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Annahites pamatskolā 
sporta skolotājs Arvis 
Anderšmits strādā kopš  
2008. gada, augustā  
pedagogs saņēma 
pašvaldības apbalvojumu 
“Gada skolotājs”.

Arvis stāsta, ka no 1. līdz 9. 
klasei mācījies Puzes pamatsko-
lā, viņa dienas bijušas piepildītas 
ar treniņiem volejbolā (pirmais 
treneris bija Ilmārs Vensbergs) 
un basketbolā, arī tautisko deju 
nodarbībām. Visi vakari bijuši 
aizņemti, tādēļ blēņām nav atli-
cis laika, lai gan, spēlējot bumbu, 
skolā netīšām izsisti arī logi, ko 
Arvis kopā ar tēti iestiklojuši. Pa-
beidzis Puzes pamatskolu, pužiņš 
devās uz Murjāņu sporta ģimnā-
ziju, pastiprināti pievēršoties vo-

lejbolam. “Man ļoti patīk sports, 
es vienmēr esmu gribējis būt fi-
ziski aktīvs, tādēļ iestājos Sporta 
akadēmijā. Mana pirmā darba-
vieta bija Pastariņa pamatskola 
Cēsīs, pēc tam Ventspils Sporta 
skolā vienu gadu biju volejbola 
treneris, paralēli uzsāku darbu 
Stiklu internātpamatskolā. Sāku-
mā es nedaudz uztraucos, kā mā-
cīšu skolēnus ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem, bet ne-
kas – iestrādājos, un tagad ir labi. 
Šiem bērniem liela motivācija 
censties ir ziņa, ka brauksim uz 
sporta sacensībām. Tad viņi visi 
sarosās un vēlas piedalīties. An-
nahites pamatskolā stundas gaita 
ir lēnāka, ir biežāk jāapstājas un 
jāpastrādā individuāli. C līmeņa 
audzēkņi apmeklē sporta pulci-

ņu, mēs gatavojamies, piemēram, 
futbola vai badmintona sacensī-
bām, piedāvāju dažādus izturības 
un līdzsvara treniņus. Atceros, 
ka pirmajos darba gados Stiklos 
pārdzīvoju, kāpēc uzreiz neva-
ru sasniegt rezultātu, bet nu jau 
esmu sapratis, ka nav jāsteidzas, 
bet jārespektē skolēnu individu-
ālās vajadzības. Kad dodamies 
uz sacensībām, nešķirojam, kuru 
līmeni bērns pārstāv, mēs esam 
komanda, viens veselums. Ja kāds 
audzēknis ir noskumis, es pavai-
cāju, kas noticis, un pastāstu savu 
līdzšinējo dzīves pieredzi, un tad 
mēs abi secinām, ka nav tik traki, 
kā sākumā šķiet.”

Savās stundās Arvis izmanto 
arī tehnoloģijas. 

Piltenes kultūras namā 
Viktorija Rebuka, Sandra 
Picalcelma un Inga Berga 
saņēma balvas “Kultūras 
laiks”. Šī bija ceturtā reize, 
kad ar īpašu velti tika 
uzteikti novada kultūras 
darbinieki.

Ideja par apbalvojuma pa-
sniegšanu radās Ventspils novada 
pašvaldības Kultūras nodaļas va-
dītājai Zanei Pamšei. Viņa gribēja 
pateikties darbiniekiem, kuri nes 
kultūras gaismu citiem, turklāt to, 
kuru apbalvos, nosaka kolēģu bal-
sojums. Un kurš gan labāk par vi-
ņiem zina, cik daudz darba iegul-
dīts, lai sasniegtu labus rezultātus 
un iedzīvotāji varētu apmeklēt 
interesantus pasākumus.

Šogad ekskluzīvus koka pulk-
steņus saņēma Zūru novadpēt-
niecības ekspozīcijas kuratore 
Viktorija Rebuka, Ventspils bib-
liotēkas speciāliste darbā ar nova-
da bibliotēkām Sandra Picalcelma 
un Vārves pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Berga. “Sandra 
ir mūsu gaismas devēja, kura kopš 
1997. gada apgaismo mūs, lai mēs 
novada iedzīvotājiem varētu pie-
dāvāt modernākos, kvalitatīvā-

kos un aktuālākos pakalpojumus. 
Viņas vadībā esam pieredzējušas 
datorizāciju, elektroniskā katalo-
ga veidošanu, automatizētās lasī-
tāju apkalpošanas ieviešanu visās 

novada bibliotēkās un trīs akredi-
tācijas. Nupat oktobrī aizvadījām 
trešo,” teica Zlēku pagasta biblio-
tēkas vadītāja Pārsla Bože. Viņa 
pastāstīja arī to, ka Sandra veik-

smīgi īsteno projektu “Rakstnieks 
lauku bibliotēkās”, tādējādi lasītāji 
iepazinuši veselu plejādi latviešu 
rakstnieku. Zlēkās vien viesoju-
šies jau desmit prozaiķi. “To, cik 

ļoti mēs Sandrai uzticamies, rak-
sturo šāds atgadījums. Reiz konfe-
rences laikā Madonā kolēģēm ga-
dījās iestrēgt liftā. Ierindas cilvēks 
būtu zvanījis palīdzības dienes-
tam, bet mēs zvanījām Sandrai, lai 
glābj. Viņa mums ir kā mamma, 
reizēm mīļa, reizēm stingra, bet 
mēs esam dažādi – kā jau bērni. 
Sandra spēj mūs saturēt kopā, un 
es ticu, ka garlaicīgi viņai nav un 
nebūs!” minēja Pārsla. 

Ingu Bergu darbs aizrauj tik 
ļoti, ka netiek skaitītas stundas un 
dienas. Galvenais, lai pasākums ir 
izdevies un apmeklētāji mājup do-
das priecīgi un gandarīti. Kultūras 
darbu Inga veic jau desmit gadus, 
bet atzīst, ka aizvien mācās un 
ieklausās mammas Viktorijas pa-
domos, kura izstāstīja meitai, cik 
svarīga pasākuma kultūra – vietas 
noformēšana, apmeklētāju sagaidī-
šana un atvadīšanās. Inga veiksmī-
gi ir piedalījusies vairākos projektu 
konkursos, piesaistot līdzekļus da-
žādu aktivitāšu rīkošanai, turklāt, 
tikko beidzies viens pasākums, tā 
kultūras darbiniece jau domā par 
nākamajiem, gara acīm redzot, kā 
un kas notiks. 

Pasniegtas balvas “Kultūras laiks”

Balvas “Kultūras laiks” 2019. gada nogalē saņēma Sandra (pa kreisi), Viktorija un 
Inga. Pasākumā uzstājās kamerkoris “Nošu planētas”. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Arvja dzīves aicinājums ir sports

Arvis ne tikai māca sportu, bet arī pats piedalās 
sacensībās kā volejbola kluba “Ventspils” spēlētājs. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO



2  | 
2020. gada 14. janvāris

NO DOMES SĒDES

Kā jau katru gadu pirms 
Ziemassvētkiem, Ventspils Piedzīvojumu 
parkā sirsnīgā un jaukā atmosfērā aizritēja 
biedrības “Matisons Runner’s Club” rīkotā 
ikgadējā akcija “Labdarības skrējiens”, 
kurā līdzcilvēki šoreiz tika aicināti atbalstīt 
desmitgadīgo tārgalnieci Saniju un viņas 
ģimeni, ziedojot īpaša pozicionējoša 
autosēdeklīša iegādei.

Kā norāda pasākuma organizētājs Aigars Mati-
sons, “Labdarības skrējiens”, kurš norisinājās trešo 
reizi, tiek rīkots ar mērķi ik gadu palīdzēt kādam 
īpašam bērniņam un viņa ģimenei, aicinot ziedot 
līdzekļus.

Pasākuma dalībnieki, līdzīgi kā iepriekšējos ga-
dus, mēroja distanci gan skrienot, gan ejot, gan arī 
nūjojot. Šī gada labdarības akcija pulcēja ap 200 gan 
lielu, gan mazu dalībnieku ne vien no Ventspils, bet 
arī no citām tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām, 
un ar kopīgu ziedotāju atbalstu Sanijai tika sazie-
doti 1904,18 eiro, kas, kā atzīst skrējiena rīkotāji, ir 
akcijas rekordsumma.

Klātesošos pasākuma dalībniekus priecēja 
dziedātājas Katrīnas Binderes-Čoderes uzstāša-

nās, bija ieradies arī Ziemassvētku vecītis, bet ar 
visskanīgākajiem aplausiem tika atbalstīts Sanijas 
māsiņas Beātes sirsnīgais dziedājums. Pēc skrējie-
na visiem tā dalībniekiem bija iespēja sasildīties ar 
siltu tēju, kā arī mieloties ar augļiem un gardām 
piparkūkām.

Sanijas kuplā ģimene – mamma, tētis, brālis un 
divas māsas – ir ļoti pateicīga visiem pasākuma ap-
meklētājiem un atbalstītājiem, atzīstot, ka šāda vei-
da palīdzība ir ļoti būtiska un neatsverama Sanijas 
attīstībai. Saziedotā summa tiks izlietota pozicionē-
jošā autosēdeklīša iegādei, kas ievērojami atvieglos 
Sanijas nokļūšanu skolā un mājup no tās un būs iz-
mantojams, dodoties kopīgos izbraucienos ar ģime-
ni, kā arī ārstniecisko procedūru apmeklējumiem 
meitenes veselības uzlabošanai.

Labdarības skrējiena rīkotāji norāda, ka pasā-
kums gadu no gada kļūst plašāks, par to liecina gan 
saziedotā summa, gan dalībnieku skaits. Pasākuma 
organizatori un atbalstītāji izsaka pateicību visiem 
iesaistītajiem, kas palīdzēja skrējiena tapšanā, kā arī 
skrējiena dalībniekiem un ziedotājiem.

Marlena Zvaigzne 

Labdarības skrējienā 
Sanijai saziedo 1904,18 eiro

Decembra domes sēdē
l Lēma par novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažie-

ru automašīnas “Hyundai Trajet” un “Chrysler Town & Country” atsavi-
nāšanu, pārdodot par brīvu cenu (skatīt 9. lpp.).

l Pamatojoties uz iesniegumu, atbrīvoja Maiju Kaņepi no novada 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālās izglītības skolotājas pie-
nākumu pildīšanas un iecēla par Pedagoģiski medicīniskās komisijas 
speciālās izglītības skolotāju Intu Pāvelsoni, Annahites pamatskolas 
speciālo pedagoģi.

l Atcēla novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu par detālplā-
nojumu nekustamos īpašumos “Simsoni”, “Imulas”, “Niedragi”, “Jāņi”, 
“Edgari” Tārgales pagastā un “Buntiki” Popes pagastā gala redakciju un 
atzina to par spēku zaudējušu, jo par detālplānojumā paredzētās ap-
būves īstenošanas uzsākšanu uzskatāma novada pašvaldības būvvaldē 
izsniegta būvatļauja. Līgumā noteiktajā termiņā netika uzsākta detālplā-
nojuma īstenošana, novada pašvaldības būvvaldē nav iesniegta saskaņo-
šanai projekta dokumentācija.

l Grozīja novada domes 2017. gada 30. novembra lēmumu “Par 
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”. Noteica novada 
pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu mēnesī par īrējamā dzīvokļa lie-
tošanu šādā apmērā:

a) labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,17% apmērā, dzīvojamām 
telpām ar daļējām ērtībām – 0,13% apmērā, dzīvojamām telpām bez ēr-
tībām – 0,08% apmērā no valstī noteiktā maksimālā mēneša neaplieka-
mā minimuma 2020. gadā (300 eiro); 

b) noteica, ka uz jau izīrētajām dzīvojamām telpām šajā lēmu-
mā noteiktā īres maksas daļa par telpu lietošanu tiek piemērota no 
1.09.2020; 

c) noteica, ka laika periodā no 1.01.2020. līdz 31.08.2020. jau izīrē-
tajām dzīvojamām telpām tiek piemērots ar novada domes 30.11.2017. 
lēmumu noteiktais īres maksas daļas apmērs par telpu lietošanu: 0,43 
eiro/m2 – labiekārtotām dzīvojamām telpām, 0,33 eiro/m2 – daļēji lab-
iekārtotām dzīvojamām telpām, 0,20 eiro/m2 – dzīvojamām telpām bez 
ērtībām. 

l Uzdeva SIA “VNK serviss” saskaņā ar grafiku organizēt Vents-
pils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes uzde-
vuma izpildi – siltumapgādes organizēšanu, ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanu, dzīvojamo māju apsaimniekošanu un 
pārvaldīšanu novadā (skatīt novada domes priekšsēdētāja interviju      
3. lpp.).

l Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta “Sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada 
Ugāles pagastā” īstenošanai 167 202  eiro, lai Rūpnīcas ielā 6 izveidotu 
grupu dzīvokļus astoņām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
nodrošinātu pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Iepirkuma 
procedūrā noskaidrotas projekta kopējās izmaksas – 355  292,84 eiro 
(ERAF un Valsts budžeta dotācija 188 091 eiro).

l Pieņēma grozījumus novada domes 2019. gada 25. jūlija sēdes 
lēmumā “Par pakalpojumu tarifiem” 1. punkta paskaidrojuma daļā un 
papildināja ar vārdiem “**ja piemēro tarifu par m², tad to piemēro katru 
kalendāro mēnesi (arī vasaras mēnešos)”.

l Apstiprināja grozījumus novada domes 2018. gada 26. aprīļa sē-
des lēmumā “Par Ventspils novada maksas pakalpojumu apstiprināša-
nu” (izslēdzot naktsmītņu pakalpojumu Usmas tautas namā no pieliku-
ma 1. punkta 1.7. apakšpunkta).

l Izdarīja grozījumus novada domes 2019. gada 27. jūnija sēdes 
lēmumā “Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu ap-
stiprināšanu”, izslēdzot Jūrkalnes novadpētniecības ekspozīciju “Vētru 
muzejs” no maksas pakalpojumu saraksta, jo tas ir pašvaldības realizēts 
Ziemeļkurzemes  RLP  projekts – “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā 
mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs” ierīkošana un apkārtnes labie-
kārtošana”, līdz projekta uzraudzības perioda beigām – 2022. gada 31. 
decembrim.

l Vēl deputāti izdarīja grozījumus domes nolikumā “Ventspils no-
vada Sociālā dienesta nolikums”, veica grozījumus saistošajos noteiku-
mos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maz-
nodrošinātu, apstiprināja novada domes saistošos noteikumus “Par 
izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas 
kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv 
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

Aicinām iepazīties ar pašvaldības darba 
plānu nākamajiem septiņiem gadiem un 
izteikt savu viedokli. Publiskā apspriešana 
notiks 28. janvārī, tās laikā organizēs četras 
sanāksmes ar iedzīvotājiem – Ugālē, Piltenē, 
Vārvē un Ventspilī.

Ventspils novada attīstības programmas 
2020.–2026. gadam izstrāde uzsākta ar 2018. gada 
29. novembra Ventspils novada domes lēmumu. 
Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums 
vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto  
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 
2019. gada sākumā organizēta un vasarā turpināta 
iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, jūnijā rīkotas 
tematiskās darba grupas ar pašvaldības speciālistu, 
uzņēmēju, sabiedrības pārstāvju līdzdalību. 

Ar 2019. gada 28. novembra Ventspils novada 
domes lēmumu Ventspils novada attīstības pro-
grammas 2020.–2026. gadam projekta redakcija un 
Vides pārskata projekts nodots publiskajai  
apspriešanai, kuras termiņš noteikts no 18. de-
cembra līdz 28. janvārim. Publiskās apspriešanas 
laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānošanas 
dokumenta un Vides pārskata redakciju un izteikt 
viedokli, piedaloties sanāksmēs vai iesūtot priekšli-
kumus rakstiski.

Aicinām iesaistīties publiskās apspriešanas 
sanāksmēs, kurās piedalīsies dokumenta izstrādātāji 
un pašvaldības vadība:

l 21.01.2020. plkst. 15 Ventspils novada  
pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4, Ventspilī;

l 21.01.2020. plkst. 18 Ventavas Sabiedriskajā 
centrā Skolas ielā 8, Ventavā, Vārves pagastā;

l 22.01.2020. plkst. 15 Piltenes pilsētas  
kultūras namā Maija ielā 8, Piltenē;

l 22.01.2020. plkst. 18 Ugāles pagasta  
pārvaldē Ugāles pagasta namā, Ugāles pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā ar dokumentiem 
var iepazīties klātienē vai elektroniski:

l Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, sadaļā Sabiedrības  
līdzdalība;

l Valsts vienotā ģeotelpiskās  
informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_13677;

l klātienē pašvaldības Apmeklētāju  
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī (drukātā 
veidā);

l klātienē pagastu pārvaldēs, bibliotēkās  
(digitālā veidā).

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par 
Ventspils novada attīstības programmas 2020.–
2026. gadam projekta redakciju un Vides pārskata 
projektu iespējams iesniegt līdz 28. janvārim: 

l klātienē pašvaldībā, pagastu pārvaldēs;
l sūtot pa pastu: Skolas iela 4, Ventspils,  

LV-3601;
l elektroniski uz e-pasta adresi:  

info@ventspilsnd.lv;
l elektroniski Valsts vienotā ģeotelpiskās 

informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_13677.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par 
attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt 
vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, 
kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis 
u.tml.).

Attīstības programmas izstrādātājs –  
SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Ventspils 
novada pašvaldību. Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar Ventspils novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītāju Gintu Roderti (tālrunis 27870866, 
e-pasts: ginta.roderte@ventspilsnd.lv).

Aicinām ikvienu iesaistīties Ventspils novada 
attīstības plānošanā!

Ginta Roderte 

Novada attīstības programmas un 
Vides pārskata publiskā apspriešana
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2019. gada 26. jūnijā Ventspils novada 
pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumus ar SIA 
“Venta 1” par četru autoceļu pārbūvi Ventspils 
novadā saskaņā ar SIA “PBT” izstrādātajiem 
būvprojektiem. Būvuzraudzības pakalpojumus 
visos objektos sniedza SIA “SNB projekti”. 
Būvdarbi objektos ir noslēgušies. 

Vārves pagastā projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve 
Vārves pagastā, Ventspils novadā” gaitā ir pārbūvēts pašval-
dības autoceļš Va-10 “Zīles ceļš” posmā no 0,000 līdz 2,300 

km un pašvaldības autoceļš Va-15 “Sušķu ceļš” posmā no 
0,000 līdz 0,620 km. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot 
būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības un būvuzraudzības 
pakalpojumus, ir 290 075,66 eiro, 259 215,10 eiro finansē 
ELFLA, bet 30 860,55 eiro – Ventspils novada pašvaldība. 

Projekta “Pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki–Ezer-
nieki” pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā” lai-
kā Tārgales pagastā ir pabeigta pašvaldības autoceļa T-1 
“Krievlauki–Ezernieki” posma no 0,000 līdz 3,100 km pār-
būve. Projekta kopējās izmaksas ir 213 259,10 eiro, ELFLA 

līdzekļi ir 158 831,34 eiro, bet Ventspils novada pašvaldības 
līdzekļi – 54 427,76 eiro. 

Projekta “Pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši–Lielais 
tilts” pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā” gaitā Uža-
vas pagastā ir veikta pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši–
Lielais tilts” posma no 0,000 līdz 1,200 km pārbūve. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 119 213,30 eiro, ELFLA līdzekļi 
ir 97 969,28 eiro, bet Ventspils novada pašvaldības līdzekļi 
– 21 244,02 eiro.

Evita Roģe 

Pagājušajā gadā 
viens no aktuālākajiem 
jautājumiem pašvaldību 
apritē bija izsludinātā 
administratīvi teritoriālā 
reforma. Nekas vēl nav 
beidzies, tādēļ novada 
domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks 
intervijā pieskaras arī šim 
jautājumam un paskaidro, 
kādi darbi paveikti pērn, ko 
paredzēts darīt šogad.

– Kāds pašvaldībai bija aiz-
vadītais gads?

– Pagājušajā gadā vērienīgā-
kais un izmaksu ziņā dārgākais 
objekts bija Ugāles sporta manē-
ža. To izdevās uzbūvēt tādēļ, ka 
Valsts kasē paguvām laikus sa-
ņemt aizdevumu, kas tagad vairs 
nebūtu iespējams. Mums paveicās 
ar visiem projektā iesaistītajiem 
sadarbības partneriem – gan būv-
niekiem, gan projektētājiem, gan 
būvuzraugiem. Šajā plānošanas 
periodā esam apguvuši lielāko 
daļu no mums pieejamiem Eiro-
pas Savienības struktūrfondu lī-
dzekļiem. Pērn pabeidzām īstenot 
grants ceļu programmu, pārbūvē-
jot 38,152 km, savukārt, pateico-
ties piekrastes programmā atvē-
lētajam finansējumam, Jūrkalnē ir 
izveidota dabas koncertzāle “Vēj-
turu nams”, bet Tārgales pagastā 
izbūvēts ventiņu lībiešu gājēju un 
veloceliņš. Kā jau minēju, Valsts 
kase pašvaldībām vairs neizsniedz 
aizdevumus, tādēļ projektu ievie-
šana ir apgrūtināta, tāpēc ir labi, 
ka iepriekšējos gadus esam daudz 
ko izdarījuši, jo nu, ja pašvaldības 
bankas kontā nav naudas, ir prak-
tiski neiespējami uzsākt darbus, ja 
vien tos nefinansē arī Eiropas Sa-
vienība. 

– Bet nebūs taču tā, ka 2020. 
gads paies dīkstāves režīmā?  

– Ierobežota attīstība šogad 
notiks visās pašvaldībās, tostarp 
arī Ventspils novadā, lai gan re-
montiem un būvdarbiem šogad 
paredzēts atvēlēt vairāk nekā mil-
jons eiro. Visvairāk līdzekļu pra-
sīs Ugāles tautas nama “Gaisma” 

remontdarbu uzsākšana. Kā zi-
nāms, tas drošības apsvērumu dēļ 
pagaidām ir slēgts, bet ēka nevar 
ilgi stāvēt tukša, tāpēc, iedziļino-
ties ekspertīžu un speciālistu slē-
dzienos, ir nolemts vienā korpusā 
veikt apjomīgus ēkas konstruk-
ciju nomaiņas darbus, savukārt 
tajā zonā, kurā iekārtota skatītāju 
zāle, būvkonstrukcijas paredzēts 
nostiprināt ar metāla savilcēm. 
Vispirms, protams, nepieciešams 
tehniskais projekts, būvdarbus, 
cerams, izdosies uzsākt šā gada 
beigās, bet tos pabeigs, vistica-
māk, 2021. gadā. Tuvākajā laikā ir 
jāsakārto Usmas ciema centrs, kur 
tika demontētas savu laiku nokal-
pojušās betona flīzes, bet jaunas 
netika atliktas vietā. Lauku atbal-
sta dienests ir apstiprinājis divus 
projektus, tāpēc pašvaldība līdzfi-
nansēs sporta infrastruktūras sa-
kārtošanu Ances ciemā un Zlēku 
ciema labiekārtošanu no pagast-
mājas līdz kultūras namam. Atjau-
nosim ēkas “Mežrūpnieki” fasādi 
Ugāles pagastā, tāpat remontdarbi 
notiks gan skolās un pirmsskolas 
izglītības iestādēs, gan bibliotēkās 
un kultūras namos, gan daudzos 
citos objektos.    

– Pagājušajā gadā pašvaldī-
bai bija laba ieņēmumu bilance. 

– Jā, iekasējām par miljonu vai-
rāk, nekā bija plānots. Vairāk nekā 
600 000 eiro papildus nodrošināja 
iedzīvotāju ienākumu nodoklis, 
nekustamā īpašuma nodoklis pār-
sniedza 200  000 eiro, tikpat lielu 
summu ieguvām, pārdodot nekus-
tamos īpašumus. Miljons mums 
šogad lieti noderēs, veicot lielākus 
un mazākus darbus. 

– Iedzīvotājus noteikti in-
teresē arī reģionālās reformas 
virzība.

– Pašlaik gaidām, kad Saeimas 
komisija, izskatot likumprojektu 
otrajā lasījumā, izvērtēs iesnieg-
tos priekšlikumus, ceram, ka mūs 
uzaicinās uz komisijas sēdi un dos 
vārdu. Tādējādi cerams, ka iezī-
mētajā reformas kartē tomēr izdo-
sies kaut ko mainīt. 

– Un kā varat komentēt Kul-
dīgas novada domē pieņemto lē-

mumu par suitu novada izveido-
šanu, iekļaujot tajā arī Jūrkalni?

– Domāju, tas ir nekorekti, jo 
pirms šāda lēmuma pieņemšanas 
Kuldīgas novada kolēģiem vaja-
dzēja vispirms to darīt zināmu 
mums. Neesam saņēmuši nevie-
nu telefona zvanu, kas liecinātu 
par vēlmi pievienot Kuldīgas no-
vadam Jūrkalni, nemaz nerunājot 
par Kuldīgas novada domes lēmu-
mu, kas ir pieņemts 19. decembra 
domes sēdē. Savukārt ar Vents-
pils pilsētas domi administratīvi 
teritoriālās reformas jautājumu 
kontekstā mums ir laba komuni-
kācija – viens otram paziņojam 
par savu nostāju un apstiprinā-
tajiem dokumentiem. Iespējams, 
Kuldīgas novada dome raugās uz 
Jūrkalni kā prestižu vietu ar pieeju 
pie jūras, līdz ar to Kuldīgai būtu 
iespēja startēt piekrastes projektu 
konkursos – tāpēc tai ir vajadzīgs 
Ventspils novada pagasts. Cita 
iemesla neredzu. Uzskatu, ka sui-
tu kultūrvēsturisko telpu daudz 
vairāk stiprina pašreizējais mode-
lis, jo tagad to finansiāli atbalsta 
Alsungas, Ventspils un Kuldīgas 
novads. Ja atbalstu sniegs viena 
pašvaldība, tas būs mazāks nekā 
tagad, kad to darām kopīgi. Nedo-
māju, ka jūrkalnieki būs ieguvēji, 

pievienojoties Kuldīgas novadam. 
Mēs neesam gatavi atdot Jūrkal-
ni, jo kopš novada izveidošanas 
šā pagasta attīstībā ir investēti 
1,8 miljoni eiro, bet, ja Jūrkalnes 
iedzīvotāji lems, ka viņi Ventspils 
novadam nejūtas piederīgi, šis vie-
doklis būs jārespektē.

– Pēdējā domes sēdē depu-
tāti pieņēma lēmumu SIA “VNK 
serviss” deleģēt komunālo pa-
kalpojumu sniegšanu vairākos 
pagastos, lai līdz 2021. gada 1. 
februārim uzņēmuma pārzi-
ņā būtu visa novada komunālā 
saimniecība.

–  Šo lēmumu saistām kopā ar 
paredzēto administratīvi terito-
riālo reformu – ja mūs apvienos 
ar Ventspils pilsētu no 2021. gada 
1. jūlija, mums jāizdara diezgan 
steidzams mājasdarbs, lai visu ko-
munālo pakalpojumu sniegšanu, 
tāpat kā Ventspils pilsētā, nodro-
šinātu pašvaldības uzņēmumi, kā 
tam pareizi jābūt. No 1. maija SIA 
“VNK serviss” nodrošinās siltum-
apgādi Piltenes pilsētā, no 1. jūnija 
– Jurkalnē, no 1. septembra – Tār-
galē, bet no 1. novembra – Ancē. 
Savukārt ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanu un 
dzīvojamo māju apsaimniekošanu 
SIA “VNK serviss” nodrošinās Pil-

tenes pilsētā no 1. maija, Zlēkās 
– 1. jūlijā, Tārgalē – 1. septembrī, 
Ancē – 1. novembrī, bet Jūrkalnē 
– 2021.  gada 1.  februārī. Daudz-
dzīvokļu mājās esam uzstādījuši 
siltuma skaitītājus, un tas ļāva 
secināt, ka diezgan bēdīga aina ir 
Usmā. Šajā pagastā siltuma patē-
riņš pat vairāk nekā divas reizes 
pārsniedz patēriņu Ugālē, Užavā, 
Ventavā un Blāzmā. Tas nozīmē, 
ka SIA “VNK serviss” speciālis-
tiem kopā ar Usmas māju dzī-
vokļu īpašniekiem jāmeklē cēloņi 
un jāatrod risinājumi, kā rīkoties, 
lai samazinātu siltuma patēriņu. 
Siltuma skaitītāji ir uzstādīti arī 
Tārgalē un Piltenē, šobrīd katru 
mēnesi izskatām skaitītāju rādī-
jumus un informējam pagasta 
pārvaldniekus, lai viņi pievērstu 
papildu uzmanību mājām, kurās 
ir lieli siltuma zudumi. Vienādu 
māju nav, piemēram, Tārgalē liels 
siltuma patēriņš ir mājās “Zelme-
ņi” un “Apiņi”, Piltenē – Maija ielā 
10 un Maija ielā 12. Nākamajā ap-
kures sezonā šajos ciemos norēķi-
nus par siltuma piegādi aprēķinās 
pēc skaitītāju rādījumiem, tādēļ 
mājām kopīgi jālemj, ko darīt jau 
tagad, lai nākamajā apkures sezo-
nā nebūtu pārsteigumu.           

Marlena Zvaigzne 

Laba ieņēmumu bilance

“Mēs neesam gatavi atdot Jūrkalni, jo kopš novada izveidošanas šā pagasta attīstībā 
ir investēti 1,8 miljoni eiro, bet, ja Jūrkalnes iedzīvotāji lems, ka viņi Ventspils 
novadam nejūtas piederīgi, šis viedoklis būs jārespektē,” saka Aivars Mucenieks. 

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Noslēgušies grants ceļu 
atjaunošanas darbi
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PILTENE
Piltenes kultūras nams
14., 21., 28. janvārī plkst. 14 

dienas centra tikšanās. 
20. janvārī plkst. 19 barikā-

žu atcerei veltīts pasākums. Kino 
izrāde “Dvēseļu putenis”, ieeja 3 
eiro.

21., 28. janvārī plkst. 19 zolī-
tes pavasara kauss.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs jan-
vārī”.

l Literatūras izstāde lasītavā 
“2019. gada lasītākās grāmatas un 
čaklākie lasītāji”.

l Ceļojoša novadpētniecības 
izstāde no Jēkabpils lasītavā un 
bērnu nodaļā “Un līdz pašam ve-
cumam es būšu tas pats”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Cilvēks ir kaut kas vairāk” 
– rakstniecei Gundegai Repšei 60.

l Laulātā drauga dienai 26. 
janvārī veltīta literatūras izstāde 
abonementā “Par vīriem un sie-
vām...”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Grāmata nāk palīgā: stils 
un mode”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 64. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. janvārī plkst. 17.30 

rokdarbnieču tikšanās.
l 24. janvārī plkst. 15 radošā 

nodarbībā “Atradu ideju grāmatā” 
eksotiskas receptes gardēžiem.

PUZE
Puzes kultūras nams
20. janvārī plkst. 19 barikāžu 

dienas atceres pasākums, kon-
certs ar Iru Dūdumu. Visi laipni 
aicināti! Īpaši aicināti barikāžu 
dalībnieki. Ieeja bez maksas.

26. janvārī plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: bib-

liotēka līdz 17. janvārim slēgta, 
lasītājiem atvērta 15. janvārī.

Izstādes:
l Grāmatu izstāde “Baltās” – 

grāmatu izstāžu ciklā “Krāsainās 
grāmatas”.

l Literatūras izstāde “Trīs lie-
tas mani moka no mazotnes: kas 
biju, kas būšu un esmu kas es?...” 
– dzejniekam Fricim Bārdam 140.

l Bibliotēkā lasītāko grāmatu 
izstāde “Pužiņi lasa 2019”.

l Puzes bibliotēkas vecāko 
grāmatu izstāde “Grāmatas neno-
veco”. 

l Literatūras izstāde bērniem 
“Es noslaucīju asaras un ķēros pie 

darba” – rakstniecei Annai Saksei 
115.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 65. kopa.

PASĀKUMI:
l 20.–24. janvārī radošas 

darbnīcas bērniem un jauniešiem 
“Sniga sniegi, putināja”, dažādu 
sniegpārsliņu gatavošana.

TĀRGALE
Tārgales pamatskola
7. februārī plkst. 18 (vai pa-

gasta pārvaldes zālē) ziemas ka-
fejnīca pie galdiņiem kulinārijas 
kluba “Tārgales ķēķis” prezentā-
cijā. Iepriekšēja pieteikšanās pa 
telefonu 28624534 vai 29595334. 
Atrakcijas, izrādes, skeči ventiņ-
mēlē amatierteātra “Tango” izpil-
dījumā.

22. februārī plkst. 18 sadzie-
dāšanās svētki “Dziesmu putenis”. 

Plkst. 20 atpūtas vakars pie 
galdiņiem. Muzikants Kaspars 
Ivasks. Ieejas maksa 3 eiro.

Livōd kalāmīe kōrand 
/Lībiešu zvejnieku sēta 
14. februārī plkst. 18 Meteņ-

diena Tārgalē. Meteņu izdarības, 
dziesmas, rotaļas.

15., 16. februārī folkloras 
kopas “Kāndla” dalībnieku – ķe-
katnieku izrādīšanās XXI starp-
tautiskā masku festivālā Līvānu 
novadā.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dabas 

pētniekam Džeraldam Darelam 
95”.

l Literatūras izstāde “Ziedu 
pasaulē” – rakstniecei Annai Sak-
sei 115.

l Literatūras izstāde “Zemes 
dēls” – dzejniekam Fricim Bār-
dam 140.

l Literatūras izstāde “Ziemas 
pasakas”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 21. janvārī Bērnu žūrijas 

noslēguma pasākums 2. klasei.
l 24. janvārī Bērnu žūrijas 

noslēguma pasākums 6. klasei.

JŪRKALNE  
Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Barikā-

žu atceres diena”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei Annai Saksei – 115”.
l Literatūras izstāde “Lite-

rāts, spožs literatūrkritiķis – And-
rievs Niedra”.

PASĀKUMI:
l 11. janvārī plkst. 12 – Bēr-

nu žūrijas noslēguma pasākums.
l 14. janvārī plkst. 15 Rakst-

nieku savienības Liepājas nodaļas 
vadītājas Lindas Zulmanes stāstī-
jums par Andrievu Niedru literā-
rajā pēcpusdienā “Mana bērnība 
un puikas gadi”.

l 17. janvārī plkst. 13 lasītā-
ju klubiņš lasa un pārrunā “Lietu-
viešu zelta stāstus”.

UŽAVA
Užavas tautas nams
15. janvārī plkst. 16 dzejas 

pēcpusdiena “Ticot, cerot un mī-
lot...”.

24. janvārī plkst. 19 vieso-
jas Ventspils pilsētas pensionāru 
biedrības amatierteātris “Vita-
mīns” ar Elizabetes Haferes lugu 
“Gadsimta lapsu medības”. Komē-
dija vienā cēlienā, ieeja par ziedo-
jumiem.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Barikā-

žu laiku atceroties”.
l Literatūras izstāde “2019. 

gada lasītākās grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Pasakas 

par ziediem” – rakstniecei Annai 
Saksei 115.

l Literatūras izstāde “Neļau-
ju sevi pieradināt” – rakstniecei 
Gundegai Repšei 60.

l Informatīva izstāde “Vai tu 
jau lasi e-grāmatas?”.

PASĀKUMI:
l No 13. līdz 17. janvārim 

Bērnu žūrijas anketu aizpildīšana 
“Lasi – domā – vērtē!”.

l 20. janvārī plkst. 15 in-
formatīvs pasākums par 3td e-
grāmatām “Lasi e-grāmatas bez 
maksas!”.

l 31. janvārī priekšā lasīša-
nas pusstunda pašiem mazāka-
jiem bērniem “Sirsniņa prasa, lai 
bērniņš lasa”.

ANCE
Bibliotēka
Izstādes:
l Lasītāko izdevumu tops 

“Ko labprātāk lasījām 2019?”.
l Literatūras izstāde “Vārdu 

ziedu pavēlniece” – rakstniecei 
Annai Saksei 115 (no 15. janvā-
ra).

PASĀKUMI: 
l 15. un 16. janvārī plkst. 10 

bibliotekārās stundas skolēniem 
“Grāmatu tārps 2020”.

l 25. janvārī plkst. 11 lasī-
tāju interešu klubiņa “Dažādības” 
pasākums “Jauns gads, jauns sā-
kums”.

l 30. janvārī plkst. 14 Bēr-
nu žūrijas noslēguma pasākums 
“Labs ir viss, kas labi beidzas!”.

UGĀLE
Ugāles pag. “Mežrūpnieki”

12. janvārī plkst. 15 ama-
tierteātra “Ugāles drāma” teātra 
izrāde – Danskovīte “Sievasmātes 
bizness”. Ieeja 1 eiro.

Ugāles tirgus laukums
 20. janvārī plkst. 18 barikāžu 

atceres pasākums.
Bibliotēka
Izstādes:
l Ugāles MMS mākslas pro-

grammas audzēkņu radošo darbu 
izstāde.

l Literatūras izstāde “Mēneša 
jubilāri – Gundega Repše, Dže-
ralds Darels”.

l Literatūras izstāde “Jānis 
Arvīds Plaudis par parastām un 
neparastām lietām”.

l Literatūras izstāde “Melnā 
bilance” – janvāra notikumi.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Pasakas par ziediem” – rakstnie-
cei Annai Saksei 115.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 66. kopa.

PASĀKUMI:
l 16. janvārī jauno grāmatu 

diena.

POPE
Popes kultūras nams
20. janvārī plkst. 13.30 Ama-

tu telpas diena Popes pamatskolas 
8.–9. klašu skolēniem.

25. janvārī plkst. 17 kinova-
kars: filma “Dvēseļu putenis”.

8. februārī plkst. 17 koncerts 
“Sveču gaismā…” . 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei, mākslas zinātniecei  Gun-
degai Repšei 60”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei Annai Saksei 115”.

l Literatūras izstāde “Barikā-
žu aizstāvju atceres diena” (no 16. 
janvāra).

l Literatūras izstāde “Dzej-
niekam  Fricim Bārdam  140” (no 
20. janvāra).

PASĀKUMI:
l 27. janvārī plkst. 10 Bērnu 

žūrijas noslēguma pasākums.
l 3. februārī plkst. 11 tik-

šanās ar Selgu Puriņu, īsfilmas 
“Mazbānītis. Ventspils–Dundaga” 
scenārija autori.

ZIRAS
Ziru tautas nams
21. janvārī plkst. 18 Mary 

Kay skaistumkopšanas meistar-
klase.

25. janvārī plkst. 10 makšķe-
rēšanas sacensības.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “2019. 

gada lasītākās grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Uguns-

zīme” – rakstniecei Gundegai 
Repšei 60.

l Literatūras izstāde “Acu-
mirkļi” – rakstniecei Annai Saksei 
115.

l Literatūras izstāde “Ko 
mums nesīs baltās žurkas gads?”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 21. janvārī plkst. 16.30 

Bērnu žūrijas noslēguma pasā-
kums.

ZLĒKAS 
Zlēku kultūras nams
11. janvārī plkst. 15 amatier-

teātra “Ugāles drāma” izrāde – 
Danskovīte “Sievasmātes bizness”. 
Ieeja bez maksas.

Zlēku Sociālais centrs 
17. un 31. janvārī plkst. 19 

zolītes turnīrs.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Neļau-

ju sevi pieradināt” – rakstniecei 
Gundegai Repšei 60.

l Literatūras izstāde “Ziedu 
pasaulē” – rakstniecei Annai Sak-
sei 115.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l 31. janvārī plkst. 14 ilgga-

dējās dāmu klubiņa dalībnieces 
Elgas Dūdiņas piemiņas pasā-
kums.

USMA
Usmas tautas nams
20. janvārī plkst. 19 bari-

kāžu aizstāvju atceres vakars pie 
ugunskura tautas nama “Usma” 
sētā.

24. janvārī plkst. 17 leļļu te-
ātris “Tims” ar teatralizētu kon-
certprogrammu “Mežā”.

31. janvārī plkst. 18 “Ziemas 
prieki” – vakars ar jautrām spē-
lēm, rotaļām un ziemīgu sacensī-
bu garu.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rok-

darbu ABC”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei, mākslas zinātniecei Gun-
degai Repšei 60”.

l Literatūras izstāde “Es sap-
ņotājs” – dzejniekam Fricim Bār-
dam 140 (no 21. janvāra).

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs 

“Zūras”
3. februārī plkst. 12 pensio-

nāru biedrības “Ventspils Liedags” 
senioru teātra izrāde –  Elizabete 
Hafere “Gadsimta lapsu medības”.

14. janvāris –15. februāris
Ventspils novada pasākumu afiša

NOBEIGUMS 5. lpp.
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Ventspils novadā ir 
tradīcija amatierteātru 
aktieriem un režisoriem 
pasniegt balvas “Sapņu 
laiva”. Šoreiz tās saņēma 
pieci cilvēki.

To, kam pienākas apbalvoju-
mi, nosaka amatierteātru iestudē-
jumu skates žūrija. Pavasarī skate 
notika Piltenes kultūras namā, 
Rita un Valdis Lūriņi noskatījās 
11 izrādes, kuras izrādīja amatier-
teātru trupas no Tārgales, Ances, 
Užavas, Popes, Usmas, Ugāles, 
Vārves, Zlēku, Puzes un Ziru pa-
gasta. 1. pakāpes diplomu ieguva 
Kristīnes Kauliņas vadītais Zlēku 
amatierteātris ar Saulcerītes Avo-
tiņas lugu “Plaģiāts jeb mazais 
botāniskais brīnums”. Kristīne ir 
viena no pieciem “Sapņu laivas” 
ieguvējiem. “Plaģiāts jeb mazais 
botāniskais brīnums” ir savdabīga 
luga, kurā melnais humors mijas 
ar kriminālu piesitienu. Proti, tu-
vinieki grib tikt vaļā no 92 gadus 
veca onkulīša, bet viņš tikmēr 
apprecas un aizmūk. Ņipro se-
nioru attēlo otrs “Sapņu laivas” 
saņēmējs – Edgars Umbraška. 
Viņš uzteikts par nepārspējamo 
vitalitāti Irmgarda Klisicka lomā. 
Kristīne Edgaru raksturo kā katra 
režisora sapni. Viņš spēj pieņemt 
arī trakas idejas, vienmēr ieklau-
sās režisores teiktajā, ir punk-
tuāls, aktierim nav jautājumu par 
elementārām lietām – Zlēku ama-
tierteātrī visi aktieri esot labi, bet 
Edgars ir izcils! 

Trešais apbalvojums pasniegts 
Puzes amatierteātra “Un tā tāļāk” 
režisorei Ivetai Petei par veiksmī-
gu Rūdolfa Blaumaņa “Velniņu” 
iestudējumu, paredzētu bērnu au-
ditorijai. Viņa saka, ka jaunajai pa-

Apbalvo aktierus un režisorus

“Sapņu laivu” saņēma arī 
Puzes amatierteātra 
“Un tā tāļāk” režisore 
Iveta Pete.   RIMANTA BUDRA FOTO

Līdz 6. februārim Zūru no-
vadpētniecības ekspozīcijas izstā-
de “Trīs gadsimtu kalendāri”. 

Ventspils tehnikuma zāle
18. janvārī plkst. 19 Vārves 

pagasta vidējās paaudzes deju ko-
lektīva “Vāruve” 5 gadu jubilejas 
koncerts.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Vīrie-

tis ar zieda uzvārdu” – aktierim 
Gundaram Āboliņam 60 (līdz 20. 
janvārim).

l Literatūras izstāde “Caur 
pasakām par dzīvi” – rakstniecei 
Annai Saksei – 115 (no 21. jan-
vāra).

PASĀKUMI:
22. janvārī plkst. 15.30 rado-

šas nodarbības bērnudārza “Zī-
ļuks” audzēkņiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niece, kurai Latvijas liktenis nav 
vienaldzīgs” – rakstniecei Gunde-
gai Repšei 60 (līdz 20. janvārim).

l Literatūras izstāde “Zemes 
dēls ar zvaigžņu dvēseli” – dzej-
niekam Fricim Bārdam 140 (no 
20. janvāra).

l Sveču izstāde “Pie sveces 
mēs iekrītam savā dvēselē un spī-
dam no turienes...” (no 28. janvā-
ra līdz 7. februārim). 

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 16. janvārī plkst. 9 Bērnu 

žūrijas grāmatu priekšā lasīšanas 
pusstunda PII “Zīļuks” bērniem.

l 30. janvārī plkst. 17 te-
matiska pēcpusdiena “Gaiši dega 
uguntiņa sudrabiņa lukturī...” – 
Sveču dienai veltīti ticējumi, mīk-
las, sakāmvārdi.

Ances pamatskolas 
skolotāja Selga Puriņa 
ar savu radošo komandu 
sagatavojusi vēsturisku filmu 
par mazbānīti, kas kursēja 
maršrutā Ventspils–Dundaga. 

Pirmie to noskatījās ancenie-
ki, bija ieradušies arī interesenti 
no Rojas, Dundagas un Puzes, 
bet janvārī filmu paredzēts rādīt 
Ventspilī. Selgai šis nav pirmais 
mēģinājums kino žanrā – iepriekš 
viņa rādīja savu versiju par Rin-
das ciemu, un cilvēkiem tā patika, 
tādēļ Ances pamatskolas vēstu-
res skolotāja un Rindas draudzes 
priekšniece ķērās pie nākamā 
darba. Tas viņai sagādāja patie-
su prieku, jo Selga ir aizrautīga 
novadpētniece, kura jau daudzus 
gadus apkopo vēstures liecības un 

labprāt stāsta par tām citiem. 
Kad Ventspils novada pašval-

dība pagājušajā gadā izsludinā-
ja projektu konkursu “Mēs savā 
novadā”, anceniece Rindas evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes vārdā 
iesniedza pieteikumu, lai radītu 
filmu par mazbānīti. Pasažierus 
tas pārvadāja no 1934. līdz 1961. 
gadam, pēc tam divus gadus tika 
vesti baļķi – tad sliedes nojauca. 
“Kamēr nebija autobusa, dau-
dziem bānītis bija vienīgā dzīves 
artērija. Es pati to arī labi atceros, 
jo līdz piecu gadu vecumam dzī-
voju Rindas stacijā. Atminos, kā 
mani reizi nedēļā veda pie zobārsta 
uz Ventspili. Bānītis kursēja divas 
reizes dienā. Mans vectēvs un divi 
mammas brāļi strādāja uz dzelzce-
ļa,” saka Selga, atgādinot, ka maz-

bānītis ir būtiska Ziemeļkurzemes 
vizītkarte, turklāt līdz mūsdienām 
ir saglabājušās stacijas Mauros, 
Popē, Virpē, Lonastē un Dunda-
gā. Lai taptu 35 minūšu garā filma, 
Selga ne tikai intervēja bijušos sta-
ciju iedzīvotājus, bet arī izmanto-
ja arhīvos atrodamos materiālus. 
Vēsturiskajos jautājumos viņu 
konsultēja Piejūras brīvdabas mu-
zeja vadītājs Artūrs Tukišs. Īsfilmu 
uzņēma Līva un Nauris Vildes un 
Kristiāns Erhards Robalds, likti 
lietā Vizmas Ģērmanes videoma-
teriāli un Kristera Lūša areāla vi-
deogrāfija. Scenārija autore norā-
da, ka galvenais mērķis šoreiz bija 
aktualizēt mazbānīša ekonomisko 
nozīmi 1930.–1950. gadā, un tas, 
viņasprāt, esot izdevies. 

Marlena Zvaigzne

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

audzei domātās izrādes esot vieg-
lāk iestudēt – to atzīst arī aktieri. 
“Velniņu” veiksme esot Raimonda 
Paula mūzikas izmantošana un 
deju skolotāja Ginta Skribāna ie-
mācītās dejas. Ceturtā “Sapņu lai-
va” nonāca ancenieces Ilzes Gin-
valdes īpašumā. Viņa uzteikta par 
spilgtu Zanes lomas atveidojumu 
Monikas Zīles lugā “Trīs košas dā-
mas”. Ilze režisores Vitas Auziņas 
vadītajā amatierteātrī “Nezāles” 
spēlē piecus gadus un uzskata to 
par terapeitisku nodarbi, kas pa-
līdz atraisīt dažādas emocijas. Ilze 
labprāt apmeklē citu amatierteātru 
izrādes, jo vēlas pilnveidot ķerme-
ņa pārvaldīšanas prasmes. Piekto 
apbalvojumu saņēma užavniece 
Vēsma Lode par skatuviskās estē-
tikas principu saglabāšanu pašas 
rakstītajā lugā “Antiņa precības”.

Marlena Zvaigzne 

Rindas draudzes 
kultūrvēsturiskais devums

Rindas stacija piecdesmitajos gados – krautuve pilna ar baļķiem.   SELGAS PURIŅAS ARHĪVA FOTO 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Pasniegtas balvas “Kultūras laiks”
Ziemā viņa aicina apmeklēt rūķu darbnīcu, 

bet pavasarī daudzi ir iecienījuši Ingas rīkoto 
Ventavas gadatirgu. Viņas kolēģe Zlēku kultūras 
nama vadītāja Kristīne Kauliņa teic, ka Inga jau 
sen bija pelnījusi apbalvojumu “Kultūras laiks” 
– viņa ir atsaucīga un atbalstoša, ja vajadzīgs 
padoms. Ar Ingu ir viegli sastrādāties, kultūras 
darbiniece prot uzburt dažādus dekorus, kurus 
var aizņemties. 

Viktorija Rebuka Zūru novadpētniecības eks-
pozīcijai ir iedevusi otro elpu. To labprāt apmek-
lē tuvi un tāli viesi, un kuratore ne tikai stāsta to, 
kas jau zināms, bet arī apkopo vēl nepierakstītas 
liecības. Tās var izlasīt arī četrās Vārves pagasta 

vēstures stāstu burtnīcās – tas ir būtisks Viktori-
jas devums, apkopojot faktus no 1918. līdz  2018. 
gadam. 2017. gadā Zūru novadpētniecības ekspo-
zīcija saņēma Kurzemes Tūrisma asociācijas bal-
vu “Lielais Jēkabs” nominācijā “Dižais Kurzemes 
eksponāta stāsts”. Ekspozīcija pārsteidza tūrisma 
profesionāļus ar unikālu eksponātu – Latvijas pir-
mās cukurfabrikas cukurgalvas atliešanas formu 
– ar koka stīpām apdarinātu māla konusu. Zane 
Pamše Viktoriju īpaši uzteic par veiksmīgo sadar-
bību ar skolu jaunatni, aicinot izkopt stāstnieku 
talantu, tādējādi ceļot godā latviešu valodu un 
tradīcijas. Tāpat nevar nepieminēt to, ka kuratore 
Zūru novadpētniecības ekspozīcijas vārdam ļāvu-
si izskanēt visā Latvijā.   

Marlena Zvaigzne 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2019. gada 29. augusts Nr.   6                      
                            (protokols Nr.48, 5.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2018. GADA 22. FEBRUĀRA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8  
“SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA”  

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma” 35. panta ceturto un piekto daļu,
 Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu 

Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu.                                 
Izdarīt Ventspils novada domes 2018. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Sociālās 

palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība” šādus grozījumus:
1. Svītrot 33.1. apakšpunktu.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM 

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

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

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

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumos tiek svītrots 33.1. apakšpunkts, atbilstoši Ventspils 
novada domes lēmumam nodrošinās ēdināšanas pakalpojumus 
pirmsskolas vecuma bērniem no 1-5-6 gadiem, kuri apmeklē 
Ventspils novada izglītības iestādes, neatkarīgi no mērķa grupas.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

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

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

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

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

Iznākusi grāmata 
“Manas zemes elpa”

ANCE
ap pussimts interesentu. Atbrau-
kuši arī Guntas bērni ar savām ģi-
menēm, seni draugi no Dundagas, 
ciemiņi no Zūrām, darbabiedri, 
ļaudis no tuvākām un tālākām 
Ances mājām. Vakars izvēršas 
ļoti jauks, emocionāli piesātināts. 
Guntas dzejā skartas tēmas, kas 
nav svešas neviena klātesošā sir-
dij. Pieķeršanās dzimtajai zemei 
un vecāku mājām, paaudžu saikne, 
dabas skaistums visos gadalaikos... 
Pievienoto vērtību dod apstāk-
lis, ka dzejoļi lielā mērā piesaistīti 
konkrētai Ances vietai – vīra Raita 
vecāku mājām Virpē. “Rūmnieki” 
ir vieta, kur ikdienā līst abu svied-
ri, apstrādājot zemi, iekopjot pa-
galmu, audzējot puķes, rūpējoties 

par to, lai simtgadīgā ēka turpinātu 
savu dzīvi. Vienlaikus “Rūmnieki” 
ar vecajiem ozoliem, gleznaino 
dīķi ir arī iedvesmas avots Guntas 
dzejoļiem. To mums nepārprotami 
pauž attēli no ekrāna. 

Un tomēr ir kāds jautājums, 
kas klausītājiem nedod mieru un 
kuru labprāt uzzinātu katrs. Kad 
tieši Gunta sākusi rakstīt: jau ļoti 
sen vai samērā nesen? Gunta atbild 
vaļsirdīgi, ka niekojusies jau pasen 
ar pantiņu rakstīšanu, ludziņu sace-
rēšanu internāta bērniem. Bet tad 
nāca smagi notikumi 2013.  gadā, 
kad vienlaikus slimoja un cits pēc 
cita aizgāja no dzīves gan viņas 
mamma, gan Raita vecāki. Pirmo 
pusgadu pēc savas māmuļas nāves 

Gunta turpināja ar viņu risināt sa-
runas rakstiskā veidā dzejas formā. 
Un tad tas kļuva par ieradumu – sa-
vas domas pierakstīt dzejā.

Ar to vēl pārsteigumi nebei-
dzas. Kaspars Mantejs tver ģitāru 
un dzied dziesmu ar Guntas tekstu 
un... melodiju! Kaspars saka, viņam 
tā esot jauna pieredze – tev nodzied 
priekšā un lūdz iemācīties melodiju 
bez notīm. Pie visa vēl jāpiebilst, ka 
dziesmiņa gaužām jēdzīga gan vār-
du, gan melodijas ziņā. Sajūta bija – 
vēl reizi dzirdēt, un mēs arī dziedā-
sim līdzi! Skatieties un klausieties: 
Ance ir burvīga vieta, kur dzimt un 
attīstīties talantiem!

Darbabiedrene un kaimiņiene 
Selga Puriņa

Ances sabiedrība pazīst 
Guntu Grietēnu kā nopietnu, 
atbildīgu skolas virtuves 
pavāri. Tāpēc liels ir cilvēku 
pārsteigums, kad ierauga 
afišu, kas aicina 4. janvārī 
atnākt uz dzejas grāmatas 
“Manas zemes elpa” 
atklāšanu. Ej nu ej, mūsu 
Gunta?! Nevar būt, kopš 
kura laika tad viņa raksta 
dzeju? Tiesa, kolēģiem skolā, 
tāpat bibliotēkas lasītāju 
klubiņam tas nav nekāds 
noslēpums. Jo mēs šad un 
tad esam dzirdējuši Guntas 
dzejoļus un redzējuši arī pa 
kādam nodrukātam jauno 
autoru žurnālā “Helikons” 
vai “Ventspils Novadniekā”. 

Bet tik liela uzdrīkstēšanās 
– tikt līdz savai grāmatai – 
tomēr pārsteidz visus. 

“Īpaši brīva laika jau nav! No 
rīta pusseptiņos uz skolu aizeju un 
pusastoņos vakarā no darba pār-
nāku,” tā atbild Gunta, vaicāta, kad 
ir labākais laiks dzejas rakstīšanai. 
Un tomēr, ja dzejolis ir atnācis, tad 
tas ir jāpiefiksē, lai nepamūk. Daž-
reiz tas notiekot darbā, kad pēkšņi 
prātā ieskanas dažas rindas. Tad 
tiek paņemts zīmulis un steidzīgi 
uz lapiņas pierakstīts. Paturpinās, 
kad būs laiks! Un laiks atrodas 
piektdienas un sestdienas vēlos va-
karos, tad dažreiz rakstīšana ieilgs-
tot līdz diviem naktī.

4. janvāra pēcpusdienā Ances 
kultūras nama mazā zālīte pulcē 

Gunta savas grāmatas atvēršanas svētkos Ancē. 

INFORMĀCIJA
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SENIORI

Cienījamie novada  
seniori!

Laiks aizrit strauji, un jau atkal aicinām viesos uz Puzi! 
21. martā plkst. 13 Puzes kultūras namā izskanēs 

pasākums “Sudrabotās melodijas”. Būs jauni muzikanti, 
būs priekšnesumi, tātad nepieciešama tikai jūsu klātbūtne. 
Lūdzu, piesakieties pie Senioru padomes pārstāvjiem jūsu 
pagastā līdz 10. martam.

Māra Kraule

9. decembrī novada 
Senioru padomes dalībnieki 
viesojās Ugālē pie klubiņa 
“Bārbele” dalībniekiem ar 
mērķi pārrunāt 2019. gada 
veikumu un ieskatīties 2020. 
gada kalendārā. 

Pirms gada Vārves senioru klu-
biņa “Vīgriezes” vadītāja Viktorija 
Rebuka mūs uzaicināja paviesoties 
Zūrās. Pateicoties Viktorijai, esam 
ieguvuši jaunu tradīciju – gada no-
galē tiekamies kādā pagastā, tāpēc 
2019. gadā bijām Ugāles pagastā. 
Klubiņa “Bārbele” vadītājas Vera 
Berga un Irēna Lakše kopā ar ak-
tīvistēm Rutu Belovu un Sarmīti 
Drieku mums bija sarūpējušas lie-
lisku dienas programmu. Vispirms 
pie skaisti klāta kafijas galda dalī-
jāmies pieredzē par interesantā-
kajiem pasākumiem, kas notikuši 
katrā pagastā, un uzzinājām, kurp 
seniori devušies vasaras ekskur-
sijās. Ar patiesu prieku varējām 
uzklausīt visu pagastu pārstāvjus 
ar vēstījumu par to, ka pastāv ļoti 
laba sadarbība ar kultūras namiem 
un bibliotēkām, gandrīz visos pa-
gastos notiek senioru pēcpusdie-
nas vai ballītes un kā šīs aktivitātes 
atbalsta novada pašvaldība. Visu 
pagastu seniori ir devušies eks-
kursijās pa Latviju, organizējuši 
dažādus pasākumus, vingrojuši, 
nūjojuši, meklējuši un atraduši 
ceļu skaistiem kopā būšanas mir-
kļiem. Seniori ļoti atzinīgi vērtē 
lielos senioru pasākumus nova-
dā: “Sudrabotās melodijas” Puzē, 
sporta dienu Zūrās un Senioru 
dienas pasākumu Piltenē. Ar ma-
zāku dalībnieku skaitu pieminama 
līdzdalība festivālā “Pie jūras dzīve 
mana” Jaunpilī, ekskursija uz Jel-
gavas novadu projektā “Sveiks un 
vesels” un paplašinātais Senioru 
padomes pieredzes brauciens uz 
Aizputi. Gandrīz katrs runātājs pa-
teicās Ventspils novada pašvaldī-
bai par lielo atbalstu, šobrīd ikviens 
novada seniors, ja vien ir šāda vēlē-

šanās, var izmantot iespēju iesais-
tīties dažādās aktivitātēs. 

Veriņa un Irēna bija ieguldīju-
šas lielu darbu un atradušas Ugālē 
ļoti labus sadarbības partnerus, lai 
mūsu diena būtu interesanta.

Pēc sarunas “Bārbeles” telpās 
apmeklējām Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolu. Direktore Rasma 
Petmane iepazīstināja ar skolu, pa-
matīgāk informējot tieši par mū-
ziku, atbildēja uz jautājumiem un 
noslēgumā kopā ar vīru Kasparu 
sagādāja mums skaistu un emocio-
nālu pirmssvētku dāvanu, izpildot 
dziesmas Ziemassvētku noskaņā. 
Par mākslas novirzienu skolā stās-
tīja Ilze Babra, apskatījām nodar-
bību telpas, uzzinājām, ko mācās 
skolas audzēkņi, un redzējām dar-
bu izstādi, kas tapuši šajā pusgadā. 
Pēc tam iegriezāmies Ugāles bib-
liotēkā, savu saimniecību mums 
parādīja Inese Rumpa, apskatījām 
arī tur izvietoto Irēnas Lakšes 
gleznu izstādi, kur attēloti viņas 
mīļdzīvnieki. Irēna ar lielu mīles-
tību stāstīja par saviem modeļiem. 
Noslēgumā noskatījāmies nelielu 
filmiņu par kolhoza laikiem Ugālē.

Pēc pastaigas pa Ugāles iestā-
dēm klubiņa “Bārbele” vadītāja 
Vera Berga mūs sagaidīja ar kūpo-
šu un ļoti garšīgu zupu. Slavējām 
Veriņas pavāra dotumus. Uldis 
Skudra piedāvāja gardas cidoniju 
sukādes. Šajā dienā Ugālē pulcējās 
senioru pārstāvji no visiem novada 
pagastiem, pārrunājām plānotos 
darbus 2020. gadam. “Sudrabo-
tās melodijas” Blāzmā notiks 21. 
martā, uz sporta svētkiem Zūrās 
organizatori aicina jūlijā, oktobra 
sākumā Senioru dienas pasākums 
notiks Tārgales pagastā, bet gada 
noslēgumu vēlamies vadīt Zirās. 

Dienas noslēgumā mums pie-
vienojās Kaspars Petmanis, un tad 
jau zināms, ka bez skaistām dzies-
mām neiztikt – ugālniekiem pat ir 
pašu veidotas dziesmu grāmatiņas.

Māra Kraule

Senioru padome 
tikās Ugālē

Senioru padomes dalībnieces satikās Ugālē. 

Par parakstu vākšanas 
vietu noteikšanu

Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr. 173 par 
parakstu vākšanas vietu noteikšanu, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” 
atcelšanu, atbilstoši likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu” Ventspils novada teritorijā no 16. janvāra līdz 14. februārim noteiktas 
šādas parakstu vākšanas vietas.

1. Piltenes pilsētas pārvalde, Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620;
2. Ances pagasta pārvalde, “Ausmas”, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612;
3. Jūrkalnes pagasta pārvalde, “Krasti”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626;
4. Popes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614;
5. Puzes pagasta pārvalde, “Valde”, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613;
6. Tārgales pagasta pārvalde, “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621;
7. Ugāles pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615;
8. Usmas pagasta pārvalde, “Auseklīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619;
9. Užavas pagasta pārvalde, “Avoti”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627;
10. Vārves pagasta pārvalde, Ventava, Skolas iela 1, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623;
11. Ziru pagasta pārvalde, “Saulgrieži”, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624;
12. Zlēku pagasta pārvalde, “Pūcītes”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617.

2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts mazāk mirušo, ir samazinājies 
dzimušo skaits.

2019. gadā fiksēti 49 dzimšanas gadījumi, 
piedzima 22 meitenītes un 27 zēni (2018. gadā – 68 
jaundzimušie, tostarp 32 meitenes). Pirmo reizi par 
jaunajām māmiņām pērn kļuva 14 sievietes. Otrais 
bērniņš piedzima 18, trešais – 12, ceturtais – 2, piek-
tais, sestais un septītais – 1 māmiņai. Laulībā dzimuši 
23 bērniņi, paternitāte noteikta 25 gadījumos, bet 
vie na dzimšana reģistrēta bez ziņām par tēvu.  

2019. gadā visvairāk bērnu piedzima Vārves 
pagastā – 10 (2018. gadā – 15), Ugālē – 8 (2018. gadā 
– 6), Tārgalē – 7 (2018. gadā tikpat), Popē – 6 (2018. 
gadā – 3), Piltenē un pagastā – 5 (2018. gadā – 16), 
Užavā – 3 (2018. gadā – 2), Ancē, Jūrkalnē, Puzē un 

Zirās – 2 (2018. gadā – 2, 5, 2 un 4), Usmā un Zlēkās 
– 1 (2018. gadā – 3 un 3). 

Populārākais jaundzimušajiem dotais vārds bija 
Kārlis, šādi nosaukti 4 puisēni. Reģistrētas 2 Alises 
un 2 Roberti. 4 bērniem vecāki devuši divus vārdus. 
Par retu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Kimber-
lija, Meja, Nīna un Railija Mia, retākie zēnu vārdi – 
Aidens, Mariss, Nikijs un Udo. Joprojām populāri arī 
seni personvārdi, piemēram, Arvīds, Harijs, Rūdolfs, 
Teodors un Emma, Elza, Alma, Marija, Marta.

2019. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 80 mirušie, tostarp 42 vīrieši (2018. gadā – 
111 mirušie, tostarp 55 vīrieši). Noslēgtas 60 laulības, 
tostarp 22 baznīcā (2018. gadā – 71 laulība, 23 no tām 
baznīcā). Piecas laulības noslēgtas ar ārzemniekiem, 
38 laulības svinīgi reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā. 

Marlena Zvaigzne   

INFORMĀCIJA

Samazinājies mirušo skaits
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POPE

Aizpērn Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 
rīkotajā akcijā Popes muiža 
ieguva titulu “Latvijas 
ainavu dārgums”, bet 
pagājušā gada sākumā 
tam pievienoja  Latvijas 
sabiedrisko mediju gada 
balvas kultūrā “Kilograms 
kultūras” atzinību kā 
vienai no piecām Latvijas 
kultūrvietām. Patiesi 
liels prieks, ka sabiedrība 
novērtē gan Popes muižas 
dabas bagātības, gan 
apliecina uzticību popiņu 
spējām un prasmēm rūpēties 
par kultūrvēsturisko 
mantojumu. 

Vēl kāds cēls uzticības žests 
popiņiem ir ticis no Latvijā vado-
šā kultūrvēsturisko ēku pētnieka, 
arhitekta Pētera Blūma, kurš ar 
milzu atbildības sajūtu un rūpību 
izstrādājis Popes baznīcas torņa 
atjaunošanas projektu. Arhitekts 
biedrībai “Popes muiža” dāvinā-
jumā nodeva autentisku 19.  gs. 
bufetes skapi, kas skatāms kādā 
20.  gs. sākuma fotogrāfijā, kurā 
uzņemta Popes muižas ēdamzāle. 
Pateicoties Valsts kultūrkapitā-
la fonda atbalstam, mecenātiem 
un Ventspils novada pašvaldībai, 
šīs senās mēbeles restaurācija ir 
uzticēta vienam no Latvijas pras-
mīgākajiem restauratoriem – Ai-
garam Pileniekam. Ar nepacietību 
gaidām, kad to pēc gadsimtu ilgas 
prombūtnes varēs vest atpakaļ uz 
Popes muižu. Vēsturiskajā Popes 
muižas ēdamzāles interjerā līdzās 
bufetes skapim bija arī galds un 
krēsli. Popes muižas ēdamzāles 
galds ir saglabājies arhitekta Pē-
tera Blūma ģimenes īpašumā un 
tiek lietots svētku reizēs, bet divus 
no desmit krēsliem izdevās atrast 
Ēdoles baznīcā, un tos draudze 
laipni atdāvināja biedrībai. 

Popes muižā atgriežas ne tikai 
mēbeles, bet arī grāmatas. Pagāju-
šajā gadā noslēdzās vērienīgā Po-
pes muižas vēsturiskās bibliotēkas 
izpēte, ko veica Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vadošā pētniece 
Kristīne Zaļuma. Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas simtgades svēt-
kos tika atklāta izstāde “Neredza-
mā bibliotēka”, kurā ir apskatāmas 
seno muižu bibliotēku kolekcijas. 
Šajā izstādē ir arī Popes muižas 
bibliotēkas grāmatu eksemplā-
ri un muižas īpašnieku portreti. 
Projekta laikā tika atrastas vairā-
kas grāmatas ar baronu fon Bēru 
dzimtas heraldiku, kas savulaik 
bijušas Popes muižas bibliotēkā, 

daļa no tām atrodas Tartu univer-
sitātes bibliotēkā, bet daļa – privā-
to kolekcionāru īpašumā. Tā soli 
pa solim tiek apzinātas un atgūtas 
Popes muižas izklīdušās vērtības. 
Lai vēl vairāk izzinātu Popes un 
tuvējās apkārtnes tradicionālo 
kultūru un izpētē iesaistītu arī 
vietējos pārstāvjus, vasaras sāku-
mā sadarbībā ar garamantas.lv un 
izmantojot Izglītības un zinātnes 
ministrijas atbalstu īstenots fol-
kloras krājumu izpētes projekts, 
kura laikā bija iespēja izzināt, kā 
pētīt folkloras krājumu, izmanto-
jot interneta datubāzes. 

Ar Ventspils novada pašvaldī-
bas atbalstu tika atvērtas vēl vie-
nas durvis līdz šim neizmantotai 
telpai Popes muižas zirgu stallī, 
kur bija krājies gadsimtiem sens 
atkritumu un kūtsmēslu slānis. 
Attīrot telpu, zem biezā kultūr-
slāņa atsegti kādas senākas ēkas 
pamati. Lai noskaidrotu, kādas 
pārbūves zirgu stallī notikušas un 
kādas mākslinieciskās vērtības vēl 
saglabājušās, ar Valsts kultūrka-
pitāla fonda un Ventspils novada 
pašvaldības atbalstu ēkai tiks veik-
ta arhitektoniskā un māksliniecis-
kā izpēte. Arī šis darbs ir uzticēts 
vienam no vadošajiem kultūrvēs-
turisko ēku speciālistiem Latvijā 
– Ilmāram Dirveikam.  

Diemžēl ne visi iesniegtie 
projekti guvuši apstiprinājumu. 
Popes muižas arhitektūras un 
kultūrvēstures mantojums ir vie-
na no biedrības prioritātēm, tādēļ 
uzskatām, ka kopā ar pašvaldību 
un nozares ekspertiem ir būtiski 
veidot tā saglabāšanas un attīstī-
bas stratēģiju, par kuras izstrādi 
tika iesniegts projekta pieteikums 
Kurzemes NVO konkursā. Diem-
žēl tas neguva apstiprinājumu, 
tādēļ jāturpina darbs, lai šādu 
stratēģiju sagatavotu un iekļautu 
pašvaldības dienas kārtībā.

Biedrība, kā jau ierasts, līdz-
darbojās arī festivāla “Vārti” rī-
košanā, kas ir lielākais publiskais 
pasākums Popē. Biedrība nodroši-
nāja tehnisko atbalstu, kā arī kopā 
ar ziedotājiem apmaksāja daļu no 
mākslinieku honorāriem. Nozīmī-
gu devumu šādu pasākumu rīko-
šanā sniedza Eiropas Savienības 
ELFLA Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
projekts, kurā biedrība šogad ie-
gādājās desmit koka solus.

Pateicoties popiņa Viestura 

Tīles atbalstam, kā arī z/s “Bērzi-
ņi” un SIA “ARB Pope” līdzdalībai, 
biedrība ar savu stendu piedalījās 
starptautiskajā tūrisma izstādē 
“Balttour 2019”, kur plašāku sa-
biedrību iepazīstināja gan ar Po-
pes muižas kultūrvēsturisko man-
tojumu un ainavu, gan rakstnieces 
Lauras Vinogradovas Popei veltī-
to stāstu krājumu “Lāču kalns”.

Biedrības aktivitātes pievērsu-
šas uzmanību arī sociālo inovāci-
ju kontekstā. Kopā ar citu Latvijas 
biedrību un sabiedrībā aktīvu cil-
vēku lekcijām “Popes muiža” tika 
pārstāvēta sociālo inovāciju kon-
ferencē, kas 2019. gada septembrī 
norisinājās Liepājas koncertzālē 
“Lielais dzintars”.

Viens no biedrības izveides 
mērķiem ir nodrošināt sabiedrī-
bas līdzdalību lēmumu pieņemša-
nā, kuri skar Popes pagasta iedzī-
votājus un zemju īpašniekus, tādēļ 
biedrība aktīvi iesaistījusies četru 
vēja elektrostaciju (Sārces laukos) 
būvniecības ieceres izvērtējumā 
un savu viedokli par šo darbību 

sniegusi Vides pārraudzības valsts 
birojam. Pašreiz vēl gala lēmums 
lietā nav pieņemts, un šogad at-
jaunosies diskusijas par būvnie-
cību.

Kopš dibināšanas 2016. gadā 
biedrība vienmēr ir virzījusi jau-
tājumu par Popes estrādes atjau-
nošanu. Vairākās tikšanās reizēs 
ar Ventspils novada pašvaldības 
pārstāvjiem šis jautājums ticis 
pārrunāts, kā arī sniegti neskai-
tāmi pamatojumi, lai Ventspils 
novada pašvaldība izlemtu saga-
tavot projekta pieteikumu Eiropas 
Savienības finansējumam estrā-
des atjaunošanai. Vairāku gadu 
garumā biedrība rīkoja estrādes 
sakopšanas talkas, aktivizējot sa-
biedrību un uzturot domu par ie-
spējamo estrādes atdzimšanu. Un 
tas ir noticis – pabeigts skatītāju 
daļas remonts, kas ļauj turpmāk 
izmantot Popes estrādi publis-
kiem pasākumiem.

Jau ceturto reizi Popes muižā 
Ziemassvētku laikā bija iespē-
ja tvert svētku sajūtas. Šajā reizē 

svētku noskaņas palīdzēja radīt 
mazie popiņi no bērnudārza “Ze-
menīte” un Popes pamatskolas. 
Saulgriežu noskaņas uzbūra fol-
kloras kopa “Kokle” no Rīgas, bet 
kā svētku dāvana no Intas Bur-
nevicas, kam Pope aizvien tuva 
un mīļa, bija Mežaveču orķestris, 
kurā piedalījās izcili Latvijas dže-
za mākslinieki. Neiztrūkstoši lielu 
atsaucību no vietējiem ražotājiem 
izpelnījās svētku tirdziņš. Ar lie-
lām cerībām tika gaidīts sniegs, lai 
rakstītās kamanās varētu bērīšus 
jūgt, sniega nebija, bet tas nema-
zināja apmeklētāju vēlmi rāpties 
zirga mugurā un doties nelielā iz-
jādē gar muižu. Šādi notikumi ne-
top vienā mirklī, tas ir skaists ko-
mandas darbs – katrs darām, ko 
protam un spējam. Paldies visiem 
par atsaucību un darbošanos. Lai 
skaistā sadarbība, radošais muižas 
gars un kultūrvēstures saglabāša-
nas azarts popiņus nepamet arī 
turpmāk. 

Biedrība “Popes muiža”  

Kā heraldiskam lācim 
nepagurstoši soļot uz priekšu

Pavasarī biedrības rīkotajās talkās tika izkoptas gadsimtiem senās Popes pilskalna 
nogāzes. 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Arvja dzīves aicinājums ir sports
Piemēram, kad jāmāca akrobātika, skolotājs 

nofilmē, kā audzēkņi met kūleņus, un parāda uz 
ekrāna, kā tas izskatās, analizē kļūdas un norā-
da, kā jādara pareizi. Cits variants – ar projekto-
ru demonstrē badmintona spēles elementus, un 
skolēni tos mēģina atkārtot. Arvis ir secinājis, ka 
viņam patīk skolotāja darbs. Viņš to veic arī Pu-
zes pamatskolā, kur ir sastopams divas reizes ne-
dēļā. Pedagogs uzteic abas mācību iestādes, kurās 
strādā, – visur esot atsaucīgi kolēģi un labs ko-
lektīvs. Annahites pamatskolas direktore Lienīte 
Alsberga Arvi raksturo kā atsaucīgu un atbildīgu, 
radošu, izpalīdzīgu un draudzīgu cilvēku, kuram 
vienmēr ir savs viedoklis un kurš prot to pama-

tot. Skolotājs smaidot atceras, ka līdz 26 gadiem 
sportā bija diezgan kareivīgs un agresīvs, jo vadīja 
doma, ka vienmēr ir jāuzvar, bet laika gaitā sapra-
tis, ka daudz labāk veicas tad, ja ir pozitīvi noska-
ņots. Arvis ir priecīgs, ka viņam paveicies ne tikai 
profesionālajā, bet arī privātajā dzīvē. Viņa sieva 
Guna Puzē strādā dārziņā, dēls Roberts, kam ir 11 
gadi, Ugālē trenējas velotriālā, sešgadīgais Krišjā-
nis Ventspilī mācās spēlēt futbolu, trīsgadīgā Ane-
te pagaidām rod prieku spēlējoties. Arvis ir aktīvs 
volejbola kluba “Ventspils” spēlētājs un labprāt 
organizē novadā dažādas sacensības. Viņš atpū-
šas, labiekārtojot sievastēva īpašumu, kur izrakts 
dīķītis, lai varētu makšķerēt karpas un līņus.    

Marlena Zvaigzne 
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Aizvadītais gads bija bagāts ar 
notikumiem kultūras jomā. Viens 
no pēdējiem  bija ikgadējais mū-

zikas skolu klavierspēles festivāls, 
kurš 6. decembrī notika Sabiles 
Mūzikas un mākslas skolā. Festi-

vālā piedalījās Sabiles, Valdemār-
pils, Ugāles, Dundagas, Mērsraga, 
Piltenes, Kandavas, Rojas, Talsu, 

Kuldīgas, Tukuma, Ventspils un 
Engures mūzikas skolas 1.– 9. kla-
šu audzēkņi ar daudzveidīgu un 

Tārgalē
l Ventspils novada pašvaldība, 
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu “Samīši”, kadastra  
Nr. 98660010179, adrese: “Samīši”, 
Oviši, Tārgales pagasts, Ventspils 
novads.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada pašvaldī-
bas Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības portālā:  
www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 2020. 
gada 28. janvārim, iepriekš saskaņo-
jot apskates laiku ar Tārgales pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālr. 26491057.

Izsoles sākumcena – 11 900 
eiro, nodrošinājums – 1190 eiro, 
izsoles solis – 300 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 28. janvārim plkst. 
17, izsoles sākums 29. janvārī  
plkst. 13 Ventspils novada pašvaldī-
bā Skolas ielā 4, Ventspilī.

UGĀLE VI Kurzemes reģiona mūzikas 
skolu klavierspēles festivāls

Keita uzstājas klavierspēles festivālā. 
interesantu programmu. Mazajā 
Sabiles skoliņā ir īpaši sirsnīga 
aura, un sabilnieki saviem pasā-
kumiem prot atrast kādu odziņu. 
Zāle bija pušķota Ziemassvētku 
noskaņā, un festivāla dalībnieki 
bija atveduši līdzi arī vairākas Zie-
massvētku dziesmas. Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolas 2.  klases 
audzēkne Keita Luīze Zaharova 
klavierspēles festivālā piedalījās 
pirmo reizi, atskaņojot visiem tik 
iemīļoto L.  Bekmaņa “Reiz mežā 
dzima eglīte” un latviešu tautas-
dziesmu L.  Garūtas apdarē “Vil-
ciņš zaķi aicināja”. Pasākuma kul-
minācija bija Engures Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu izveido-
tais Ziemassvētku skečs, kas dziļi 
aizkustināja ikvienu klātesošo. 
Noslēgumā bija fotografēšanās un 
svētku cienasts. Šis festivāls dau-
dzajiem tā dalībniekiem bija kā 
laba iesildīšanās reģionālajam kla-
vierspēles konkursam “No prelū-
dijas līdz”. 

Ugāles MMS skolotāja 
Arita Grīnberga  

INFORMĀCIJA

Pārdod transportlīdzekļus 
par brīvu cenu

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod  
par brīvu cenu kustamo mantu – automašīnu “Hyundai Trajet”, 
cena 2200 eiro (transportlīdzeklis apskatāms – “Pagastmājā”, Popes 
pagastā, Popes pagasta pārvaldē), darbadienās, apskates laiku iepriekš 
saskaņojot ar Popes pagasta pārvaldes vadītāju Mārtiņu Libkovski  
(tālr. 29298758; e-pasts: pope@ventspilsnd.lv); automašīnu  
“Chrysler Town & Country”, cena 1200 eiro (transportlīdzeklis 
apskatāms – Skolas ielā 4, Ventspilī (Ventspils novada pašvaldības 
administrācija), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar 
Saimniecības nodaļas vadītāju Andri Zvinguli (tālr. 26175865;  
e-pasts: andris.zvingulis@ventspilsnd.lv).

Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, 
kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos 
paredzētajā kārtībā.

Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1. stāvā Skolas ielā 4, Ventspilī, 
un Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs, kā arī Ventspils novada 
pašvaldības portālā: www.ventspilsnovads.lv.

Transportlīdzekļa nosacītā cena jāiemaksā Ventspils novada paš-
valdības kontā LV04HABA0551025783903 AS “Swedbank” nākamās 
darba dienas laikā no reģistrācijas apliecības saņemšanas dienas.

Pieteikumu reģistrācija darbadienās Ventspils novada pašvaldības 
Juridiskajā nodaļā – Ventspilī, Skolas ielā 4, 1. stāvā  
(kontaktpersona: Andris Stepanovičs (tālr. 63629467, 26688898;  
andris.stepanovics@ventspilsnd.lv).

Ugālē
l Ventspils novada paš-

valdība, 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 pie-
ņemšanas centrā Skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada 
pašvaldības portālā:  
www.ventspilsnovads.lv,  
īpašums apskatāms  
darbadienās līdz 28. janvārim, 
iepriekš saskaņojot  
apskates laiku ar Ugāles pagas-
ta pārvaldes vadītāju,  
tālr. 29506686.

Izsoles sākumcena –  
4680 eiro, nodrošinājums – 
468 eiro, izsoles solis –  
100 eiro.

Nodrošinājums dalībai 
izsolē jāiemaksā Ventspils 
novada pašvaldības kontā 
LV04HABA0551025783903, 

AS “Swedbank”,  
kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija 
izsolei darbadienās līdz 
 28. janvārim plkst. 17.00,  
izsoles sākums 2020. gada  
29. janvārī plkst. 13.45  
Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada paš-
valdība, NMK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli uz nomaksu līdz 3 (trīs) 
gadiem pārdod nekustamo 
īpašumu “Arāju katlu māja”,  
kadastra Nr. 98700040180,  
adrese: “Arāju katlu māja”,  
Ugāle, Ugāles pagasts,  
Ventspils novads. 

Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pie-
ņemšanas centrā Skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada 
pašvaldības portālā:  
www.ventspilsnovads.lv, 
īpašums apskatāms  
darbadienās līdz 28. janvārim, 
iepriekš saskaņojot apskates 
laiku ar Ugāles pagasta pārval-

Izsola nekustamo īpašumu

des vadītāju, tālr. 29506686.
Izsoles sākumcena – 10 400 

eiro, nodrošinājums – 1040 eiro, 
izsoles solis – 1000 eiro.

Nodrošinājums dalībai  
izsolē jāiemaksā Ventspils nova-
da pašvaldības kontā  
LV04HABA0551025783903,  

AS “Swedbank”,  
kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izso-
lei darbadienās līdz 28. janvārim 
plkst. 17.00, izsoles sākums 
2020. gada 29. janvārī plkst. 
13.30 Ventspils novada pašvaldī-
bā Skolas ielā 4 Ventspilī.
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To gada nogalē 
noskaidroja Ugāles 
pirmsskolas izglītības 
iestādes “Lācītis” audzēkņi, 
viņu ģimenes un darbinieki. 
Visiem tie saistījās ar lielu 
rosību – telpu rotāšanu, 
eglītes greznošanu, 
priekšnesumu sagatavošanu, 
dāvanu gatavošanu 
vecākiem un prieka pilniem 
pasākumiem.

Lai gan šī gada ziema nav 
dāsna ar sniegu, iestādes nofor-
mējums par to neliecināja. Kur 
vien vērās skats, pretī lūkojās gan 
mazo, gan lielo čaklo roku darinā-
jumi. Gaišu svētku noskaņu radī-
ja ģimeņu radošo darbu izstāde 
“Sniegpārslas”. Brīnumskaistie ro-
tājumi grezno gaiteni. Priecīgāku 
un piepildītāku kopā pavadīto lai-
ku padara tradīcijas. Mūsu iestādē 
tāda ir vienkopus pulcēšanās, lai 
iedegtu gaismiņas lielajā pagalma 
eglē. Šogad pasākums iesākās ar 
sadziedāšanos ar Rūķenīti Notiņu 
– mūziķi Ingūnu Lipsku – un vi-
ņas līdzi paņemtajiem draugiem. 
Tad arī svētku kulminācija – mir-
dzoša svētku egle, kas visu svētku 
laiku katru rītu gaidīja un vakarā 
pavadīja savus draugus.

Par katras grupas pasāku-
miem stāsta pirmsskolas skolotā-
jas.

Skolotājas Baiba Kečko un 
Sandra Leigute priecājās kopā ar 
pašiem mazākajiem iestādes ap-
meklētājiem. Grupas “Ezīši” bērni 
bija iejutušies Viļa Plūdoņa dzejo-
ļa “Rūķīši un Mežavecis” varoņu 
lomās. Neskatoties uz to, ka šie 
viņiem bija pirmie svētki dārzi-
ņā, visi ļoti drosmīgi piedalījās 
uzvedumā – dziedāja, dejoja un 
pikojās kā rūķīši dzejolī. Pēc jaut-
rās pikošanās visi devās meklēt no 
trača paslēpušos meža dzīvniekus 
– zaķi, lāci, peli un vilku. Nevie-
nu neatraduši, viņi nolēma darīt 
savus rūķu darbus, lai varētu svi-
nēt svētkus. Kad viss bija paveikts, 

svētkus var ieskandināt ar zvārgu-
ļu skaņām un aicināt vecākus uz 
kopīgu rotaļu. 

Marita Mūrniece stāsta, ka 
grupā “Kukainīši” par Ziemas-
svētku burvības, dāvināšanas un 
sirsnības mirkļu tuvošanos lieci-
nāja pašcepto piparkūku smar-
ža un svētku eglīte. Svētku laikā 
bērni iejutās Rūķu, Mākoņu, Mē-
nestiņa, Zvaigznīšu un Snieg-
pārsliņu lomās. Satiktais dāvanu 
maisiņš izstāstīja savu bēdu stās-
tu – esot apmaldījies un pavisam 
tukšs. Mēnestiņš sauca visus sa-
vus draugus, lai piepildītu dāvanu 
maisiņu un to varētu atdot Zie-
massvētku vecītim. Tā pamazām 
dāvanu maisiņā sabira Mākonīšu 
konfektes, piparkūkas un eglīšu 
mantiņas, Sniegpārsliņu rotaļlie-
tas un Zvaigznīšu saldie sapnī-
ši. Rūķu dāvaniņas – mīļi vārdi, 
skaisti novēlējumi, labi darbi, ska-
nīgas dziesmas un jautras rotaļas 
– piepildīja dāvanu maisiņu pilnu. 
Nu to varētu atdot Ziemassvētku 
vecītim. Bet kur tad viņš ir? Kad 
vecītis sasaukts un dāvanu mai-
siņš atdots, var sākties jautrais un 

patīkamais dzejolīšu skaitīšanas 
un dāvanu saņemšanas brīdis.

Kā grupā “Pūcītes” svinēja gada 
skaistākos un sirsnīgākos svētkus, 
atceras skolotāja Ilze Venškevica. 
Uzvedumā, iejūtoties dažādos tē-
los, kopā ar bērniem piedalījās arī 
vecāki. Ar burves un mazo burvju 
palīdzību tika iedegta svētku egle. 
Tad ieradās Ziema un aicināja uz 
balli pilī. Ceļš uz Ziemas pili bija 
tāls un grūts, cauri aukstumam un 
sniegiem. Tālā ceļā tika satikti Rū-
ķīši, Ķekatnieki. Kopīgi gājām rota-
ļās, priecājāmies no sirds. Nonākot 
Ziemas pilī, visi nosprieda, kas tā 
būs par balli bez Ziemassvētku ve-
cīša? Kopīgi pasaucot, ieradās arī 
Ziemassvētku vecītis. Prieks un 
laime bērnu acīs bija neaprakstā-
ma. To papildināja kopīgi skaitīti 
dzejoļi, dziedātas dziesmas, kopā 
ar vecākiem un Ziemassvētku ve-
cīti ietās rotaļas. 

“Ja brīnumam tic, tas piepil-
dās. Ja brīnumu gaida, tas atnāk. 
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prie-
ku!” Ar šīm dzejas rindām svētkus 
raksturo skolotājas Elīna Zaha-
rova un Ilva Rūmniece. Ziemas-

svētku brīnumu gaida gan lieli, 
gan mazi. Šis gads nebija izņē-
mums. Bērnus sagaidīja pārstei-
gums – zālē viesojās dažnedažādi 
dzīvnieki – vāvere, vilks, lapsa, 
ezis, lācis, zaķis un Āfrikā dzīvo-
joša zebra. Lomās bija iejutušies 
un izteiksmīgos tērpos tērpušies 
vecāki. Zebra bija atbraukusi, lai 
paciemotos un apskatītu, kā Zie-
massvētkus svin “Sprīdīši”. Visi 
dzīvnieciņi gribēja svinēt svētkus, 
bet nezināja, kā to lai izdara. Palī-
gā nāca bērni – palīdzēja izpušķot 
eglīti, piedalījās kopīgās rotaļās un 
dziesmās. Pat silto zemju ciemiņš 
nepalika bez uzmanības, un bērni 
viņu apģērba silti jo silti. Kas tie 
par Ziemassvētkiem bez Ziemas-
svētku vecīša, tāpēc bērni kopā 
ar zvēriem devās to meklēt. Pro-
tams, vecītis tika atrasts. Svētki 
varēja turpināties – bērni skaitīja 
dzejolīšus, kurus bija cītīgi iemā-
cījušies, dāvināja viesiem pašu 
gatavotās dāvaniņas un, protams, 
arī saņēma tās un gāja rotaļās ar 
Ziemassvētku vecīti. Pēc rotaļām 
bērni devās dekorēt piparkūkas. 
Piparkūku dekorēšanā piedalī-

jās arī zvēri. Lācis cītīgi palīdzēja 
bērniem ar savu padomu un rādīja 
savas iemaņas dekorēšanā. Svētki 
sagādāja brīnumu un prieku visu 
acīs.

Skolotāja Rita Bugajenko teic, 
ka “Zīļuki” burvīgā svētku noska-
ņojumā sastapa dažādus meža 
zvērus – zaķus, vilkus, lāčus un 
peles. Tika izdalīts Ziemassvētku 
prieks, lai varētu doties ciemos. 
Bērni dziedāja dziesmas, skaitīja 
tautasdziesmas un dzejoļus, spē-
lēja mūzikas instrumentus. Vis-
lielāko prieku mazajiem sagādāja 
Ziemassvētku vecīša ierašanās. 
Kopā ar vecīti un vecākiem bēr-
ni gāja rotaļās, spēlēja paslēpes. 
Vecīša pazudušā cimdiņa ķeršana 
iepriecināja gan mazos, gan lielos. 
Tā visi kopā mēs radījām svētku 
sajūtu un guvām gandarījumu.

Visas skolotājas saka paldies 
par kopīgi radītajiem svētkiem 
bērniem un novēl veiksmīgu, 
panākumiem bagātu un radošu 
2020. gadu!

Ar visiem kopā bija arī 
iestādes izglītības metodiķe 

Daina Vispoļska

Kas ir Ziemassvētki?

“Sprīdīši” kopā ar draugiem – zvēriem. DAINAS VISPOĻSKAS FOTO

7. janvārī Ventspils 
novada Ugāles Mūzikas 
un mākslas skolas izstāžu 
zālē atklāja īpašu, filmai 
“Dvēseļu putenis” veltītu 
fotogrāfiju izstādi. Konrāda 
lomas atveidotājs ugālnieks 
Gatis Gāga izstādes 
atklāšanas pasākumā 
stāstīja par saviem 
iespaidiem, piedaloties 
filmas tapšanā. Izstāde 
skatāma līdz 31. janvārim 
darba dienu pēcpusdienās.

Kā norāda filmas veidotāji, iz-
stāde ir visaptverošs fotogrāfiju 
stāsts par filmas uzņemšanas gaitu. 
Aktierus saspringtajā darbā un pār-
domu brīžos iemūžinājuši brīvprā-
tīgie fotogrāfi: Sanita Ieva Sparāne, 
Ernests Dinka, Jānis Pipars, Kristi-
ans Poikāns, Zanda Puče, Maksimi-
lians Kotovičs un Pēteris Vīksna.

2019. gada 8. novembrī pirm-
izrādi piedzīvojusi filma “Dvēseļu 
putenis”, godinot latviešu strēlnie-
kus, kuru izdarītās izvēles un gūtās 
uzvaras pirms simts gadiem ļāvu-

šas mums šodien dzīvot savā valstī.
“Šis stāsts, kuru savā izcila-

jā romānā iemūžinājis strēlnieks 
Aleksandrs Grīns un kuru šodien 
no sava skatpunkta iemūžinām 
mēs, ir jāzina ikvienam: Latvija 
nav radusies tukšā vietā! Filma ir 
vērienīga vēstures stunda katram 
Latvijas iedzīvotājam un ikvie-
nam skatītājam visā pasaulē, kurš 
interesējas par vēsturi ne tikai kā 
skaitļu un faktu hronoloģiju, bet 
arī kā cilvēces piedzīvojumu un 
pieredzi. Arī izstāde ir vēsturiska 

liecība par filmas tapšanas gaitu, 
un priecājamies, ka tā nonāk pie 
skatītājiem dažādās Latvijas pil-
sētās,” komentē filmas režisors 
Dzintars Dreibergs.

Fotoizstāde tapusi sadarbībā 
ar lielformāta druku PMTM. 

Ugāles MMS un filmas 
“Dvēseļu putenis” 

radošā komanda

Filmai “Dvēseļu putenis” veltīta fotogrāfiju izstāde

Gatis Gāga 
Konrāda tēlā. 

FOTO NO FILMAS “DVĒSEĻU PUTE

NO PUBLICITĀTES MATERIĀLIEM
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13. decembrī no plkst. 
16 līdz 19 tirdzniecības 
centrā “Jāņa centrs” 
Talsos norisinājās Biznesa 
izglītības biedrības “Junior 
Achievement  Latvia” 
skolēnu mācību uzņēmumu 
(SMU) reģionālais pasākums 
“Cits bazārs”.

Skolēnu mācību uzņēmu-
mu  reģionālajā pasākumā  pieda-
lījās 31 jauniešu veidots skolēnu 
mācību uzņēmums  no Talsu, 
Kuldīgas, Pelču, Ugāles un Rīgas 
skolām, piedāvājot savus oriģinā-
los izstrādājumus –  kosmētiku, 
rotaslietas un aksesuārus, pin-
jatas, apģērbu, tējas krūžu palikt-
ņus, koka galda lampas, grāmatu 
vākus, vinila plašu izstrādājumus, 
gaisa atsvaidzinātājus, iededžus, 
šķīvjus vegāniem un veselīgam 
uzturam, augu tējas, šokolādes 
trifeles, piparkūku mīklu.

Skolēnu mācību uzņēmu-
mu reģionālā pasākuma “Cits ba-
zārs”  laikā notika jauno uzņēmu-
mu izvērtēšana un apbalvošana 
sešās nominācijās: “Sociāli atbil-
dīgs skolēnu mācību uzņēmums”, 

“Labākais skolēnu mācību uz-
ņēmumu stends”, “Inovatīva biz-
nesa ideja”, “Labākā pārdošanas 
komanda”, “Uz zināšanām bals-
tīts SMU produkts/pakalpojums”, 
“Komerciālākais uzņēmums”. 
SMU izvērtēšanu veica pieredzē-
jusi profesionāļu un akadēmisko 
spēku komanda, kuru pārstāvēja 
AS “Swedbank”, LIAA Talsu biz-
nesa inkubators, Talsu Komer-
santu klubs un biznesa augstskola 
“Turība”.

Ugāles vidusskolu pasākumā 
pārstāvēja SMU “Meraki”, kura 
īpašnieces ir 11.  klases skolnie-
ces Elizabete Gulbe un Beāte 
Viļuma. Uzņēmuma ražotais un 
piedāvātais produkts ir rotaslie-
tas – auskari, gredzeni, aproces, 
kuras veidotas no materiāla, kas 
radies mēbeļu ražošanas procesā, 
to rūpīgi apstrādājot un veidojot 
skaistas rotas. Meitenes saņē-
ma nomināciju “Labākais SMU 
stends”. Ņemot vērā lielo konku-
renci, ir liels prieks par sasniegto. 
Kā atzīst abas meitenes, šī ir biju-
si lieliska pirmā pieredze. Ugāles 
vidusskolas audzēknēm pasāku-

mam palīdzēja sagatavoties šo 
rindu autore.

“Veidojot savu mācību uzņē-
mumu, skolēns apgūst ne tikai 
zināšanas par uzņēmējdarbību 
un pārdošanu, bet arī vēl virkni 
dzīvē nepieciešamu un noderīgu 
prasmju – prezentēšanas prasmi, 

spēju strādāt komandā, veiksmī-
gas saskarsmes un organizēšanas 
kompetences. Tā ir neatsverama 
pieredze jaunam cilvēkam jau 
skolas laikā – saprast un novērtēt, 
ko reāli nozīmē būt uzņēmējam. 
Tā pamazām veidojas jauna uz-
ņēmēju paaudze, kas ar saviem 

uzņēmumiem sekmēs reģionu at-
tīstību nākotnē,” vērtē SMU prog-
rammas organizators Latvijā, “Ju-
nior Achievement Latvia” valdes 
priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

Ekonomikas skolotāja 
Evija Voldraha

Skolotāja Evija 
Voldraha ar 
audzēknēm 

Elizabeti un Beāti. 
DANAS ŠIMPERMANES FOTOSkolēnu prasme 

veidot uzņēmumu  

Ziemassvētki Ugāles vidusskolā atbrauca izrakstītās un 
bagātīgi  piepildītās kamanās. Tajās gan svētku prieks un 
noskaņa, gan skolēnu zelta un sudraba liecības un, protams, 
pārsteigumi.  

Pirmo reizi skolā ieradās Ziemassvētku vecītis bez tradicionālā ža-
garu saišķa, jo skolēni mācījušies tik labi, ka nav neviena, kuram būtu 
nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem. Prieks par ikvie-
nu mūsu skolas skolēnu, kurš uzcītīgi, apzinīgi un neatlaidīgi strādājis, 
apliecinot pozitīvu un godprātīgu attieksmi pret savu tiešo pienākumu 
– mācību darbu. Īpaši priecājamies un lepojamies par skolēniem, kuri 
1. semestri pabeiguši ar augstiem mācību rezultātiem. Bagātīgs ir zelta 
un sudraba liecību birums – sākumskolas klasēs 12 zelta un 30 sudraba 
liecības, 5.–12. klašu grupā sešas zelta un 22 sudraba liecības. Visiem – 
gan lieliem, gan maziem – zināms, ka Ziemassvētki ir brīnumu laiks un 
ka parasti tos sagādā rūķīši un Ziemassvētku vecītis. Ugāles vidusskolas 
skolēniem patīkamu pārsteigumu sarūpēja skolas absolvents Armands 
Sviķis. Ar viņa atbalstu 14 skolēni – Agita Priekule, Evelīna Zaharova, 
Annija Šteinerte, Maija Rodionova, Ņikita Mališevs, Amanda Ivanova, 
Dārta Cērpa, Luīze Daņiļēviča, Evelīna Blase, Madara Šimpermane, 
Rēzija Blumfelde, Luīze Dārta Ditmane, Beāte Viļuma, Elizabete Gulbe 
– saņēma atzinības stipendijas par augstiem  sasniegumiem mācībās, 
viņu vērtējums bija astoņi un vairāk. Sasniegumi nebūtu iespējami bez 
skolotāju profesionalitātes, ieinteresētības un atsaucības. Paldies visiem 
skolotājiem, paldies skolēnu vecākiem par sadarbību gan ikdienā, gan 
svētku reizē. Ir veiksmīgi noslēdzies 2019./20. mācību gada 1. semestris, 
mūs gaida jauni darbi, pienākumi un izaicinājums arī nākamajos Zie-
massvētkos sagaidīt vecīti bez žagariem.

Ugāles vidusskolas direktores vietniece Zinta Dāvida 

Šie skolēni saņēma Armanda Sviķa stipendijas. 
ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO  

Ziemassvētku vecītis bez žagariem 
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UŽAVA

Decembris ir tas 
laiks, kad mēs neviļus 
aizvien biežāk sākam 
aizdomāties par to, kā tad 
šajā gadā ir gājis, ko labu 
esam paveikuši.  Užavas 
pamatskolā aizvadītais 
gads ir bijis interesants un 
radošs. Tāds bija arī pēdējais 
gada mēnesis – radošs, 
dažādu notikumu pilns.

Tāpat kā katru gadu, arī šoreiz 
decembrī katru pirmdienu sko-
las Adventes vainagā tika iedegta 
svecīte. Par priekšnesumiem šajos 
svinīgajos mirkļos gādāja skolas 
skatuves runas pulciņa dalībnieki, 
ansambļa meitenes un arī skolēnu 
pašpārvalde. Iededzot pirmo Ad-
ventes svecīti, tika atklāta arī ik-
gadējā labdarības akcija “Dāvāsim 
prieku!”, kurā iesaistīties tika aici-
nāti gan skolēni, gan viņu vecāki. 
Akcijas noslēgumā visas dāvanas 
nogādājām Užavas pagasta pārval-
dē, un pēc tam skolas čaklie rūķi 
kopā ar pagasta pārvaldes darbi-
niekiem aiznesa tās adresātiem. 

Nu jau par tradīciju ir kļuvis 
mūsu skolas skolēnu labdarības 
koncerts kādā no pansionātiem. 
1.–4. klašu dziedātāji un dejo-
tāji devās uz Jūrkalnes veco ļau-
žu pansionātu, lai iepriecinātu 
tā iemītniekus. Pirms tam skolā 
notika aktīva Ziemassvētku ap-
sveikuma kartīšu gatavošana, lai 
svētku apsveikumu saņemtu katrs 
pansionāta iemītnieks. Decembra 
sākumā vecāku padome skolā ie-
rīkoja Adventes kalendāru, kurā 
katru nedēļu bija jāveic kāds uz-
devums saistībā ar Ziemassvētku 
gaidīšanu. 

Decembra sākumā 7.–9. klašu 
skolēni devās uz Zūru pamatskolu, 
lai karjeras izglītības projekta gaitā 
nedaudz ieskatītos programmētāju 
ikdienā. Savukārt dažas dienas vē-
lāk, pateicoties projektam “Latvijas 
skolas soma”, 1.–6. klašu skolēni 
devās uz kino “RIO”, kur noskatījās 
animācijas filmu “Sarkanās kurpī-
tes un septiņi rūķīši”. 

9. decembra vakarā uz radošo 
nodarbību skolā tika aicināts ik-
viens, kurš vēlējās izbaudīt radošu 
kopā darbošanos. Šoreiz tapa ģip-
ša svečturi un tika dekupētas sve-
ces. Laiks pagāja nemanot, un re-
zultātā izveidojās vesela sveču un 
svečturu izstāde, par kuru ganda-
rīti bija visi klātesošie. Prieks par 
to, ka pērn bija vairāk dalībnieku 
nekā iepriekšējos gados. Tas pa-
rāda to, ka vecākiem un bērniem 
ir vēlme kopā iesaistīties skolas 
rīkotajos pasākumos, kas pozitīvi 
ietekmē gan skolēna vēlmi mācī-
ties, gan būt piederīgam savai sko-
lai, pagastam. 

Pirmsskolas grupas bērni arī 
aktīvi darbojās Ziemassvētku sa-

Viens mirklis ziemas

5.–7. klašu meiteņu ansamblis dzied par sniega piku. 

Paši mazākie Ziemassvētku gaidītāji.  SABĪNES ZEGNERES FOTO

gaidīšanas procesā. Grupā tika 
izveidota pašgatavoto Ziemas-
svētku eglīšu izstāde. Kādā no 
pēcpusdienām uz rotājumu ga-
tavošanas darbnīcu tika aicināti 
arī vecāki un tapa skaisti griestu 
rotājumi. Nu jau par tradīciju ir 
kļuvis tas, ka pirmsskolas bērni 
pirms katriem svētkiem paši kaut 
ko cep. Šoreiz tapa cepumi. Liels 
bija bērnu prieks pašiem savām 
rokām samīcīt mīklu, izrullēt to, 
izspiest ar formiņu cepumus. Lie-
la jautrība valdīja, kad cepumi tika 
gatavoti, izmantojot gaļas maļa-
mo mašīnu. Daudzi bērni nemaz 
nezināja, kas tā ir. Ar vēl lielāku 
aizrautību visa decembra garu-
mā bērni gatavojās Ziemassvētku 
pasākumam grupā, jo šogad tēma 
bija “Smurfu Ziemassvētki”. Bērni 
bija malači. Paldies arī vecākiem 
par atbilstošu tērpu gatavošanu! 

Pavisam nemanot, bet pa-
tīkamiem pārsteigumiem pilns 
pienāca arī semestra noslēgums. 
Apkopojot rezultātus, visiem bija 
liels prieks, ka šogad bija 26 skolē-
ni, kuriem vidējā atzīme bija 7 un 
vairāk. Tas radīja gandarījumu ne 
tikai skolotājiem, bet arī bērniem, 
kuri tiešām neatlaidīgi un no visas 
sirds centās mācīties aizvien labāk 
un labāk. Semestra noslēgumā 
Užavas tautas namā notika ikga-
dējais skolas Ziemassvētku pasā-

kums, kura pirmajā daļā skanēja 
skaistas dziesmas un dzeja, dejas 
un skatuves runas pulciņa izrāde, 
direktores svētku uzruna un pie 
eglītes saņemt savas īpašās liecī-
bas tika aicināti čaklākie mācībās. 
Pateicības vārdi tika veltīti arī sko-
las vecāku padomei par aktīvu sa-
darbību ar skolu. Liels paldies tika 

teikts arī aktīvākajiem skolēnu 
pašpārvaldes dalībniekiem. Pa-
sākuma turpinājumā katra klase 
priecēja klātesošos ar azartiskiem 
priekšnesumiem, kurus vēroja arī 
Ziemassvētku vecītis. Pēc neilga 
pārtraukuma katrs dejotgribētājs 
varēja izkustināt kājas deju rit-
mos. Arī šeit skolēnus sagaidīja 

neliels pārsteigums – ieradās mo-
deļu aģentūras pārstāvji (vecāku 
padomes pārstāvji) un piedāvāja 
skolēniem kļūt par modeļiem. Va-
kars pagāja jautri un interesanti. 

Lai visiem jauks, gaišu domu 
un labiem darbiem piepildīts 
2020. gads! 

Anita Pāvelsone
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Spēkiem mērojās septiņās disciplīnās
Ugāles vieglatlētikas manēžā spēkiem mērojās novada 

sporta skolas vecāko grupu audzēkņi. Vieglatlēti medaļu 
komplektus sadalīja septiņās disciplīnās: 60 m, 60 m/b, 300 m, 
1000 m, tāllēkšanā, augstlēkšanā un lodes grūšanā.

U16 grupas uzvarētāji: 60 m – Armands Bakanauskis (rez. 7,86 sek.) un 
Sana Rūmniece (rez. 8,28 sek.), 60 m/b – Armands Bakanauskis (rez. 9,41 
sek.) un Sana Rūmniece (rez. 9,59 sek.), 300 m – Armands Bakanauskis (rez. 
45,05 sek.) un Nikola Kate Punka (rez. 48,16 sek.), 1000 m – Gabriels Toms 
Kvecko (rez. 3:04,50) un Laima Prūse (rez. 3:50,00), tāllēkšanā – Armands 
Bakanauskis (rez. 4,64 m) un Laima Prūse (rez. 4,41 m), augstlēkšanā – 
Markuss Meiļuns (rez.1,55 m) un Laima Prūse (rez. 1,45 m), lodes grūšanā 
– Aksels Prols (rez. 9,88 m) un Karīna Bernāne (rez. 9,16 m).

U18 grupas uzvarētāji: 60 m – Klāvs Bogdanovs (rez. 7,61 sek.) un Mar-
ta Matisova (rez. 8,45 sek.), 60 m/b – Klāvs Bogdanovs (rez. 9,24 sek.) un 
Klāvs Bogdanovs (rez. 9,65 sek.), 300 m – Dāvis Strādnieks (rez. 44,82 sek.) 
un Marta Matisova (rez. 48,18 sek.), 1000 m – Māris Ansbergs (rez. 2:48,40) 
un Lauma Ližbovska (rez. 4:11,60), tāllēkšanā – Kaspars Plotnieks (rez. 5,80 
m) un Pārsla Bogdanova (rez. 5,02 m), augstlēkšanā – Sanijs Strauss (rez. 
1,70 m) un Pārsla Bogdanova (rez. 1,40 m), lodes grūšanā – Jēkabs Priekulis 
(rez. 14,13 m) un Alise Elza Skricka (rez. 8,13 m).

Junioru grupā uzvarētāji: 60 m – Kārlis Mihailovs (rez. 7,49 sek.) un Tija 
Freimane (rez. 8,04 sek.), 300 m – Daniels Matīss Kraučs (rez. 42,92 sek.) un 
Tija Freimane (rez. 47,71 sek.), tāllēkšanā – Ņikita Agapovs (rez. 5,62 m), 
augstlēkšanā – Daniels Matīss Kraučs (rez. 1,80 m), lodes grūšanā – Kārlis 
Mihailovs (rez. 9,01 m) un Ieva Priekule (rez. 8,85 m).

Vieglatlētus ikdienā trenē un sacensībām sagatavoja BJSS treneri Arno 
Kiršteins, Dainis Lodiņš, Aivars Čaklis, Kaspars Gulbis, Agris Paipals. 

Jolanta Ziemele 

Sporta centra  “Kleisti” 
segtajā manēžā 30. novembrī 
un 1. decembrī notika  
3. rudens posms jāšanas 
sportā šķēršļu pārvarēšanā. 
Uzvaru augstākajā maršrutā 
130 cm izcīnīja Aleksandrs 
Šakurovs ar zirgu Grietje G 
no Rīgas JSK.

JSK “Demora” sportistiem 
veiksmīgākais bija ātruma marš-
ruts ar 100 cm augstiem šķēr-
šļiem, kur 4.  vieta Annai Čaksti-
ņai ar zirgu Chikita, 5. vietā Unda 
Egendorfa ar Red Grace un 7. vie-
tā Sofija Nikolajenko ar Loidu. So-
fijai ar Loidu 4. vieta arī maršru-
tā divās fāzēs ar 90 cm augstiem 
šķēršļiem, un Anna ar Chikitu arī 
ceturtā ātruma maršrutā ar 110 
cm augstiem šķēršļiem.

2. rudens posmā 17. novembrī 
Undai Egendorfai ar Lēdiju uzva-

ra atvērtajā maršrutā divās fāzēs 
ar 100 cm augstiem šķēršļiem un 
ieskaites punkti Latvijas labākā 
jātnieka kontā, Annai Čakstiņai 
ar Chikitu 3. vieta 85 cm ātruma 
maršrutā.

27. oktobrī norisinājās 1.  ru-
dens posms Kleistos, uz kurieni 
JSK “Demora” devās ar sešiem 
zirgiem. Labu sniegumu uzrādīja 
Anna Čakstiņa ar Chikitu – vi-
ņai 80 cm maršrutā ceturtā vieta, 
Sofija Nikolajenko ar Loidu sep-
tītā. Klaudija Viļisova ar Vikontu 
marš rutu veica bez soda punk-
tiem. Speciālās divu fāžu sacensī-
bās ar 100 cm augstiem šķēršļiem 
4. vietā Unda Egendorfa ar Lēdiju, 
piektā Anna Čakstiņa ar Chikitu 
un astotā Sofija ar Loidu, veicot 
maršrutu bez soda punktiem. Jā-
piebilst, ka visas jātnieces startēja 
ar ģimenei piederošiem zirgiem.

Dziļas pārdomas izraisīja 
brauciens uz Kleistiem: mēs ceļa-
mies nakts vidū, visa lielā koman-
da esam ceļā sešas stundas, ceļš – 
gan slapjš, gan ledus, gan sniegs. 
Pārvaram to ar slapjām mugurām, 
jo braucam ne tikai paši, bet ve-
dam savus lolojumdzīvniekus 
un sporta partnerus, par kuriem 
esam uzņēmušies atbildību un 
kuri mums bezgala uzticas. Tur, 
Kleistos, esam pavadījuši visu 
dienu, esam nosaluši, nonīkuši, 
noguruši – un mājās atkal naktī. 
Un tas viss, lai maršrutā uz lau-
kuma pavadītu minūti. Jā, tāds ir 
šis sporta veids. Taču labi izlēkts 
maršruts dod tik lielu gandarīju-
mu, ka nākamā reizē esi atkal ga-
tavs celties naktī.

JSK “Demora” 
valdes priekšsēdētāja

 Gelinta Apse

SPORTS

2019. gads ir aiz muguras, 
un laiks atskatīties uz 
paveikto. Popes sporta klubs 
dibināts 2017. gadā ar mērķi 
atjaunot un popularizēt 
sporta dzīvi Popē.

Mums kā organizācijai tas 
bijis otrais gads, bet kopumā jau 
daudzus gadus Popē valda sport-

iskais gars. Popes sportisti kļuvuši 
par cietu riekstu pretiniekiem, un 
katrs zina, ka popiņi ar pliku roku 
nav ņemami, laukumā kļūstot par 
ienaidniekiem, bet ārpus tā – par 
draugiem. Popes sporta zālē un 
atpūtas bāzē 2019. gadā aizvadītas 
desmit sacensības gan pagasta, gan 
novada līmenī – pludmales un zā-
les volejbols, zolīte, 3x3 basketbols.

Pērn Popes sportisti kļuva par 
pieckārtējiem novada čempio-
niem Ventspils novada pašvaldību 
sporta spēlēs. Mūsu lielākie svētki 
– Popes pagasta svētki – priecē kā 
mazus, tā lielus sporta draugus, 
ikkatram ir iespēja no sirds pava-
dīt laiku lietderīgi.

Par savām otrajām mājām Po-
pes sporta zāli vēl joprojām sauc 
basketbola komanda “Anzāģe/
Pope” un volejbola klubs “Pope”. 

Turpinām lepoties ar meitenēm, 
kuras pārstāv Ventspils novada 
sieviešu volejbola komandu, un 
jauno popiņu paaudzi, kura veik-
smīgi startē Ventspils novada bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas sis-
tēmā un nes Popes vārdu Latvijā. 

Gribētos pateikties cilvēkam, 
kas stūrējis sporta dzīvi Popē jau 
daudzus gadus, ar savu attieksmi 
un darbu audzinājis popiņus mīlēt 
sportu un tiekties pretī mērķiem. 
Tas ir treneris, draugs un vienkār-
ši labs cilvēks Aivars Žeimunds – 
paldies, trener!

Ikkatra popiņa ieguldījums, 
sviedru lāse sporta zālē veido ceļu 
mūsu sasniegumiem, tikai mēs 
esam sava ceļa un panākumu at-
slēga. Laimīgu un sporta panāku-
miem bagātu jauno 2020. gadu.

Sandris Jankevičus 

Sporta centra “Kleisti” segtajā manēžā 14. un 15. decembrī 
notika pēdējais rudens posms jāšanas sportā šķēršļu 
pārvarēšanā. Uzvaru augstākajā maršrutā, 135 cm, izcīnīja 
Laura Penele ar zirgu Dundas V.D.M no z/s “Lielceri”.

Uz pēdējo posmu devās Unda Egendorfa ar diviem zirgiem – Lēdiju un 
Red Grace, lai nostiprinātu konkursā “Gada labākais jātnieks” līdz šim izcīnī-
to otro vietu. Situācija bija diezgan saspringta, jo atvērtajā maršrutā ar ieskai-
ti amatieriem pie godalgotām vietām tikt nemaz nav tik vienkārši, piedevām 
gada kopvērtējumā aiz Undas trešās un ceturtās vietas ieguvējiem bija tikai 
par pāris punktiem mazāk, tas nozīmē, ka viss var mainīties pēc viena marš-
ruta. Undas stratēģija maršrutā nogriezt distanci tikai vienā, drošākā vietā un 
pārējā lieki neriskēt vainagojās ar uzvaru maršrutā ar Lēdiju un augsto piekto 
vietu ar Red Grace, saglabājot gada kopvērtējuma otro vietu. 

Pārējie JSK “Demora” vadošie jātnieki konkursa “Gada labākais jātnieks” 
trijniekā pabijuši sezonas vidū. Alise Lūse līdz aprīlim noturējusies 2. vietā, 
Anna Čakstiņa jūnijā 3. vietā un Zoja Krisko maijā 5. vietā, sezonas beigās 
gan dažādu iemeslu dēļ startējot retāk, Alise noslīdēja uz 5. vietu, Anna uz 
7. vietu, kas vienalga ir augsts rādītājs starp Latvijas labākajiem II grupas 
poniju jātniekiem.

“Šī sezona neplānoti ievilkās līdz pat decembra vidum, bet rudenīgo laik-
apstākļu dēļ vēl bija iespēja trenēties un saglabāt zirgus labā formā. Vislielākais 
gandarījums ir par manis trenēto Red Grace, kas ir pieradusi pie sacensību 
atmosfēras. Kopīgi, jo tas tomēr ir komandas sporta veids, esam sākuši stabili 
startēt maršrutos,” atzīst amatieru konkurences jātniece Unda Egendorfa.

“Demoras” valdes priekšsēdētāja Gelinta Apse

Popē dzīvo arī aktīvas sportistes.  SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO  

Popiņi – pieckārtēji novada čempioni

Īpaši veiksmīgi aizvadīti trīs rudens posmi
Unda ar zirgiem Lēdiju un Red Grace.

Uzvara pēdējā posmā
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Puzē ar izzinošu lekciju 
“Netradicionāli tradicionālā 
kartupeļu daudzveidība” 
uzaicinājām agronomu 
Elviju Braunu no Lubes. 
Pirmoreiz Elvija stāstījumu 
dzirdēju Valdemārpilī, 
mazpulku vadītājiem viņš 
pastāstīja par savu darbu 
kartupeļu audzēšanā. Vēlāk 
par viņa veikumu redzēju 
Talsu televīzijas veidotajā 
sižetā.

Elvijs ir pabeidzis Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, ie-
guvis agronoma kvalifikāciju un 
turpina sevi pilnveidot šajā nozarē, 
mācoties maģistrantūrā. Elvijs ir 
aktīvists, iestājas par studentu in-
teresēm arī valsts mērogā, piedalās 
konferencēs un citos pasākumos, 
ir optimists, savas zemes patriots.

Viņš aizrautīgi nodarbojas ar 
kartupeļu audzēšanu, veic pētīju-
mus un ir kļuvis par kartupeļu ko-

lekcionāru. Elvijs ir ļoti sirsnīgs un 
labprāt dalās ar savām zināšanām, 
palīdz un iesaka labākās kartupe-
ļu audzēšanas metodes, piedāvā 
dažādas kartupeļu šķirnes, lasa 
lekcijas, dod saviem klausītājiem 
iespēju kartupeļus degustēt.

Laikam ritot, mainās cilvēku 
ēšanas paradumi, bet daudzi jo-
projām kartupeļus dēvē par savu 
otro maizi – tā domā arī Elvijs. 
Kartupeļi tiešām ir ļoti iecienīti 
gan garšas īpašību dēļ, gan arī kā 
daudzu cilvēka veselībai nepiecie-
šamu vielu avots. Pasaulē kartu-
pelis ir piektais plašāk audzētais 
kultūraugs. Lekcijas laikā Elvijs 
klausītājus aizveda ne tikai līdz 
kartupeļu dzimtenei Peru, bet arī 
viegli saprotamā valodā pastāstīja 
par piemērotākajiem kartupeļu 
audzēšanas apstākļiem, to saga-
tavošanu stādīšanai, stādīšanas 
laiku un nepieciešamo mitruma 
un siltuma režīmu, mēslošanu. 

3.12. – mākslas terapijas nodarbība, kura stimu-
lē skolēnu radošo līmeni un palīdz atbrīvoties sajūtu 
līmenī. Terapijas rezultātā skolēni kļūst mierīgāki, at-
vērtāki un spēj dalīties ar savām emocijām, tās atpa-
zīstot un nosaucot. Skolēni spēj identificēt dusmas, 
bailes un bažas, kā arī iepazīt sevi.

11.12. – radošās darbnīcas “Viss par un ap snie-
gu”. Piedalījās visi skolēni. Viņi veidoja zāles rotāju-
mus Ziemassvētku pasākumam.  

12.12. – audzēkņu rudens dzimšanas dienu atzī-
mēšana, svētku pusdienas.

12.12. – runas mākslas pulciņa dalībnieki devās 
uz Ugāli iepriecināt pensionārus ar ludziņām “Zie-
massvētku brīnums” un “Piparkūku vīriņš”.

17.12. – kanisterapija – nodarbība ar speciāli ap-
mācītiem suņiem. Katra nodarbība sagādā skolēniem 
prieku – tikšanos ar saviem četrkājainajiem drau-
giem.

18.12. – Ziemassvētku eglīte kopā ar Pendeli no 

Talsu klaunu muzeja. Svētku pusdienas. Pasākuma 
laikā notiks spēles, rotaļas, skolēnu priekšnesumi, 
dažādas aktivitātes. Vakaru noslēdza pārsteigums 
skolēniem, vecākiem, pedagogiem ar pinjatu – spe-
ciāli izgatavotu, izrotātu kasti ar konfektēm, kura 
iekārta garā auklā. Konfektes jāiegūst pašiem spēles 
dalībniekiem, katram vienu reizi sitot ar īpašu nūju 
pa kasti, līdz konfektes sāk birt no kastes. Tas sagā-
dāja lielu jautrību.

19.12. – Ziemassvētku badmintona turnīrs skolas 
mērogā.

19.12. – runas mākslas pulciņa dalībnieki devās 
uz Laucienes sociālās aprūpes namu iepriecināt tā 
iemītniekus ar ludziņām “Ziemassvētku brīnums” un 
“Piparkūku vīriņš”. 

Visiem novada ļaudīm novēlu jaunajā gadā daudz 
siltu staru dzīves saulei, daudz skaistu dienu nākot-
nei!

Ērika Bite

Sagaidot Latvijas 101. 
dzimšanas dienu, Niedra 
Indriksone saņēma 
Puzes pagasta pateicību 
nominācijā “Paliekošo 
vērtību veidotājs” par 
nesavtīgu dalīšanos ar savām 
prasmēm, vadot rokdarbu 
nodarbības Puzes attīstības 
un veicināšanas biedrībā 
“Niedre”. 

Tā gan patiesībā ir tikai nelie-
la epizode no Niedras veikuma ne 
tikai pagastā, bet arī ārpus tā. Pēc 
Amatu mājas atvēršanas Ventspi-
lī tur izveidoja rokdarbu pulciņu, 
dāmas satikās trešdienās, un šī 
tradīcija nav zudusi, rokdarbnie-
ces satiekas, katra dara savu darbu, 
tāpat kā agrāk, savā starpā dalās ar 
pieredzi, parāda viena otrai, pa-
māca, iesaka. No pirmajām dalīb-
niecēm ir palikušas divas – Niedra 
un Ruta Ziemele no Tārgales, citas 
pa šiem gadiem ir nomainījušās, 
bet tikšanās reizēs pulcējas sešas 
septiņas rokdarbnieces, un Niedra 
bieži sniedz padomus parējām da-
lībniecēm.

Niedra ar saviem kvalitatīva-
jiem rokdarbiem ir piedalījusies 
ļoti daudzās rokdarbu izstādēs, 
pārstāvējusi Puzes pagastu pilnī-
gi visās Ventspils novada Pagastu 
dienās.

Bērnību Niedra aizvadīja Baš-
kīrijā, kur viņas senči pēc izceļoša-
nas no Latvijas veidoja savu dzīvi, 
mežos ar rokām līda līdumus, 
zāģēja kokus, sākumā cēla būdas, 
vēlāk – mājas, staļļus. Gadu gaitā 
iznāca no meža un izveidoja savu 
latviešu ciematu Zarja. Tad nu kat-
ram bija zeme, mājas uzcēla vienu 
pie otras, tur bija govju, zirgu fer-
mas, smēde, bērnudārzs, skola, 
kurā Niedra mācījās līdz 4. klasei. 
Viņa ar mīļumu atceras bērnības 
dienas, apkārtnes ļaužu sirsnības 
un viesmīlības sildītas.

Baškīrijā tapa arī Niedras pir-
mie rokdarbi. Viņas vecmamma 
šuva apģērbus visiem ģimenē, kam 
vien to vajadzēja, un vajadzību ne-

trūka, jo ģimenē bija deviņi bērni. 
Mamma daudz ko pāršuva, kad tas 
bija nepieciešams, viņa arī izšuva, 
tā nu Niedra sēdēja līdzās un arī 
iemācījās izšūt. Pirmos cimdus uz-
adīja, kad bija kādi 11 vai 12 gadi, 
tie iznāca viens lielāks par otru, bet 
tik un tā labi noderēja.

Daudz nopietnāk rokdarbiem 
Niedra pievērsās Latvijā, kad jaunā 
ģimene gaidīja pirmo bērnu, pir-
mā jaciņa bija sākums daudziem 
adījumiem, kādos viņa vēlāk ietēr-
pa visus trīs dēlus, tapa mētelīši, 
cepures, garās bikses, bērni bija 
apadīti no galvas līdz kājām. Adīja 
sev džemperus, cimdus, zeķes, tajā 
laikā pamatā nodarbojās ar adīša-
nu un tamborēšanu.

Pamazām jau daudz kas mai-
nījās, sekoja gleznošana uz stikla, 
apgleznotas zīda šalles un kakla-
saites. Sākās nopietnie pērļošanas 
darbi, tas bija gana ilgs process, 
jo pērļošana Niedrai ļoti patika. 
Kartīšu izšūšana, klūdziņu pīšana, 
floristika, filcēšana, tapošana… 
Uzskaitījumu varētu turpināt, tās 
ir jomas, kurās Niedra ir izmēģinā-
jusi roku, to visu prot darīt, ja vien 
atliek kāds brīvs brīdis. 

No malas skatoties, likās, ka 
nav vairs nekā tāda, ko Niedra ne-
prastu darīt, bet bija vēl viena lieta, 
kas nu kļuvusi par Niedras lielāko 
aizraušanos, – tā ir aušana. Pirms 
dažiem gadiem iemācīties aust bija 
viņas sapnis, bet tagad ir jau no-
austs gana daudz – lupatdeķi, dvie-
līši, šallītes, tautas tērpi, prievītes, 
tautiskās jostas, rūtaina villaine, 
un Niedra ar savu aušanas prasmi 
jau dalās, mācot aušanas gudrības 
citām dāmām. Pašreiz aušana un 
adīšana ir Niedras iecienītākās no-
darbes.

Niedras ģimene, radi un drau-
gi ir pieraduši, ka svētkos saņems 
kādu mīļu, viņas roku darinātu dā-
vanu, jo nekas jau nebeidzas, rodas 
jaunas idejas, jaunas prasmes, un 
top atkal kaut kas jauns un skaists. 

Māra Kraule

Viņš daudz runāja par dažādām 
kartupeļu šķirnēm un to iedalī-
jumu, degustāciju rezultātiem, jo 
tomēr katras šķirnes kartupeļu 
garša atšķiras un dažāda ir kartu-
peļu ēdāju gaume. Elvija piemājas 
saimniecībā “Tīlnieki” audzē pie-
cas kartupeļu šķirnes ar krāsainu 
bumbuļu mīkstumu, šie kartupeļi 
Peru pazīstami jau pirms 10  000 
gadiem, pie mums Latvijā ienā-
kuši lielākoties kolekcionāru dār-
zos. Šobrīd vēl nav selekcionētas 
krāsaino kartupeļu šķirnes, kas 
piemērotas mūsu agroklimatam, 
tās ir slimību uzņēmīgas, garš ir 
šo šķirņu veģetācijas periods, un 
tumšās krāsas dēļ ir apgrūtināta šo 
kartupeļu novākšana. Kā atzinās 
Elvijs, ir šķirnes, kuru novākšanu 
viņš citiem pat neuzticot, jo tum-
šos kartupeļus esot grūti saredzēt. 
Cilvēkiem nav viegli pieņemt kar-
tupeļus tumši violetā vai sarkanā 
krāsā, bet to garša ir laba un sastā-
vā ir pat vairāk cilvēkam nepiecie-
šamo vērtīgo vielu nekā parastajos 
kartupeļos ar gaišo mīkstumu.

Lekcijas noslēgumā Elvijs aici-
nāja mūs piedalīties erudītu kon-
kursā par kartupeļiem, uzdeva 17 
jautājumus, parasti atbildes viņš 
vēlas saņemt ar viedtālruņiem, šo-
reiz izlīdzējāmies, rakstot atbildes 
ar roku, un četri klausītāji ieguva 
16 punktus. Elvijs uzvarētājam dā-
vanā bija sagatavojis savas visiecie-
nītākās šķirnes ‘Qween Anne’ un 
vienas krāsaino kartupeļu šķirnes 
bumbuļus. Pašreiz dāvana glabājas 
manā pagrabā, pavasarī dalīsimies.

Mums ļoti patika saruna ar 
aizrautīgo, uzņēmīgo jauno spe-
ciālistu, un ceram, ka nākotnē vēl 
daudz dzirdēsim par viņa darbu 
kartupeļu šķirņu audzēšanā un po-
pularizēšanā Latvijā. 

Māra Kraule 

Niedras pirmie rokdarbi 
tapa Baškīrijā

Niedra prot ļoti daudzus rokdarbu veidus, arī aušanu. 
MĀRAS KRAULES FOTO 

Aktivitātes Annahites pamatskolā

Uzklausījām stāstījumu par kartupeļu audzēšanu

Pavasarī ar iegūto dāvanu dalīsies Benita Kraule, 
Maruta Heinberga, Māra Kraule un Līga Galdiņa.

MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO
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Zane Mačtama valsts 
svētkos Puzes pagastā 
saņēma apbalvojumu 
nominācijā “Sirdscilvēks” 
par atbildīgu savu 
pienākumu pildīšanu 
“Avotu” mājas pārvaldīšanā, 
kā arī aktīvu līdzdalību 
skolas vecāku komitejā.

Zani satieku Ugālē, degvielas 
uzpildes stacijā “Virši”, kur viņa ir 
vadītāja.

Ģimenē ir trīs bērni – Deniss, 
kuram jau 19 un kurš apmeklē 
Ventspils tehnikumu (viņš trenē-
jas florbolā), Tomass, kurš mācās 
Puzes pamatskolas 6.  klasē, dejo 
un ir iesaistījies sporta pulciņā, un 
Patrīcija, kura ir 4. klases audzēkne 
un dzied, un dejo. Zane stāsta, ka 
vecāku komitejā ievēlēta jau tad, 
kad vecākais dēls apmeklēja dār-
ziņu. Tās dalībnieki satiekas vairā-
kas reizes gadā un izskata dažādus 
aktuālus jautājumus. Piemēram, ir 
runāts par skolas formu ieviešanu 
un iekšējās kārtības noteikumiem. 
Vecāki labprāt pārsteidz skolas 
audzēkņus, tā reiz viņi svētkos 
pārģērbušies par rūķiem. Zane 
gribētu, lai skolas dzīvē aktīvāk ie-
saistītos arī citas mammas un tēti, 
ne tikai tie, kas darbojas komitejā. 
“Es iesaistījos tāpēc, ka interesē, kā 
klājas maniem bērniem, ko mēs 
varētu darīt, lai skolēni justos vēl 
labāk, kā veidot ciešāku sadarbību 
ar skolotājiem. Esmu apmierināta 
ar tām zināšanām, kādas skolē-
niem sniedz Puzes pamatskolas 
pedagogi, tā ir laba skola.”

Zane neslēpj, ka, audzinot bēr-
nus, diezgan bieži rājas, protams, 
neaizmirstot arī par mīļumu. Viņa 
labprāt ceļo kopā ar dēliem un 
meitu, bet, kad tuvojas Ziemas-
svētku laiks, visa saime cep pipar-
kūkas. Tiesa, pirmais kilograms 
mīklas tiek apēsts un tikai nākamo 
porciju rullē, lai pagatavotu smar-
žīgos kārumus. Ģimene iesaistās 

Ik gadu, kad piedalos 
Ziemassvētku pasākumā 
Puzes pamatskolā, priecājos 
par skolotāju radošumu, jo 
katru reizi ir izdomāts un 
atklāts kas jauns. Ik gadu 
skola ietērpjas svētku rotā, 
dekori skolas logos nekad 
neatkārtojas, bet vienmēr 
ir ļoti gaumīgi un vēsta par 
Ziemassvētku tuvošanos. 
Parasti skaistā mākslas 
darbā ietērpjas skatuve, tā 
arī šoreiz nevienu neatstāja 
vienaldzīgu, šie darbiņi ir 
vizuālās mākslas skolotājas 
Ingas Gulbes ziņā.

Svētku pasākuma veidošanā 
piedalās daudzi skolotāji, bet gal-
venā atbildība ir Ilgas Anderšmites 
un Sibillas Veģes rokās, tieši viņu iz-
doma nosaka svētku norises gaitu, 

katrā ziņā tas ir nopietns atskaites 
punkts mūzikas skolotājas Lienī-
tes Čačes vadītajiem kolektīviem. 
Šoreiz pasākums notika divās da-
ļās, vispirms pulcējāmies kultūras 
nama foajē, kur visi dalībnieki kopā 
uzbūra Ziemassvētku noskaņu, vei-
dojot uzvedumu, ieskatoties gan 
vietējās ainiņās, gan dzīvnieku pa-
saules norisēs. Dziesmas mijās ar 
interesantiem tekstiem, dejām, līdz 
ar to priekšnesumos piedalījās teju 
visi skolas skolēni. Ar lielu aizrautī-
bu viņi iejutās savās lomās, sagādā-
jot prieku vecākiem kā pierādījumu 
tam, ka mācību gada laikā atkal ir 
bijis jauns pakāpiens bērna attīstībā. 
Skolēni tiešām ir ļoti atraisīti, dau-
dzi nebaidās no solo priekšnesu-
miem, ja vēl ir dota iespēja dziedāt 
duetā ar skolotāju – tas nenotiek 
bieži, bet šoreiz ienesa interesantu 

Decembrī 808. Puzes 
mazpulka mazpulcēni 
saņēma jauku dāvanu no 
Puzes kultūras nama – 
braucienu uz Apriķu muižu, 
lai apciemotu daudzos rūķus, 
kas īpaši darbīgi kļūst tieši 
pirms Ziemassvētkiem.

Vispirms apskatījām skaisto 
Apriķu baznīcu, pagasta lepnumu, 
kuru pamatoti dēvē par vienu no 
krāšņākajām baznīcām Kurzemē. 
Tā vairāku gadsimtu garumā ir pār-
steigusi ikvienu apmeklētāju ar ļoti 
skaistu interjeru, kurā vienotu kok-
tēlniecības meistardarbu ar unikā-
liem kokgriezumiem veido altāris, 
kancele, kungu loža, biktssols, ērģe-
les. Visus saista arī senais baznīcas 
griestu gleznojums. 

Apriķu muižā atrodas Apriķu 
muzejs, tā darbības mērķi ir dažādi, 
bet pirms Ziemassvētkiem ikvie-
nu apmeklētāju savā pasaulē aicina 
rūķi, pilī mīt vairāki tūkstoši lielāku 
un mazāku rūķu. Lai ikviens vieglāk 
varētu iejusties rūķu pasaulē, ap-
meklētāji līdzi ņem rūķu cepures, 
un tad nu visi ir rūķu pasaulei pie-
derīgi. Arī muzeja darbinieki kļūst 
par zinošiem, smaidīgiem rūķiem, 
kas iepazīstina ar savu bagātību, liek 
pastrādāt un izrāda viesmīlību, pa-
sniedzot garšīgu rūķu tēju. Jau pils 
pagrabos sākās jautrība, tas nekas, 
ka ārā nav sniega, – pagrabā rūķi bija 
sarūpējuši mīkstas, baltas pikas, un 
lielā pikošanās varēja sākties.

Tad sekoja rūķu deja, un pēc 
brauciena arī mēs labprāt ieturē-

jām mielošanās pauzi, lai nobaudī-
tu rūķu tēju. Tad rūķi ieveda mūs 
savā konfekšu valstībā, tur tās bija 
gan lielas, gan mazas… Mums bija 
jāizgatavo koša Ziemassvētku kon-
fekte ar bārkstīm. Vēlāk gatavojām 
somiņu, kur šo konfekti ievietot. 
Tālāk devāmies ceļojumā pa rūķu 
valstību, lai iepazītu viņu piecus ga-
dalaikus un ļoti daudzus kokus, no 
kuriem skaistākais ir zvaigžņu koks, 
kas īpašu gaismu un noskaņojumu 
rada tieši Ziemassvētkos. Apriķu 
muižas ļaudis saviem apmeklētā-
jiem sniedz svētku sajūtu, un tur 
aizvadītās stundas aizjoņoja žigli, 
rūķu mīļuma ieskautas. Paldies 
Līgai Galdiņai un šoferītim Alvim 
Grīnbergam.

Māra Kraule

akcentu koncerta laikā, kad kopā ar 
skolēniem duetos dziedāja skolotā-
jas Lienīte Čače, Ilga Anderšmite, 
Līga Ābele un Sibilla Veģe.

Pasākuma otrajā daļā visus ai-
cināja uz zāli, tur skolēni kopā ar 
klašu audzinātājiem un vecākiem 
sēdās pie svētku galda. Labākie 
skolēni no skolas direktores Nelli-
jas Silevičas saņēma pateicības par 
labu mācību darbu, mācību darba 
rezultāti tiešām labi, jo no skolas 68 
skolēniem apbalvojumu saņēma 36. 
Priekšnesumus viņiem un pārējiem 

Svētki Puzes pamatskolā

Arī zaķēni uzbūra Ziemassvētku noskaņu.   MĀRAS KRAULES FOTO

Apciemojām rūķus Apriķos

Pie rūķu svētku egles Apriķos.  MĀRAS KRAULES FOTO

Zanes aktīvā dzīves pozīcija

arī rotājumu izgatavošanā, deko-
rus novietojot ne tikai dzīvoklī, 
bet arī “Avotu” mājas kāpņu telpā. 
Zane šo ēku pārvalda kopā ar Kris-
tu Picalcelmu, tajā ir 24 dzīvokļi. 
“Mēs uzraugām, kas notiek mājā, 
izrakstām rēķinus – ja godīgi, visu 
laiku esmu skrējienā. Priecājos, ka 
“Avotu” iedzīvotāji ir apzinīgi un 
norēķinās laikus. Nesen kāpņu tel-
pās ierīkojām jaunu elektroinstalā-
ciju, vajadzētu atjaunot arī jumtu. 
Vajadzību ir daudz, bet visu nevar 
izdarīt uzreiz, turklāt tagad nekas 
nemaksā lēti, tomēr par māju ir 
jārūpējas, jo es negribu, lai notiek 
kāda nelaime. Ja ir kāda problēma, 
kuru es kā sieviete nevaru atrisināt, 
saucu palīgā zinošākus kaimiņus – 
atraidījumus neesmu saņēmusi. 
Iedzīvotāji ir atsaucīgi arī tad, kad 
rīkojam talkas. Negribam ņemt 
lielos kredītus, lēnā garā jātiek galā 
pašiem.” Atalgojumu par mājas 
pārvaldīšanu Zane nesaņem, tas 
ir brīvprātīgais ieguldījums – pu-
zeniece vēlas, lai vide, kurā viņa 
dzīvo, būtu sakārtota.               

Marlena Zvaigzne

Zane ļoti labi jūtas 
skaistajā Puzē, kur ir jauki 
cilvēki, klusums un miers. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

klātesošajiem veltīja Puzes pamat-
skolas deju kolektīvi, kuru darbībai 
ir senas tradīcijas, līdz ar to dejotā-
jiem raits dejas solis un vēlme savas 
prasmes parādīt arī uz skatuves. 
Šajā mācību gadā abus deju kolek-
tīvus vada Elita Kuģeniece. 

Dārta, Haralds, Sanija Apsīši 

un Marta Cinciusa apmeklē sporta 
deju nodarbības Talsos un ar sa-
viem priekšnesumiem parādīja, ka 
regulārs un neatlaidīgs darbs nes 
skaistus augļus. Ziemassvētku brī-
numu varā aizvadījām sirsnīgu va-
karu Puzes pamatskolā.

Māra Kraule



2019. gada decembrī Ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti divi jaundzimušie – 
Popes un Vārves pagastā. 

Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā decembrī reģistrēti  
miršanas gadījumi 

Vārves pagastā   Tamāra Kalniņa-Kalnmale  (1.04.1957.–27.11.2019.)
Tārgales pagastā  Benedikta Brauna (23.09.1924.–6.12.2019.)
  Aivars Liepiņš (29.01.1966.–22.12.2019.) 
Popes pagastā   Vēsma Dadzīte (1.01.1930.–9.12.2019.)
  Aspāzija Būcēna (20.12.1932.–14.12.2019.)
  Dzintra Irbe (27.06.1943.–19.12.2019.)
Piltenē    Uldis Vīksne  (25.07.1953.–12.12.2019.)
Zlēku pagastā   Elga Anna Dūdiņa (7.08.1942.–18.12.2019.)  
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 29. janvārī. 
Nākamais numurs iznāks 
11. februārī.

Vai esat pamanījuši, ka 
Ventspils Ziedu pulkstenim 
pretējā ielas pusē atrodas 
Radošā maizes laboratorija? 
Kas slēpjas aiz šī 
nosaukuma, to 18. decembrī 
devās noskaidrot Zūru 
skolas labākie skolēni 
mācībās, aktīvākie skolas 
pašpārvaldes dalībnieki.

Izrādās, ka te ir iespēja pie-
dzīvot maizes tapšanas procesu, 
uzņēmumu radījuši krīzes centra 
“Paspārne” speciālisti. Iedvesma 
sanākt kopā un cept maizi simbo-

lizē uzticību un saikni starp cepē-
jiem.

Maize tika cepta meistara va-
dībā, jo ikdienā mājās maizi vairs 
cep tikai retais, tas nozīmē, ka 
pieredzes nekādas. Interesanti, ka 
maizei vajadzīgas ne tikai ieras-
tās sastāvdaļas, bet arī klāt jāliek 
radošums. Šoreiz tas izpaudās kā 
neparastas formas maize ar Zie-
massvētku tematiku. Īpaša piede-
va maizei – katra cepēja mērķi un 
nodomi nākamajam gadam. Lai 
maize izskatītos patiešām labi, to 
dekorējām ar sēklām un garšvie-

lām, ņēmām vērā dekoru simbo-
lisko nozīmi.

Kamēr maize bija krāsnī, ce-
pēji labi pavadīja laiku – cienājā-
mies ar tēju un uzkodām. Skanēja 
draudzīgas sarunas, bija pozitīvi 
iespaidi un emocijas. Pateicoties 
“Ramalas” siltajai un mājīgajai 
atmosfērai, jutāmies vienoti un 
draudzīgi – vienas skolas skolēni. 
Bijām apmierināti ar radoši pava-
dīto dienu, iegūto pieredzi un sava 
darba rezultātu. 

Zūru pamatskolas skolniece 
Laima Prūse

Zūru pamatskolas pārstāvji rosījās Radošās maizes 
laboratorijā.  LAIMAS PRŪSES FOTO

Iepazīstam “Ramalu” – 
maizes laboratoriju

Mīlestības un piedošanas laiks   

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara...
Ziemassvētku gaidīšanas laiks 

“Bitīšu” grupā iesākās kopā ar ve-
cākiem, cepot piparkūkas. Bērnu-
dārzu piepildīja burvīgā piparkūku 
smarža, un visgardākās izrādījās 

bērnu pašu ceptās piparkūkas. 
Ziemassvētki ir brīnumu laiks, tie ir 
svētki, ko bērni gaida ar lielu nepa-
cietību, jo tik ļoti gribas satikt īsto 
Ziemassvētku vecīti. “Bitīšu” gru-
pa Ziemassvētkus sagaidīja Venta-
vas sabiedriskajā centrā ar krāšņu 
eglīti, bērnu čalām un salavecīti ar 
lielo dāvanu maisu. Dziedājām zie-
mīgas dziesmiņas, izdejojām jaut-
ras rotaļas kopā ar salavecīti. Zie-

massvētki ir dāvināšanas laiks, kad 
gribas dalīties priekā. Tas ir laiks, 
kam līdzi nāk mīlestība, labestība, 
piedošana. Ikviens no mums spēj 
sagādāt prieka un laimes mirkli ot-
ram. Atcerēsimies to pēc iespējas 
biežāk, jo, darot priecīgākus citus, 
arī paši kļūstam gaišāki. Novēlam 
katram sagaidīt savu brīnumu. Lai 
mums izdodas!

Dace Jančuka

Ziemassvētku brīnums sagaidīts – visiem priekpilnas sirdis.     DACES JANČUKAS FOTO

20. janvārī plkst. 17 Jūrkalnes tautas namā 
iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar novada vadību. 
Viens no jautājumiem būs par Kuldīgas novada 
domes lēmumu iekļaut savā teritorijā Jūrkalni.      


