju un organizēšanu.

Krīstīne Skrulle

Laipni gaidu visus interesentus līdz 27. decembrim 
Jūrkalnes bibliotēkā apskatīt izstādi “Latviešu trimdas 
paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās’’.

Fricis Forstmanis (1906–2004), labāk pazīstams kā dzejnieks un at-
dzejotājs Fricis Dziesma, Latviju pameta 1944. gada novembrī, lai bēgļu 
laivā dotos uz kara neskarto Zviedriju. Forstmanis bija ne tikai dzej-
nieks, žurnālists, bibliotekārs un grāmatu iesējējs, bet arī talantīgs foto-
grāfs, kurš ar savu kameru ir dokumentējis gan latviešu trimdas aktivi-
tātes Zviedrijā, gan veidojis izteiksmīgus laikabiedru portretus. Izstādē 
redzama neliela, bet unikāla daļa no Friča Forstmaņa kultūrvēsturiskās 
kolekcijas. Tās veidošanā piedalījušies latvieši no dažādām valstīm: 
Māra Strautmane un Petra Iniņberga no Stokholmas, foto negatīvus pa-
līdzēja sagādāt Friča Forstmaņa bērni – meita Līvija un dēls Tālis, kurš 
dzīvo Kanādā.  Izstādi atklāja andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda 
pārstāves Māra Strautmane un Petra Iniņberga, Latvijas mutvārdu vēs-
tures pētniece Māra Zirnīte.

Izstāde “Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fo-
togrāfijās” ir viena no LZP pētnieciskā projekta “atmiņu pārnese starp 
paaudzēm: naratīvā perspektīva” aktivitātēm, tapusi ar “Nordplus” pro-
jekta finansējumu, sadarbojoties Latvijas universitātes Filozofijas un so-
cioloģijas institūta Mutvārdu vēstures nodaļas pētniekiem, andreja Eg-
līša Latviešu nacionālajam fondam un Latvijas universitātes bibliotēkai.

Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja Ligita Kalniņa

Makšķerēšanas čempionāta uzvarētāji.   
egīla dRaudiņa aRhīva foto

19. oktobrī Jūrkalnē 
notika jau devītais 
Latvijas čempionāts jūras 
makšķerēšanā no krasta. 
šogad viss bija citādāk nekā 
iepriekšējos gados. Īsajā 
versijā – sacensību laiks 
īsāks, starts un finišs 
Jūrkalnes centrā, uzvarētāji 
aizbrauca uz Lietuvu. 
Pilnajā versijā par visu pēc 
kārtas.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu 
pieredzi, organizatori nolēma 
nedaudz paeksperimentēt un 
izmainīja sacensību sākuma un 
beigu laiku. Starts tika dots plkst. 
8 un finišs plkst. 17. Kā saka, rīta 
stundai zelts mutē. Šo teicienu 
labi varēja attiecināt uz pirmajām 
divām sacensību stundām. Butes 

ķērās visos sektoros un gandrīz 
visiem sacensību dalībniekiem. 
Kad makšķerēšanas pirmās po-
zitīvās sajūtas tika apzinātas, vējš 
nedaudz pamainīja virzienu. Tas 
nāca komplektā ar straumi un 
nevēlamo jūraszāli. Nu butes tik 
aktīvas vairs nebija.

Starta un finiša vieta tika pār-
celta uz Jūrkalnes centru blakus 
tautas namam. Tas bija noderīgi, 
jo plānoto atklāšanas uzrunu pār-
trauca lietus. Piecu minūšu ko-
rekcija, un visi dalībnieki ir telpās. 
apsveikuma uzruna no Jūrkalnes 
pagasta vadības, īsa instruktāža, 
un uz startu. Viss ātri un kompak-
ti.

Šajā gadā piedalījās arī viena 
komanda no Lietuvas. un… no-
startēja ar vislabāko rezultātu, sa-

ķerot vairāk nekā 10 kg bušu. Ie-
priekšējos gados viesu komandām 
nebija izdevies pietuvoties pat pir-
majam desmitniekam. Sarunā ar 
lietuviešiem noskaidrojās, ka abi 
ir aktīvi makšķernieki un piedalās 
līdzīgās sacensībās Lietuvā.

Plkst. 17 tiek izšauta finiša 
raķete un sākas svēršana. Kamēr 
tiesneši apkopo rezultātus, dalīb-
niekiem tiek piedāvātas siltas pus-
dienas. Makšķernieki ēd, tiesneši 
skaita. Likās, ka viss iet ātri un 
raiti, bet maza nepamanīta kļūdi-
ņa lika rezultātus pārskatīt un ko-
riģēt pat divas reizes. Nu, reizēm 
tā gadās.

Par Latvijas čempioniem 
jūras makšķerēšanā no krasta 
2019. gadā kļuva komanda no Lie-
tuvas.

1. vietā – “Gramzas”: Rai-
nonds Gudaitis un arturs Dauge-
la, loms 10,49 kg. 

2. vietā – “Ēsam klāt!”: Gints 
Erenbots un Dainis Daude, loms 
8,74 kg. 

3. vietā – “Kolkas makšķerē-
šanas klubs 1”: Oskars Sproģis un 
Māris Grīnpukals, loms 7,29 kg. 

SIa “Salmo” ceļojošais kauss 
paliek Latvijā pie komandas 
“Ēsam klāt!” – Ginta Erenbota 
un Daiņa Daudes. apsveicu uz-
varētājus! Liels paldies sacensību 
atbalstītājiem: Latvijas Makšķerē-
šanas sporta federācijai, SIa “Sal-
mo”, Jūrkalnes pagasta pārvaldei, 
Jūrkalnes tautas namam, brīvdie-
nu mājai “avoti”. Paldies arī visiem 
sacensību dalībniekiem par aktīvu 
piedalīšanos! uz tikšanos nāka-
majā gadā. Ne asakas!

Tiesnesis Egīls Draudiņš

Notika devītais Latvijas čempionāts 
jūras makšķerēšanā no krasta

Pateicos par izrādīto 
interesi izstādes atklāšanā!

Izstādes atklāšanā piedalījās arī vietējie interesenti – Forstmaņa mantojums ir 
aizraujošs.  ligitas Kalniņas foto

Jūrkalnē izveido 
lasītāju klubu

Pirmā grāmata, ko lasīs 
kluba dalībnieki, būs šī.

ligitas Kalniņas foto 
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užava

Vējš norāva koku lapas 
un sagrieza virpulī, uzmeta 
gaisā un izklāja pāri zemei. 
Kopā ar krāsainajām lapām 
aizritējušas arī oktobra 
dienas užavas pamatskolā. 
Tikpat raibas kā koku lapas. 

Lai gan oficiāli Miķeļdiena ir 
septembrī, mūsu skolā tā šogad 

tika atzīmēta 3. oktobrī, kad sko-
las pagalmā uz jautru, veselīgu 
un garšīgu pasākumu pulcējās sā-
kumskolas skolēni. Viņi kopīgi no 
dažādiem materiāliem izgatavoja 
Rudens vīriņu. Tad katram bija ie-
spēja iemēģināt roku, krāsojot ar 
ziedlapiņām, burkāniem, sarkano 
kāpostu un citiem dabas materiā-

liem. Bija arī spēles un dziesmas. 
Oktobra sākumā Skolotāju 

dienas laikā skolā notika pārvēr-
tības. 9.  klases audzēkņi iejutās 
skolotāju lomā. Jāsaka paldies 
katram no viņiem, jo savu darbu 
visi paveica godam. 9.  klases au-
dzēkņu secinājums – skolotāju 
darbs nebūt nav viegls. Savukārt 

Rudens dažādība un krāsainība ir ne 
tikai dabā, bet arī pasākumos, kas notiek 
mūsu “Tautas dārzā”.

5. oktobrī pulcējāmies krāsainu kļavlapu ieskau-
tā atpūtas vakarā “Nāk rudentiņš”, kur ikviens varēja 
baudīt gan lēnus, gan ātrus deju ritmus. 26. oktobrī 

pie mums viesojās Zlēku amatierteātris “Margots” 
ar režisores Kristīnes Kauliņas iestudēto Saulcerītes 
avotiņas lugu “Plaģiāts jeb mazais botānikas brī-
nums”. Paldies par aktieru meistarīgo saspēli un ie-
jušanos lomās.

Gita Vilgute 

sākumskolas skolēni 8.  oktobrī 
projektā “Skolas soma” devās uz 
radošo maizes laboratoriju “Ra-
mala” Ventspilī. Mājās viņi at-
griezās ar pašu rokām darinātiem 
maizes kukulīšiem un jaukiem ie-
spaidiem par piedzīvoto.

16. oktobrī 3.  klases skol-
nieces Diāna Ināra Grinberga 
un Evelīna Miķelsone piedalījās 
stāstnieku konkursā Zūrās. abām 
tā bija pirmā reize šādā pasākumā 
un bija liels satraukums, bet mei-
tenes veiksmīgi tika ar to galā. Par 
interesantu un veselīgu pasākumu 
bija parūpējusies skolotāja Karīna 
Cimermane, kura  12. oktobrī ai-
cināja visus sākumskolas skolēnus 
uz putras dienu. Tās laikā skolēni 
noskaidroja, no kādiem graudau-
giem var pagatavot putru, izcept 
maizi. Bija iespēja atpazīt graudus 
pēc izskata un garšas. Tas bija ti-
kai pirmais putras pasākums šo-
gad. Būs vēl nākamie. 

19. oktobrī skolā notika ilgi 
gaidītais absolventu un darbinie-
ku salidojums. Patīkami bija vē-
rot, cik liels bija atkalredzēšanās 
prieks bijušajiem klasesbiedriem 
un skolotājiem. Patīkami bija vē-
rot absolventu acīs mirdzošās 
prieka dzirkstis, kad viņi satika 
savus bijušos klasesbiedrus. Sā-
kumā visi devās uz svētku kon-
certu užavas tautas namā, kur par 
jaukiem mirkļiem gādāja skolas 
direktore Guntra Magonīte un 
skolas absolvents Jānis Geste, bet 
par mūziku – “Windy Temper” no 
Ventspils. Jaukus un mīļus brīžus 
sagādāja arī atsūtītie videosveicie-
ni no bijušajiem skolotājiem un 
absolventiem. uzmundrinošus 
vār dus skolai veltīja Ventspils no-
vada domes priekšsēdētājs aivars 
Mucenieks un Izglītības pārvaldes 
vadītāja aina Klimoviča. Jauku 
pārsteigumu dāvāja užavas bib-
liotekāre Dagnija Latiša un tau-
tas nama vadītāja Gita Vilgute. 
Paldies! Pēc svinīgā koncerta visi 
devās uz užavas skolu, kur notika 
pasākuma otrā daļā. Gan svētku 

koncertā, gan vakara gaitā bieži 
skanēja frāze: “uz tikšanos nā-
kamajā salidojumā!” Visu vakaru 
skolā valdīja kņada un atkalsa-
tikšanās prieks. Fotogrāfam bija 
darba pilnas rokas, jo visi gribēja 
iemūžināt satikšanās reizi. atva-
doties bieži skanēja vārdi: “Paldies 
par šo iespēju satikties atkal!” 

Īpaši saspringtas bija oktobra 
pēdējās dienas, jo gandrīz kat-
ru dienu notika kāds pasākums. 
22.  oktobrī pirmsskolas grupas 
bērnu komanda devās uz Ģime-
ņu dienas pasākumu Puzē, kur 
bija jāapmeklē daudz interesantu 
sportisku staciju. Noguruši, bet 
priecīgi par piedzīvoto, visi atgrie-
zās mājās, pa ceļam aktīvi daloties 
iespaidos. Paldies vecākiem, kuri 
atrada laiku kopā ar bērniem do-
ties uz Puzi! 28. oktobrī 7.–9. klašu 
skolēni devās ekskursijā uz Radio-
astronomijas centru Irbenē, kur 
uzzināja daudz interesantu faktu 
par tā darbību un nozīmi, kā arī 
iepazinās ar apkārtnes vēsturi. Ko-
pīgi visi secināja, ka tā bija fizikas 
stunda, tikai mazliet savādāka.

29. oktobrī 5. un 6.  klases 
skolēni devās uz orientēšanās 
spēli Ventspils Galvenajā biblio-
tēkā. Mājās visi atgriezās apmie-
rināti ar piedzīvoto un uzzināto. 
30.  oktobrī skolas pašpārvaldes 
dalībnieki bija sarīkojuši Helovī-
na ballīti sākumskolas skolēniem. 
Netrūka jautru spēļu un izdarību, 
kā arī notika jestra dejošana. Visi 
šķīrās noguruši, bet apmierināti. 

31. oktobrī sākumskolas sko-
lēni devās uz planetāriju Ventspi-
lī. Mājās atbraukuši, viņi stāstīja, 
ko jaunu uzzinājuši, un atgādinā-
ja, ko jau iepriekš bija zinājuši. 

31. oktobra vakarā uz skolas 
vecāku kopsapulci tika aicināti 
skolēnu vecāki. Pēc sapulces vi-
ņiem bija individuālas sarunas ar  
skolotājiem. Tā, pavisam nemanot, 
aizskrējušas oktobra dienas, un pa-
vadītais laiks mums visiem dāvājis 
jaukus mirkļus un atmiņas. 

Anita Pāvelsone 

zlēkas

Zlēku pasta nodaļa – 
citās telpās 

No 4. novembra Zlēku pasta nodaļa apmeklētājus pieņem “Pūcī-
tēs”, kur atrodas pagasta pārvalde. Mainījies arī nodaļas darba laiks. 

Līdzšinējās Zlēku pasta nodaļas telpas “Bitenieki” gan klientu, gan 
darbinieku vērtējumā bija neapmierinošas pilnvērtīgai un komfortablai 
pasta pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai. Tāpēc pieņemts lēmums 
par telpu maiņu. Jaunās telpas ir izremontētas, ērtas, tajās būs klientiem 
pieejami atvērtā tipa preses izdevumu un citu preču stendi, kas ļaus pār-
skatāmi izvēlēties nepieciešamo pirkumu.

Turpmāk pasta nodaļa strādās pirmdienās no plkst. 8 līdz 11 un no 
otrdienas līdz piektdienai no plkst. 8 līdz 11 un no plkst. 12 līdz 13.

Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja 
Vineta Danielsone

Daudz jaunu iespaidu 
un satikšanās prieks

Užavā ieradies Zlēku amatierteātris. gitas vilgutes foto

Rudens dažādība užavā

Užavnieki Radioastronomijas centrā Irbenē.  anitas Pāvelsones aRhīva foto 
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seniori

Raima Pudule-Indāne 
ir ticīgs cilvēks, Dievs 
viņai palīdzējis sadzīvot 
ar dažādām veselības 
problēmām un iepriecina 
ikdienā. ugālniecei uz galda 
ir kristīgās autores Rudītes 
Losānes dzejas krājums – no 
tā tiek izrakstītas rindas 
apsveikumiem draudzes 
locekļiem.

Raimas vārdu viņas māmiņa 
noskatīja grāmatā “Sultāna ver-
dzene”, pirmie trīs ģimenē bija dēli, 
tādēļ jo lielāks bija prieks, beidzot 
sagaidot meitiņu. Viņas dzimtais 
pagasts ir Tārgale. Pabeigusi 1. 
vidusskolu, Raima Rīgā mācījās 
tehnikumā, apgūstot grāmatvedes 
profesiju. Tajā viņa nostrādāja līdz 
meitiņas Marikas piedzimšanai, 
bet pēc tam 42 gadus bija pārde-
vēja. “Darbs bija smags, bet man 
patika būt cilvēkos. Kad biju jauna, 
viss bija pa spēkam, gāju un šivē-
rējos. Strādāju arī Māteru veikalā, 
bet 30 gadus biju pārdevēja tajā 
veikalā, kas atradās pretim baznī-
cai. Tas bija laiks, kad man sākās 
veselības problēmas, uzzināju, kas 
ir depresija. Palaikam nokļuvu 
slimnīcā, bet turpināju strādāt.”

Tolaik par depresiju nerunāja 
tik atklāti kā tagad. Raima nesapra-
ta, kas ar viņu notiek, vien secināja, 
ka ir ļoti slikti kā fiziski, tā garīgi. 
“ārstējos, bet lielākās pārmaiņas 

Dievs piepilda sirdi ar mīlestību

notika tad, kad satiku Dievu. Mani 
kristīja piecu mēnešu vecumā. Kad 
nācu lielāka, mamma man iemācī-
ja Tēvreizi. Viņa svētkos gāja kājām 
desmit kilometrus uz baznīcu. Ie-
svētīt mani nepaguva, jo bija pa-
domju laiki, bet sēkliņa manī bija 
iesēta. Kad tētis Fricis bija mūžībā 
un mammītei Elizabetei bija 75 
gadi, viņa vairs viena nevarēja tikt 
ar visu galā, tāpēc atnāca dzīvot 
pie manis. Mums kopā bija labi. Es 
tolaik biju sevis meklējumos. Gāju 
svētdienās uz baznīcu – nezināju, 

kā tur uzvesties, bet vēlējos iegūt 
mieru. Kā nu mācēju, tā lūdzu. 
Mācītājs Jānis Kalniņš teica, ka 
man vajag iesvētīties.”

Kādu laiku ugāles baznīcā 
kalpoja mācītājs uģis Brūklene, 
un arī viņš mudināja domāt par 
iesvētībām. Raima sāka apmeklēt 
mācības, un Ziemassvētkos viņu 
iesvētīja. Tas bija ļoti aizkustinošs 
brīdis, Raima bija ļoti priecīga par 
satikšanos ar Jēzu, kurš bija mek-
lēts desmit gadus. “Mums sākās 
Bībeles stundas, es labprāt lasīju 

Svētos rakstus. Nu jau 18 gadus 
esmu kristiete, un tas man ir pa-
līdzējis grūtos brīžos, kas saistīti 
ar veselības stāvokli. Man ir slima 
sirsniņa, to darbina aparāts, tāpēc 
ir pasliktinājusies dzīves kvalitāte, 
bet meitiņa Marika man saka, lai 
daru tikai to, ko varu. Man ļoti pa-
tīk puķes, es labprāt darbojos dār-
zā, bet lēni un mierīgi. Īpaši grūti 
ir rītos. Ģimenes ārstam ir bieza 
mape ar manu slimību vēsturi, bet 
esmu cīnītāja un optimiste, turklāt 
man taču ir, uz ko paļauties!”

Trešdienās Raimas dzīvoklī 
notiek Bībeles pulciņa nodarbības, 
tās apmeklē piecas kristīgās mā-
sas. Viņas lasa Jauno derību, lūdz 
un pateicas, pēc tam ir sadraudzība 
pie kafijas tases. Raima ir pateicīga 
tiem cilvēkiem, kuri šoruden ugālē 
sāka organizēt alfas kursa nodar-
bības. “Kad es nāku mājās no šīm 
tikšanās reizēm, mana sirds ir tik 
piepildīta ar mīlestību! Mums ir ļoti 
feina draudzes priekšniece Dace 
Vilemsone, kura uzaicina dažādus 
interesantus lektorus un mūziķus. 
Par visu ir padomāts līdz pēdējam 
sīkumam – tas ir tik patīkami! Reizi 
mēnesī dodos līdzi mūsu mācītā-
jam Jānim uz Māteriem, kur rindas 
kārtībā kādā no mājam notiek diev-
kalpojums ar Svēto vakarēdienu.”

Raima atceras, kā viņa pus-
audzes gados apciemojusi savas 
tantes un onkuļus, kuriem nebija 

bērnu. apciemojumi turpināju-
šies arī tad, kad radiniekiem jau 
bija sirmas galvas. Raima palīdzēja 
vākt sienu, iesaistījās kartupeļu tal-
kās. Viņas sirdī vienmēr mājojusi 
līdzestība, tāpēc tad, kad sociālā 
darbiniece aiga Strazdiņa piezva-
nījusi un pavaicājusi Raimai, vai 
viņa varētu parūpēties par vientuļo 
Irmiņu, ugālniece ar lielu prieku 
sākusi to darīt. “Mēs ar Irmiņu 
sadraudzējāmies, viņa bija liela kā-
rumniece. Piecus gadus devos pie 
viņas reizi nedēļā, bet brīdināju: ja 
man būs slikti, es nebūšu. Irmiņa 
mani ļoti gaidīja, mēs bijām lie-
las draudzenes. Nosvinējām viņai 
90 gadu jubileju. Reiz Lieldienās 
aiznesu groziņu ar zaķīšiem un 
šokolādes olām – kā Irmiņa prie-
cājās! Jūs varbūt atceraties Lūciju 
Tomkalni? Kad viņa dzīvoja us-
mas pansionātā, braucām ciemos, 
Lūcijai patika kristīgā dzeja. Viņa 
līdz sirmam vecumam bija sagla-
bājusi tādu gaišumu! Es ilgus ga-
dus rūpējos par veciem cilvēkiem, 
un tas man sagādāja prieku. Zināt, 
jaunībā es tāda nebiju, bet Dievs 
mani pārvērta.”

Raimas draugos ir daudz kris-
tiešu, bet viņa labi saprotas arī ar 
citiem cilvēkiem, piemēram, drau-
gu lokā ir sirsnīgie kaimiņi un dā-
mas, kuras rušinās dārzā, arī biju-
šie kolēģi.       

Marlena Zvaigzne 

“Tagad manā sirdī ir miers, ar mani ir Dievs un daudz 
labu cilvēku,” saka Raima.    maRlenas ZvaigZnes foto

tārgale

11. un 12. oktobrī 
Tārgales pamatskolas 
“Gudrinieku skolas” 
dalībnieki viesojās 
Zūrās. mūs sagaidīja 
un par mums rūpējās 
vienmēr pozitīvā Vārves 
pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Berga 
un Zūru novadpētniecības 
ekspozīcijas vadītāja 
Viktorija Rebuka kopā ar 
saviem palīgiem – Ingu un 
Janitu.

Viss sākās piektdien, kad stun-
das jau bija beigušās. “Gudrinieku 
skolas” dalībnieki kopā ar skolo-
tājām devās ceļā. Lija lietus, un 
ceļš bija garš, bet noskaņojums 
saglabājās pozitīvs, jo mūs gaidīja 
piedzīvojumi. 

Vispirms iegriezāmies Zūru 
bibliotēkā, kur tās vadītāja Mārī-

te Ķīvite mūs iepazīstināja ar savu 
valstību un gudri iesaistīja jaunie-
šus diskusijā par grāmatu lasīša-
nas nozīmību, bet pēc tam Zūru 
bērnu un jauniešu centrā “Tīne” 
vadīja viktorīnu jauniešu koman-
dām. Skolēni aizrautīgi iesaistījās, 
un arī skolotājām bija interesanti, 
viņas maliņā izveidoja savu slepe-
no komandu un arī atbildēja uz 
visiem jautājumiem, priecādamās 
par pareizajām atbildēm un par 
to, kas no jauna uzzināts.

Pēc intelektuālajām izklai-
dēm devāmies uz Zūru Sporta 
un kultūras centru pusdienās, ko 
gādīgas rokas jau bija sagādājušas. 
Saldajam ēdienam paši sev Rūķu 
darbnīcā cepām rausīšus, ko kopā 
ar tēju baudījām muzeja kamīn-
telpā, kad aiz loga jau bija satum-
susi melna nakts. Gaidot, kamēr 
rauši izcepsies, apskatījām muzeja 

ekspozīciju un klausījāmies mu-
zeja vadītājas stāstījumā par Zūru 
senatni.

Vakars pienāca drīz, un tas 
tika pavadīts jautrās spēlēs. 

Sestdienas rīts sākās ar bro-
kastīm, konfekšu vārīšanu un 
stāstu par cukura ražošanu Zūrās 
senos laikos. uzzinājām, kas ir 
cukurgalvas un kā tās tika izman-
totas ražošanā. Telpu orientēša-

nās spēlē pārbaudījām, kā esam 
iepazinuši savas naktsmājas, un 
veidojām sirsnīgus apsveikuma 
dekorus mājiniekiem.  Pusdienas 
sev gatavojām paši, bet, kamēr tās 
tapa, piedalījāmies jautrās stafe-
tēs. Pēc tam notika apbalvošanas 
ceremonija.

aizraujošā ciemošanās noslē-
dzās ar pastaigu pa pielijušo mui-
žas parku, korķa koka meklēšanu 

un rudens lapu lasīšanu.
Mums patika Zūrās! Mēs gri-

bētu tur paviesoties vēl kādu reizi.  
Paldies visiem, kas ieguldīja lielu 
darbu gatavojoties! Zūrās patiesi 
prot uzņemt viesus!

Tārgales pamatskolas 
“Gudrinieku skolas” 

dalībnieki un skolotājas 
Daiga Kņaza un 

Sabīne Brante

Tārgalnieki 
apmeklēja Zūras

Lai uzdevumu paveiktu pareizi, jābūt zināšanām un atjautībai. 
tāRgales PamatsKolas aRhīva foto
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nupat atkal dzīvojam 
interesantā laikā: jau kuro 
reizi krustcelēs mūsu mūža 
gājumā – šoreiz reformas 
krustcelēs. Kā būs? Ja 
nu mūs tomēr pievienos 
pilsētai, vai tad arī būs 
tas atbalsts un rūpes par 
lauku senioriem, ko jūtam 
tagad? Tāpēc dzīvojam un 
priecājamies šeit un tagad!

Oktobra vidū saņēmām uzai-
cinājumu ciemoties pie Pāvilostas 
senioriem. ar šo kaimiņu novadu 
mums izveidojusies vēsturiska 
saikne. Daudz Jūrkalnes zvejnieku 
ģimeņu, bēgot no kolhoza, papil-
dināja “Dzintarjūras” zvejnieku 
arteļa biedru rindas. Sadarbība 
turpinās arī jaunāko paaudžu lai-
kā. Tā kā mūsu busiņš ir mazs, tad 
ātri vien visas astoņas vietas bija 
aizņemtas. 19. oktobrī Pāvilostā 
baudījām ļoti sirsnīgu tikšanos, 
koncertu, sadziedāšanos. Priecā-
jāmies un piedalījāmies rudens ra-
žas skates novērtēšanā, balsojot ar 
ozolzīlēm.

Pirms dažiem gadiem mums 
nejauši radās izdevība iepazīt 
Jāņa Purmalieša stāstījuma frag-
mentu par Ventspili, un jau toreiz 
sapratām, ka mēs daudz ko nezi-
nām. Ik pa brīdim atcerējāmies 
šo braucienu un gribējām tur-
pināt iepazīt pilsētu. 24. oktobrī 
tas īstenojās. Kā parasti, Zlēku 
autobusā ar mūsu iecienīto šofe-
ri Vilni pie stūres braucām tuvāk 

apgūt Ventspili. Sākām ar ekskur-
siju koncertzālē “Latvija” un mū-
zikas skolā. Iespaids vienreizējs! 
Pārsteidza plašums, klusums, lai 
gan notika nodarbības. Pārdo-
māts katrs sīkums, lai būtu ērti 
un lietderīgi. Protams, visiem ra-
dās vēlēšanās apmeklēt arī kādu 
koncertu. Šoreiz gan izmantojām 
skatuvi, lai nofotografētos. Paldies 
annai Zagorskai par atsaucību un 
sirsnīgo stāstījumu!

Tālāk nonācām Jāņa Purma-
lieša aprūpē. Braucienā pa pilsētu 
uzzinājām gan par vēsturi, gan šo-
dienu. Paskatījāmies caur Latvijas 
kontūru uz jūru un devāmies uz Li-
vonijas ordeņa pili. Ekskursiju pilī 
noslēdzām, priecājoties par agrāko 
laiku skaistajiem tērpiem. Daudzi 
no mums pilī bija pirmo reizi, tā-
pēc radās gandarījums, ka beidzot 
to skatām ne tikai no ārpuses, bet 
redzam arī visu bagātību, kas ir 
telpās. Vērai bija pārdzīvojums, jo 
viņa ar asarām acīs atminējās, kā, 
būdama 13 gadus veca meitene, 
ar māsu šajās telpās, kad pilī bija 
cietums, kamerā pavadījusi nakti. 
Visu laiku nebija sadūšojusies šo 
vietu apmeklēt. Tā ir epizode no 
mūsu tautas traģiskās vēstures, kas 
pelnījusi plašāku piemiņu.

Pilsētas iepazīšanu noslēdzām 
ar pēcpusdienas maltīti kafejnīcā 
“Centrs”, kurā arī gandrīz visi bija 
pirmo reizi. Laba vieta, visi ap-
mierināti.

Kārtējo reizi secinājām, ka 

pienācis laiks, kad tālie ceļi vairs 
nav pa spēkam, bet tik daudz in-
teresanta ir tepat, tikai jāredz un 
jāiepazīst. Visi brauciena dalīb-
nieki vienbalsīgi lūdza publiski 
pateikt sirsnīgu paldies Jānim 
Purmalietim par mums veltīto 
dienu, interesanto, visiem sapro-
tamo stāstījumu un bezgala sir-
snīgajiem vēlējumiem brauciena 

noslēgumā. Secinājums vienbal-
sīgs – ar to vēl viss nebeidzas! Vēl 
Pārventa, izņemot bibliotēku, nav 
apgūta. Tā ka viss turpināsies.

Pēdējā oktobra pirmdienā ti-
kāmies un jau izvēlējāmies nāka-
mā gada braucienus. Īsais marš-
ruts būs pavasarī uz Talsu pusi, 
bet rudens pusē uz divām dienām 
ceram aizbraukt uz Latgali. Krā-

jam spēkus un līdzekļus, lai varam 
turpināt iepazīt tuvākus un tālākus 
novadus! Šogad senioru balle būs 
28. decembrī. Vienojāmies, ka or-
ganizēsim pašapdāvināšanos par 3 
eiro. atgādinu, ka novembrī tikša-
nās laiks nemainās – mēneša pē-
dējā pirmdienā plkst. 13. Tiksimies 
un baudīsim kopā būšanas prieku!

Marija Janvāre

Pirms sešiem gadiem 
pirmais Ventspils novada 
senioru saiets notika Vārves 
pagastā, to organizēja 
Viktorija Rebuka, bet nu jau 
šos saietus varam uzskatīt 
par tradicionāliem. sestais 
Ventspils novada senioru 
saiets, veltīts starptautiskajai 
senioru dienai, notika 
Piltenē. 

Esam pateicīgi Ventspils nova-
da pašvaldībai par atbalstu visu trīs 
labi apmeklēto un gaidīto senioru 
pasākumu finansēšanā. Labi zi-
nām, ka Ventspils novada seniori 
pavasarī var atpūsties “Sudrabota-
jās melodijās” Puzē, vasarā sportot 

Zūrās un rudenī izglītoties kādā no 
pagastiem.

Šogad Piltenes ļaudis pie sevis 
uzņēma ap 140 vecāka gadagājuma 
novada iedzīvotāju no visiem pa-
gastiem, bet nākamajā gadā senio-
ri satiksies Tārgalē. Liels paldies 
Ventspils novada Kultūras nodaļas 
vadītājai Zanei Pamšei par klātbūt-
ni un sirsnīgajiem novēlējumiem, 
par jauko apliecinājumu, ka nova-
da seniori pelna novada vadības 
uzmanību. Esam pateicīgi arī Pil-
tenes pilsētas un pagasta pārvaldes 
vadītājam aigaram Kresam par ap-
sveikumu mūsu svētkos un līdzda-
lību pasākuma organizēšanā. Pilte-
nes seniori kultūras nama vadītājas 

ārijas Vīksnes vadībā ar skaistiem 
dekoriem visās telpās bija ienesuši 
jauku, rudenīgu noskaņu un saga-
tavojuši interesantu programmu. 
ar savām atziņām un dažādu pētī-
jumu rezultātiem klātesošos iepa-
zīstināja anita Kreicberga, zīmola 
“Mārītes zālītes” vadītāja, bloga 
“Ramtai Rīti” radītāja. Viņa balstīja 
stāstījumu uz savu pieredzi zīmola 
“Mārītes zālītes” produktu izman-
tošanā. Tās ir īpašas ārstniecības 
augu receptes uztura bagātinātā-
jiem, eļļām, ziedēm, tējām un augu 
pulveriem, kurus ražotāji piedāvā 
saviem klientiem. anita stāstīja 
par atslodzes dienām, kuras viņa 
pati ievēro, atsakoties no kviešu 

miltiem, cukura, gaļas un piena 
produktiem, – pavasarī 40 dienas, 
bet rudenī 20 dienas. Ne jau visiem 
pietiek pacietības un uzņēmības, 
lai ko tādu paveiktu, bet gan jau 
kādu šī pieredze uzrunāja. anita 
mācīja pareizi elpot, stāstīja, kā 
lietot ūdeni, lai tas palīdzētu orga-
nismam atbrīvoties no toksīniem 
un būtu kā zāles. Dažādu padomu 
un ieteikumu netrūka, katram bija 
iespēja izvēlēties, ko no piedāvātās 
bagātības paturēt prātā, ko neņemt 
vērā. Pēc lekcijas iegādājāmies gan 
ziedes, gan eļļas un citus izstrādā-
jumus, un dažiem pat izdevās sa-
ņemt nelielas konsultācijas.

Piltenes ļaudis bija sagatavo-

Jūrkalnieku oktobra stāsti

Jūrkalnieki apskata koncertzāli “Latvija”.  maRiJas JanvāRes aRhīva foto

juši visiem svētku dalībniekiem 
apsveikuma kartītes ar interesan-
tākajiem Piltenes skatiem, uzklā-
juši bagātīgu svētku galdu un pa-
rūpējušies par izklaidi. Muzikālo 
sniegumu nodrošināja dziedātāja 
Tonija Dombrovska, viņa prata 
iesaistīt visus klātesošos dziedā-
šanā, pat jautrās dejās. aicināja 
visus kopā dziedāt sirdij tīkamās 
melodijas un ar akordeonu rokās 
muzicēja starp klausītāju rindām. 
Tonija ne tikai dzied, viņa pati 
raksta dziesmu melodijas, tik ne-
zin kāpēc šajā tikšanās reizē vairāk 
balstījās uz pazīstamu dziesmu 
dziedāšanu, taču dziesmu “Es tevi 
šonakt uzlūdzu uz deju” ar aijas 
Celmas vārdiem mums izdevās no 
viņas izvilināt. Tonijai ir ilggadīga 
pieredze, savulaik viņa ir dziedāju-
si Latvijas Radio korī, bijusi soliste 
Ogres pūtēju orķestrī “Horizonts” 
un grupā “Jumprava”, sadarboju-
sies ar komponistu Grigoriju Zil-
beru un izpildījusi viņa dziesmas, 
dziedājusi arī restorānos un diev-
namos, dažādos saviesīgos pasā-
kumos. Liels paldies ārijai Vīksnei 
un visiem viņas palīgiem par jauko 
dienu Piltenē! Gads parasti aizjo-
ņo ļoti ātri, tādēļ droši varu teikt 
– uz tikšanos Tārgalē!

Māra Kraule

novada senioru saiets Piltenē

Tonija Dombrovska iepriecina senioru saieta dalībniekus.  māRas KRaules foto
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Kādu dienu ceļš mani 
aizdeva uz pansionātu 
“selga”.  Biedrības “Popes 
muiža” aktīvists Roberts 
Grinbergs pastāstīja, ka 
aprūpes iestādē dzīvo 
no Popes nākusī milda 
Vilcmeiere.

atradusi vajadzīgo istabiņu, 
pieklauvēju, un tur jau viņa sēž uz 
gultas malas. Pamanījusi ciemiņu, 
Milda lēni pieceļas un steidz pre-
tim. aicina novilkt virsdrēbes un 
pacienāties ar kādu konfekti. Viņas 
istabas biedrene Laima Grebeža 
sāk slavēt savu kaimiņieni, sa-
kot, ka Milda ir brīnišķīgs cilvēks: 
“Viņa, lai gan es neļauju, tīra ista-
biņu, iet lejā un augšā pa kāpnēm.” 
Seniore, to dzirdot, mulsi pasmai-

da un sāk atgaiņāties, paskaidrojot, 
ka kustības ir vajadzīgas un tas 
nekas, ka jāpieturas pie spieķīša. 
22.  decembrī viņa būs nodzīvoju-
si veselu gadsimtu, bet vēl ir gana 
ņipra. arī atmiņa ir laba, vien brī-
žiem kāds pavediens aizslīd sāņus 
un samudžinās. “Popē piedzimu 
un Popē gribēju nomirt, bet tā nu 
sanāca, ka pirms diviem gadiem 
nonācu pansionātā. Man bija dēli 
Fricis un Viktors, bet abi divi jau 
ir aizsaulē. Mazbērnu man nebija, 
vairs nevarēju sevi pienācīgi ap-
kopt, tāpēc esmu “Selgā”.” Milda at-
ceras, ka bērnībā neviens viņu ne-
lutināja, mazajam meitēnam bija 
jādodas ganos un pēc tam jāstrādā. 
Pāris gadus popeniece nodzīvoja 
Dundagā, tur apprecējās, bet sākās 

Gandrīz katru gadu 
Ventspils novada Senioru 
padomes dalībniekiem ir 
bijusi iespēja gūt pieredzi 
savam darbam citos 
novados, izņēmums nebija 
arī šis gads, jo 21. oktobrī 
senioru padomes dalībnieki 
gandrīz no visiem pagastiem, 
atturējās jūrkalnieki, devās 
kārtējā pieredzes braucienā. 
šogad izmantojām lielāku 
autobusu, un braucienā 
piedalījās 31 seniors. 
Viesojāmies aizputē un 
iepazināmies ar senioru 
apvienības “Piesaulīte” 
darbību.

Parasti pieredzes apmaiņas 
braucienu dienā iepazīstam jau-
nus apskates objektus, un arī šajā 
reizē izmantojām iespēju gūt jau-
nas zināšanas un iespaidus. Vis-
pirms apskatījām apriķu luterāņu 
baznīcu, kuru dēvē par Kurzemes 
pērli. No ārpuses tā ir ļoti līdzī-
ga citām baznīcām, bet interjers 
pārsteidz ar unikāliem kokgriezu-
miem un griestu gleznojumiem. 
Koktēlniecības meistardarbu vei-
do kungu loža, kancele, altāris, 
ērģeles, bikts sols, viss saglabājies 
ļoti labi un nevienu neatstāj vien-
aldzīgu. Pēc tam viesojāmies pie 
ainas Cērmanes, viņas veikums 
apriķu muižā liek aizdomāties ik-
vienam, cik vērtīgi ir iepēdot vēs-
turē un visu saglabāt, lai būtu in-
teresanti gan lieliem, gan maziem. 
Pirms daudziem gadiem aina iz-
veidoja nelielu Rūķu muzeju ap-
riķu skolas bēniņos, tagad skola 
slēgta, un pamazām visu lielo ēku 
apdzīvo muzejs, kas iekārtots ļoti 
gaumīgi, bez lieliem naudas ie-
guldījumiem, izmantojot ikvienu 
stūrīti pat muižas bēniņos, un ik 
uz soļa tas ļauj sajust sirdsdarba 
burvību. Mīļums un vēlme sagā-

dāt prieku ikvienam apmeklētā-
jam staroja ik brīdi. Muzejā ir ie-
spējams apskatīt dažādas izstādes, 
man šķiet, ka mums laimējās, jo 
tur bija skatāma aizputes māks-
linieces Guntas Ruicēnas gleznu 
izstāde. Ja agrāk viņas darbus ne-
biju redzējusi, tad tagad jau varu 
atzīties, ka ar lielu interesi izlasīju 
internetā pieejamo informāciju 
par mākslinieci.

aizputes kultūras namā tikā-
mies ar senioru apvienības “Pie-
saulīte” valdes priekšsēdētāju Edī-
ti Dovkanti, viņa bija sagatavojusi 
informāciju par galvenajiem vir-
zieniem, kas ir senioru apvienības 
rūpju lokā. Par galveno uzdevumu 
viņi ir izvirzījuši senioru izglītoša-
nu, regulāri organizējot seminā-
rus, lekcijas par aktuālām tēmām, 
lai seniori būtu pietiekami izglīto-
ti visos jautājumos, kas skar viņu 
ikdienu, zinātu vairāk par savām 

tiesībām un prastu orientēties 
virtuālajā pasaulē, tātad apvienība 
veic nozīmīgu mūžizglītības dar-
bu. Savas vēlmes seniori adresē 
pilsētas vadībai, bet viņi nav tikai 
prasītāji, paši veic arī nelielus dar-
bus, ir labiekārtojuši pilsētas avo-
tiņu, piedalās uzkopšanas darbos, 
grābj lapas, jūtas vajadzīgi. Paši 
organizē daudzus izbraukumus, 
lai iepazītu gan tuvākas, gan tā-
lākas vietas, šogad viņi, ļaujoties 
vēdera priekiem, esot nobaudījuši 
strausu gaļu, šitaku zupu un vīn-
gliemežus. Nūjošana, koncertu, 
muzeju, teātra izrāžu apmeklē-
jumi, atpūtas vakari ir piedāvāju-
mā ikvienam senioram aizputē. 
Brīžiem gan ieskanējās pa kādai 
drūmākai notij, jo ne visus senio-
ru ieteikumus un ierosinājumus 
atbalstot novada dome. Ventspils 
novada senioriem ir ļauts izvēr-
tēt gūto informāciju, un ceru, ka 

kādu ideju viņi izmantos savos 
pagastos.

Optimisma pilnu stāstījumu 
par aizputi un tās ļaudīm mums 
sniedza Jolanta Berga, kas vadīja 
ekskursiju pa pilsētu, viegli savijot 
vēstures ritmus ar šodienu. Viņa ar 
lepnumu stāstīja par cilvēkiem un 
viņu veikumu pilsētas izaugsmē. 
Tālāk mērojām ceļu uz Kazdangu, 
pabijām Kazdangas pilī un novēr-
tējām darbu, kas veltīts lielās ēkas 
izmantošanai, jo nu jau desmit ga-
dus pilī nav skolas ritma, to apdzī-
vo muzeja ļaudis. Lai papildinātu 
ekspozīciju, viņi sadarbojas gan ar 
“Latvijas Valsts mežu” darbinie-
kiem, gan ar fotomāksliniekiem 
un kolekcionāriem. Muzeja vadī-
tāja Ilze Holštroma mums parā-
dīja arī Kazdangas kultūras nama 
zāli, kur ir ļoti interesanti, grezni 
griesti.

Dienas noslēgumā vēl apmek-

lējām Piena muižu, lai iepazītos 
ar Piena muzeju, kas izglīto par 
piena ceļu no govs pupa līdz mūsu 
galdam. Grūti man izvērtēt, kas 
vainojams, ka šajā muzejā nepa-
manīju to entuziasmu un radošu-
mu, ko dāsni baudījām iepriekšē-
jās apskates vietās, bet ieejas cena 
muzejā gan bija visaugstākā.

aizvadījām iespaidiem un la-
bām emocijām piepildītu, bagātu 
dienu. atkal pārliecinājos, ka dau-
dzās vietās mums gribējās uzka-
vēties ilgāk, nekā atļāva maršrutā 
ieplānotais laiks, bet ceru, ka Se-
nioru padomes dalībniekiem radās 
vēlme šos interesantos apskates 
objektus parādīt arī citiem pagas-
ta senioriem, izvēloties to apskati 
turpmākajos braucienos. Paldies 
novada pašvaldībai par transportu 
un šoferim Raitim Rudbaham par 
mums veltīto dienu.

Māra Kraule

karš, un vīrs Edvards kara virpulī 
pazuda. Milda strādāja Popes skolā 
par apkopēju, elektrības tolaik ne-
bija, apkopējas pa telpām staigāja 
ar lukturiem rokās. “Zināt, mēs 
gājām zagt malku, lai varētu izku-
rināt skolu! Tad no Dundagas uz 
Ventspili nāca bānītis, netālu no 
skolas bija stacija, un tur krāmēja 
arī malku. Varbūt nav smuki, ka 
es tā saku, bet mēs vakaros gājām 
ar maisiem uz staciju un lasījām, 
ko nu varējām atrast, lai kurinātu 
auksto skolu. Dzīvojām netālu no 
tās. Ūdens nebija, to vedām ar zir-
giem.” 

Mildas jaunībā un spēka gados 
Popē bijis deju kolektīvs, vīriešu un 
sieviešu ansamblis, arī viņa dziedā-
jusi, jo balss bijusi laba un gribējies 
saturīgi pavadīt brīvo laiku. “Pope 

ir ļoti skaists pagasts! atminos, 
ka estrādē notika balles. Man kai-
miņos dzīvoja Inguna, viņa tagad 
man ir kā meita, kas par mani gādā 
un rūpējas. Mēs tā samīļojamies, 
kad viņa atbrauc pie manis ciemos. 
arī Ingunas ģimene mani ir pieņē-
musi par savējo. Rau, kādu televi-
zoru atveda!” 

Milda izauga sešu bērnu ģime-
nē, viņa bija vecākā, bet vienīgā ir 
palikusi dzīvajos. Māmuļa ar asa-
rām acīs stāsta par saviem dēliem, 
kas bijuši labi cilvēki. Neko nevar 
darīt, ka liktenis viņus paņēma pir-
mos. Par dzīvi pansionātā seniore 
nesūdzas. Istabiņa ir gaiša un mā-
jīga, ēdienu pienes klāt. Ilgā mūža 
noslēpums esot darbs un vēlreiz 
darbs – citu recepti Milda nezina.   

Marlena Zvaigzne

22. decembrī Milda svinēs 
simto dzimšanas dienu. 

maRlenas ZvaigZnes foto

Ilgā mūža noslēpums ir darbs 

Senioru padomes pieredzes brauciens

Senioru padomes dalībnieki pieredzes apmaiņas braucienā.  māRas KRaules foto
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Iegriezusies Zūru 
pamatskolā, sastopu divas 
aktīvas 9. klases audzēknes 
undīni Gūtmani un Dārtu 
siliņu. Draudzenēm ir aktīva 
dzīves pozīcija, viņām nav 
vienalga, kas notiek skolā 
un ārpus tās.

Meitenes ir pazīstamas no 
pirmsskolas laikiem un jau tad 
satuvinājās. Draudzenes viena ot-
rai var izstāstīt visas problēmas, 
zinot, ka tiks uzklausītas, bet sa-
dzirdētais netiks pausts tālāk. Pēc 
undīnes sacītā, visi 14 devītās 
klases skolēni ir diezgan draudzī-
gi. Īpaši tas manāms pēdējā mācī-
bu gadā. Devītie cits citam palīdz 
mācībās un labprāt kopā atpūšas, 
sarīkojot kopīgu nakšņošanu, kad 
var skatīties filmas un pļāpāt, līdz 
aizkrīt acis. No mācību priekšme-
tiem undīnei patīk matemātika, 
literatūra un sports, viņa labprāt 
lasa Imanta Ziedoņa dzeju, jo 
dižgara teiktais sasaucas ar mei-
tenes domām. Dārta atzīst, ka 
viņa ar interesi piedalās vēstures 
un mājturības stundās. Draudze-
nes spriež, ka interesi izraisa arī 
skolotāja personība, ir pedagogi, 
kuriem īpaši labi padodas uzrunāt 
audzēkņus, un šajās stundās ir pa-
visam cita rosība. undīne ir Zūru 
pamatskolas pašpārvaldes prezi-
dente, pret šo pienākumu viņa iz-
turas atbildīgi, jo uzskata, ka viņai 
jābūt aktīva jaunieša paraugam. 
Kopā ar pārējiem pašpārvaldes 
aktīvistiem tiek domāts, kādus pa-
sākumus organizēt, lai pēc stun-
dām pavadītais laiks būtu satu-
rīgs. Dārta pašpārvaldē iesaistījās 
5.  klasē. Viņa stāsta, ka atbildīgā 
skolotāja par tās darbību ir Evita 
Kubinska, pie kuras pēc padoma 
var vērsties arī starpbrīžos. Dār-

ta domā, ka undīnes darbošanās 
prezidentes amatā ir pamanāma. 
“Man patīk būt prezidentei. Varu 
sevi pierādīt, uzņemoties pasāku-
mu organizēšanu un vadīšanu. Jā, 
man tiešām patīk,” secina undīne. 
uzstāšanās prasmes ir apgūtas iz-
teiksmīgās runas konkursos, ku-
ros Zūru pamatskolas audzēkne 
un viņas draudzene Dārta  pieda-
lījušās vairākus gadus. Skolnieces 
ir apmeklējušas arī Viktorijas Re-
bukas vadītā teātra pulciņa nodar-
bības, iemācījušās nebaidīties no 
skatuves un publiski paust savas 
domas, reizēm izsakot arī neērtu 
viedokli. undīne ir dejojusi mo-
dernās dejas un labprāt, ja būs 
tāda iespēja, to turpinātu darīt. 

atbildot uz jautājumu par 
pusaudžu problēmām, draudze-
nes min pārlieku lielo aizrauša-
nos ar mūsdienu tehnoloģijām. 
“Mēs varētu par daudz ko runāt, 
tomēr sēžam telefonos. arī es to 
daru pārāk bieži,” atzīst Dārta. 
Savukārt undīne teic, ka dažkārt 
jūtama vienaudžu necieņa pret 
atšķirīgo izskatā un uzvedībā, 
kas, protams, nepārsniedz vis-
pāratļautās normas. Reiz undīne 
gribējusi uzvilkt garas zeķes, bet 
ilgi domājusi, vai to darīt, vai tas 
netiks dzēlīgi komentēts, bet tad 
nolēmusi, ka grūtības rūda rak-
sturu.

Pēc 9. klases undīne, iespē-
jams, dosies uz Liepāju, lai teh-
nikumā mācītos par frizieri un 
stilisti, mehatroniķi vai... auto-
mehāniķi. Meiteni interesē arī ak-
trises profesija, tādēļ, iespējams, 
viņa vispirms tomēr mācīsies 
vidusskolā. arī Dārta domā par 
tehnikumu Liepājā un dizaina ap-
gūšanu.         

Marlena Zvaigzne

Pastalas. Kas tās ir?
Pastalas ir viens no senākajiem tautiskā 

apģērba elementiem. Katram novadam ir 
savas raksturīgās iezīmes gan tautas tērpos, 
gan aksesuāros, gan apavos. Tāpēc mums likās 
svarīgi izzināt pastalu īpatnības un atšķirības 
Latvijas novados gadu gaitā. 

Pateicoties Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina 
un materiālu tehnoloģijas katedras docentei agritai 
Krieviņai-Siliņai, kura pētījusi pastalu īpatnības Latvijā, 
uz Sporta un kultūras centru “Zūras” tika atvesta izstā-
de “Pastalas. Kas tās ir?”. Tā bija apskatāma visu oktobri.

Pateicoties Ventspils novada pašvaldības atbalstīta-
jam kultūras projektam “Pastalnieki”, mums bija iespēja 
ne tikai apskatīt šo seno apavu vēsturi izstādē, bet arī 
pašiem izgatavot pastalas. 

Paldies agritai Krieviņai-Siliņai un viņas māsai In-
tai, kuras visas dienas garumā pacietīgi mācīja pastalu 
darināšanu. Darbs noritēja divās grupās, tas nebija no 
vieglajiem, bet gandarījums par padarīto bija visiem. 

Šajā meistarklasē Ventspils novada 28 iedzīvotāji ap-
guva seno mākslu – pastalu gatavošanu – un tika pie 
savām pastalām.

Paldies visiem, kuri bija kopā radoši jaukajā sest-
dienā. 

Inga Berga

Kad septembra 
“iesildīšanās” aiz muguras, 
var nopietni mācīties un 
mācīt – klāt oktobris ar 
vairākām gan skolēniem, 
gan skolotājiem patīkamām 
norisēm.

Kurš 9.  klases skolēns gan nav 
gaidījis dienu, kad viņš varēs ieņemt 
tik ļoti kāroto skolotāja vietu. Būt 
skolotājam ir tik patīkami: vari visus 
mācīt un pamācīt, vari citiem prasīt 
gan gudras lietas, gan kārtību. Sko-
lotāju diena ir īstais laiks, lai piepil-
dītu sapni – būt skolotājam. Šogad 
9.  klases audzēkņi un viņu vecāki, 
neiztiekot bez klases audzinātājas 
atbalsta, bija rūpīgi sagatavojuši 
svētkus. Saldā kūciņa ar simbolisko 
kafijas tasi gaidīja ikvienu skolotāju. 
Skolotājiem nācās strādāt svētku 
gaisotnē, kas atmosfēru klasēs pa-
darīja atšķirīgu no ikdienas. Vienu 
mācību stundu vadīja jaunie skolo-
tāji – viņiem iepriekš sagatavotās, 
pārdomātās darbības vajadzēja īs-
tenot klasēs, mācot dažādus priekš-
metus. Neesot bijis viegli, tas tika 
atzīts vēlāk, jo “mazie” neesot bijuši 
sevišķi cītīgi un paklausīgi, kā sko-
lotāji bija cerējuši, bet stundas no-
vadītas, rezultāti sasniegti.

Svētki turpinājās skolas zālē, 
kur 9.  klases skolnieks Emīls bija 
iejuties Zūru muižas grāfa Lambs-
dorfa lomā un noteica, kāda kārtī-

ba būtu ievērojama uz viņa zemes, 
kur skola celta pirms 183 gadiem. 
Pārbaudījumi skolotājiem bija sa-
gatavoti mūzikas jomā. Pēc zīmē-
juma vajadzēja atpazīt dziesmu, 
spējas bija atšķirīgas, bet kopīgiem 
spēkiem tika atpazītas visas dzies-
mas, un skolotāji saņēma 9. klases 
gatavotos “ordeņus”.

Nav daudz iespēju visiem pe-
dagogiem doties vienā virzienā, bet 
Skolotāju dienas ekskursija to ļauj 
realizēt. Mērķis – apmeklēt ne tik 
tālus, interesantus objektus. Šoreiz 
ceļš veda uz ārlavas pagasta amat-
nieka Igurda Baņķa “Kauliņiem”. 
Objekts vairāk pazīstams ar ārlavas 
bānīti, bet pati svarīgākā ir Latvijas 
amatniecības kameras prezidija lo-
cekļa Igurda Banķa personība. Viņš 
vada meistardarbnīcu “Zelļi”, kurā 
kokgriezēja un galdnieka amatu 
apgūst jaunieši, kuri tiek iedroši-
nāti un motivēti turpināt strādāt šo 
darbu tālāk. Saimnieka teritorija ir 
interesanti iekārtota, viss ir sakopts, 
un apmeklētājus priecē gan augu 
stādījumi, gan senie priekšmeti, in-
teresanti veidotais labirints ar seno 
grieķu gudrībām. Meistars pats ra-
dījis divas automašīnas, ar kurām 
veicis braucienus pa Kurzemi. Sais-
tošākais objekts ir Igurda un viņa 
mācekļu atjaunotais bānītis. ar to 
iespējams izbraukt 735 m garumā 
pretī Saules kustības virzienam, jo 

tā esot enerģētiski pareizi pārvieto-
ties. ārlavas bānīša stacija iekārtota 
tuvu realitātei, kāda tā bijusi bānīša 
darbības laikā. Dažas stundas, kas 
pavadītas kopā ar erudīto, asprā-
tīgo, saistošo personību, ir ļoti no-
derīgas mūsu skolas darbā. Igurda 
atziņa: vislielākā kļūda ir tā, ka cil-
vēks, pirms dara, ilgi sēž un rēķina, 
smalki apdomā, tāpēc nekas dulls 
un neparasts nevar piepildīties. Par 
to vērts padomāt.

18. oktobrī skolā svinīgi tika 
atklāta skolas absolventu galeri-
ja. Līdz šim absolventu izlaiduma 
fotogrāfijas bija tikai no 21. gad-
simta, daļa atradās skolas muzejā, 
tagad skolas absolvents agnis Pet-
rovs skolai dāvināja planšetes ar 
absolventu fotogrāfijām no 1953. 
gada. Skolas absolventei Viktorijai 
Rebukai un direktorei Santai Bro-
šai bija gods noņemt pārklāju, lai 
atsegtu 61 izlaiduma audzēkņus. 
Tas – visu Zūras skolas skolotā-
ju un darbinieku darba rezultāts. 
Katrs no absolventiem skolas ju-
bilejas reizēs te varēs pakavēties 
atmiņās par skolas laiku. Skolai 
tagad ir sava himna, savs karogs un 
absolventu galerija, tas simbolizē 
skolas esamību ilgos laikos. atmi-
ņās dalījās skolotāji, absolventi, tie, 
kuriem Zūru skola aizvien ir darba 
vieta un laikam arī sirdsvieta. 

Skolotāja Inta Šterna

Ir drosme pateikt 
savu viedokli

Pēc 9. klases draudzenes Dārta (pa kreisi) un Undīne, 
iespējams, mācīsies Liepājā.  maRlenas ZvaigZnes foto

Oktobris Zūru skolā

Zūru pamatskolas pedagogi devušies izzinošā ekskursijā.  evitas KuBinsKas foto

Vienas no pašvaldības atbalstītajā 
kultūras projektā tapušajām pastalām. 

ingas BeRgas aRhīva foto
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mēs protam stāstīt!

Erudītie Ventspils novada stāstnieki. ilZes JudZiKas foto

16. oktobrī sporta un 
kultūras centrā “Zūras” savā 
pirmajā saietā  pulcējās 22 
mazie stāstnieki no mūsu 
novada annahites, ances, 
Tārgales, užavas un Zūru 
pamatskolas un Piltenes 
vidusskolas.

Pasākuma viešņas – Iman-
ta Ziedoņa fonda “Viegli” balvas 
“Laiks Ziedonim 2018” saņēmējas, 
stāstnieces aija Kaminska un āri-
ja Klēvere, kā arī folkloriste Ināra 
Salava – sanākušos iesildīja un ie-
kustināja. Bija runas vingrinājumi,  
jautras rotaļas un stāstījumi.

Bērni ar aizrautību stāstīja pa-
sakas, notikumus un anekdotes, 
kurus paši vai ar skolotāju un vecā-
ku palīdzību bija izvēlējušies darīt 
zināmus citiem. Stāstījumos bija 
jūtams apliecinājums, ka izvēlētie 
teksti ir ne tikai saprotami, bet ka 
saieta dalībnieki tos prot arī intere-
santi un saistoši izstāstīt.

Pasākuma noslēgumā stāst-
niece aija Kaminska atzīmēja, ka 
paveikts liels un nozīmīgs darbs, 
lai iedzīvinātu stāstnieku kustību 
Ventspils novadā, un uzaicināja 
drosmīgākos piedalīties stāstnieku  
konkursa “Teci, teci, valodiņa!” pir-
majā atlases kārtā.

Mazie stāstnieki savas prasmes 
pārbaudīja Ventspils amatu mājā 
31. oktobrī. Konkursā piedalījās 31 
dalībnieks no Ventspils un Vents-
pils novada. Ja pagājušajā gadā 
mūsu novadu konkursā pārstāvēja 
tikai viena dalībniece, tad šogad – 
jau 11 skolēni: Lāsma Petrina un 
Estere Lepere no ances pamat-
skolas (skolotāja Silvija Grinberga), 
Linda Brauna no Piltenes vidussko-
las (skolotāja Daira Gebauere), Ha-
ralds Ekmanis no Tārgales pamat-
skolas (skolotāja Daiga Pavlova), kā 
arī Zūru pamatskolas skolēni Dairis 
āboliņš, aleksis Ūdris, Deniss La-
rionovs, Ģirts Jansons (skolotāja 
Laila Rutule), Dita Siliņa, adriana 
Heidija Karpova un Daniela Kruga 
(skolotāja Viktorija Rebuka).

Mūsu novada bērnu uzstāšanās 
bija lieliska. Vērtēšanas komisija 
izteica patiesu nožēlu, ka dalībnie-
ku skaits, kurus var izvirzīt uz otro 
kārtu, ir tik ierobežots. Otrajā kār-
tā mūsu novadu pārstāvēs Haralds 
Ekmanis, Lāsma Petrina, Dita Si-
liņa un Dairis āboliņš. Lai viņiem 
veicas!

Kurzemes  plānošanas 
reģiona finansētā  projekta

 “Kurzemes stāstnieks” 
īstenotāja Viktorija Rebuka

šomēnes daudzos pagastos izrāda filmu “smelies spēku 
dabā”. Tās pasūtītājs bija Ventspils novada pašvaldība, 
režisors sandris Jūra. 

“Smelies spēku dabā” ir stāsts par visiem 12 novada pagastiem, atklā-
jot dabas vērtības, vēsturiskus faktus, cilvēku raksturus un nodarboša-
nos. Kā atzina Sandris, nebija viegli izvēlēties, ko filmēt, jo piedāvājums 
bija ļoti plašs, turklāt bija skaidrs, ka novada ļaudis uzdos jautājumus, 
kāpēc filmēts tieši tas, nevis cits personāžs, kādēļ režisors iegriezies tieši 
tajā uzņēmumā, nevis citā. Visu aptvert nebija iespējams, bet noskaņu 
radīt gan. To, vai tas ir izdevies, jāvērtē skatītājiem. 

Marlena Zvaigzne 

informācija pope

Pasaulē izplatītā muzicēšana 432 
hercu frekvencē pirmo reizi skanēs Popes 
kalnā. To dēvē par brīnumu toni, par kura 
dziedinošo spēku cilvēce zina vismaz kopš 
antīkās Grieķijas laikiem, taču tādu vai 
citādu iemeslu dēļ ir ierasts mūziku atskaņot 
prātam atpazīstamākajā 440 hercu frekvencē. 

Otrajā adventē Popē viesosies mūziķis Ēriks upe-
nieks, kuru klausītāji ierasti var dzirdēt gan solo, gan 
džeza un populārās mūzikas koncertos kopā ar aivaru 
Hermani, Igo, Jāni Stībeli, Gintu Krievkalni un citiem. 
Popes muižas svētku zālē Ērika ģitāras skaņas satiksies 
ar rakstnieces Lauras Vinogradovas vārdiem. “Pasaule 
ap mums un mūsos smaržo. Maza bērna mati, kanēļa 
standziņa un cepti āboli… Šis koncerts meditācija būs 

vienam par otru un otram par vienu. Par mums!” – 
tā Laura, kura pērn Ziemassvētkos svinēja sava Popei 
veltītā stāstu krājuma “Lāču kalns” atvēršanas svētkus. 

Pasākuma rīkotāji aicina apmeklētājus ierasties vil-
nas zeķēs un ērtā apģērbā, atklājot, ka šis ir viens no no-
tikumiem, kurš pieskaitāms Popes muižas, tagad Popes 
pamatskolas, Saullēkta durvju vēršanas procesam. ar 
līdz šim gūtajiem līdzekļiem veiks arhitektoniski māks-
liniecisko izpēti un izgatavos atjaunojamās austrumu 
ieejas skici. Vēl nepieciešams finansējums durvīm un 
skaistajai verandai, kurā reiz skolasbērniem būs zaļā 
klase, bet mūspuses cilvēkiem – laulību un citu svinību 
vieta. Zināms, ka durvis tika aizmūrētas pagājušā gad-
simta 50.–60. gados siltuma ekonomijas nolūkā. 

Ilze Meiere

Aicina smelties spēku dabā
Filmas režisoru 

Sandri Jūru 
sajūsmināja 

Ventspils novada 
skaistā daba un 
darbīgie cilvēki. 

maRlenas ZvaigZnes foto 

aicinām uz Ziemassvētku koncertu 
brīnumu frekvencē
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informācija

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 – 
otrdien, 3. decembrī. 
Nākamais numurs iznāks 
17. decembrī.

2019. gada oktobrī Ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti divi jaundzimušie – 
Piltenē un Tārgales pagastā.  

Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētas divas laulības, 
četras – usmas evaņģēliski 
luteriskajā draudzē,
viena – Popes evaņģēliski luteriskajā draudzē.   

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
oktobrī reģistrēti miršanas gadījumi: 

Ugāles pagastā arvīds nomme (29.04.1937.–6.10.2019.)
  aleksandrs talapins (6.06.1936.–7.10.2019.)
  Brigita Prohodjko (8.07.1954.–26.10.2019.)
Piltenē  laimonis lauris (2.07.1956.–5.10.2019.)
Vārves pagastā Jānis Brūders (10.08.1950.–10.10.2019.)
  viktors Birziņš (25.12.1931.–13.10.2019.)
Ziru pagastā aldis Šefelis (16.11.1954.–26.10.2019.)

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 
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.

usmā 
ventspils novada pašvaldība, nmK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā 
īpašuma “apsaines” kopīpašuma domājamās daļas, 
kadastra nr. 98740060224, adrese: “apsaines”, 
usma, usmas 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 11. decembrim, 
iepriekš saskaņojot apskates laiku ar usmas pagasta 
pārvaldes vadītāju pa tālr. 29287631.

Izsoles objekta ¼ domājamās daļas 
sākumcena – 750 eiro, nodrošinājums – 75 eiro, 
izsoles solis – 50 eiro.

nodrošinājums jāiemaksā ventspils novada 
pašvaldības kontā lv04haBa0551025783903, as 
“swedbank”, kods haBalv22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 
11. decembrim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 
12. decembrī plkst. 15 ventspils novada pašvaldībā 
skolas ielā 4 ventspilī.

Pārdod kustamo mantu 
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 (1. stāvā) skolas ielā 
4, ventspilī, 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 līdz 20. novembrim  
plkst. 12. darbadienās ventspils novada pašvaldības Juridiskajā 
nodaļā (1. stāvā) skolas ielā 4, ventspilī, (kontaktpersona  
andris stepanovičs, tālr. 63629467, 26688898,  
e-pasts andris.stepanovics@ventspilsnd.lv). 

Izsola nekustamo īpašumu

Savu viedokli par vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra Jura Pūces 
uzstājīgi piedāvāto reģionālās 
reformas modeli Rīgā pie 
saeimas izteica arī Ventspils 
novada iedzīvotāji. 

Pēc aptuvenām aplēsēm, uz 
galvaspilsētu no mūsu puses de-
vās ap 60 cilvēku, kuri bija sa-
gatavojuši plakātus un kopā ar 
citu novadu pārstāvjiem pauda 
neapmierinātību ar VaRaM iz-
strādāto pašvaldību administra-
tīvi teritoriālās reformas modeli, 
norādot, ka ministrijas piedāvā-
tais modelis izveidot jaunu ad-
ministratīvo teritoriju ar centru 
Ventspilī ir juridiski nekorekts un 
netaisnīgs. Jau esam ziņojuši, ka 
Ventspils novada domes deputāti 
19.  septembrī ārkārtas sēdē no-
balsoja pret piedāvāto reformas 
modeli. Deputāti Ministru kabi-
neta konceptuālā ziņojuma “Par 
administratīvi teritoriālo iedalīju-
mu” projektā paredzēto priekšli-
kumu par jaunas administratīvas 

novada iedzīvotāji piketēja pie saeimas

Piketā piedalījās arī Piltenes pārstāvji. 
voldemāRa aKmentiņa foto

teritorijas ar jaunu administratī-
vo centru izveidošanu atzina par 
nepamatotu, nekvalitatīvu un 
virspusīgi izstrādātu un Ventspils 
novada pašvaldības iedzīvotāju 
interesēm neatbilstošu un to ne-
atbalstīja. Par pieņemto lēmumu 
Ventspils novada domes deputāti 

informēja Ventspils pilsētas paš-
valdības domi, Ministru kabinetu, 
vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru Juri Pūci, Sa-
eimu, tās frakcijas, Latvijas Valsts 
prezidentu, Latvijas Pašvaldību 
savienību un medijus. 

Marlena Zvaigzne


