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Zemnieku saimniecības 
“Krāciņi” īpašnieki Vineta 
un Aivars Dambji Vārves 
pagastā nodarbojas ar 
piena lopkopību. Kūtī ir 
230 slaucamas govis, bet 
ganāmpulkā – 500 dzīvnieki.

Piena ražošanā dzīvesbiedri ie-
saistījās 1992. gadā. Vineta strādāja 
bērnudārzā par vadītāju, bet tolaik 
nebija skaidrs, vai iestāde pastāvēs, 
tādēļ ģimene domāja, ko varētu 
iesākt, lai nesamazinātos iztikas 
līdzekļi. “Kad strādāju dārziņā, ne-
domāju, ka kādreiz audzēšu lopus, 
jo zināju, cik tas ir smags darbs, bet 
nekad nesaki nekad! Deviņdesmito 
gadu sākumā mums pašiem saim-
niecībā bija 30 govis, kūtī bija arī 
cūkas, aitas un vistas. Kad zemnie-
kiem radās iespēja saņemt Eiropas 
finansējumu, domājām, ko darīt 
– būvēt Ventmalā atpūtas bāzi vai 
uzcelt modernu kūti un kalti. Bet 
tad uznāca krīze, un mūsu iecerēm 
uz laiku tika pielikts punkts. “Krā-
ciņu” kompleksā sākām darboties 
2005. gada 8. martā,” atceras Vine-
ta. Zemnieku saimniecība pieder 
viņas vīram Aivaram, bet tajā strā-
dā visi – ne tikai Vineta, bet arī dēls 
Mārtiņš un vedekla Dace. 

Dambji pratuši prasmīgi iz-
mantot Eiropas Savienības fondu 
līdzekļus ne tikai būvniecībā, bet 
arī iegādājoties tehniku. 

Sākumā kūtī bija 40 pašu goti-
ņas, 50 tika nopirktas, bet tagad to 
skaits ir sasniedzis 230. Saimniecī-
bā tiek audzēti arī buļli. Kā norāda 

Vineta, tā ir kā krājkasīte, kas sniedz 
zināmu drošību. Lai attīstītu saim-
niecību, visu laiku mērķtiecīgi tiek 
izmantoti projektu konkursos iegū-
tie līdzekļi, piemēram, uzceļot teļu 
novietni un ierīkojot skābbarības 
bedri un šķidro mēslu krātuvi.

“Jā, mēs daudz strādājam ar 
projektiem, bet ir reizes, kad tos 
neapstiprina. Es par to daudz ne-
uztraucos, jo varbūt šoreiz nemaz 
nevajag darīt to, ko esam izdo-
mājuši. To varēs paveikt pēc tam,” 
stāsta Vineta.

“Krāciņos” izslaukto pienu ie-
pērk “Talsu piensaimnieks”. Vineta 
ir apmierināta ar sadarbību, bet 
lēš, ka piena iepirkuma cenai vaja-
dzētu būt vismaz 40 centriem par 
litru. Tad zemnieki varētu domāt 
ne tikai par izdzīvošanu, bet arī at-
tīstību. “No vienas puses, par dzīvi 
nesūdzos, jo darām to, kas pašiem 
patīk, bet, no otras puses, jārēķinās 
ar realitāti – tehnika lūst, vajadzē-
tu atjaunot piena zāli.” “Krāciņos” 
tiek domāts par lopu labturību, 
tiem ir nodrošināti labi apstākļi, 
vidējais izsaukums saimniecībā ir 
8000 – 9000 kilogramu.

Vineta ir gandarīta par jaunās 
paaudzes iesaistīšanos zemnieku 
saimniecībā – Mārtiņam un Da-
cei var uzticēties, viņi visu paveiks 
kārtīgi. Saimniece uzslavē arī pā-
rējos darbiniekus. “Krāciņos”, ie-
skaitot Dambju ģimeni, ir 10 – 12 
strādājošo. Iespēja pierādīt sevi 
tiek dota arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Vineta atzinīgi izsakās 

“Krāciņu” kūtī ir 230 slaucamas govis. Tām ir nodrošināti labi dzīves apstākļi.
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Aktīvi izmanto projektu līdzekļus

Novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Ventspils nova-
da attīstības programmas izstrādi 2020.–2026. gadam. Šāds 
lēmums bija nepieciešams vairāku iemeslu dēļ. Iepriekšē-
jā programma tika izstrādāta laika periodam no 2011. līdz 
2017. gadam, pēc tam ir periodiski veikta investīciju plāna 
aktualizācija, taču būtībā ir nepieciešama visas program-
mas inventarizācija. Par to mēs esam saņēmuši norādes no 
vairākām institūcijām, un tas var kļūt par traucēkli sekmī-
gai investīciju fondu līdzekļu apguvei, jo jebkurā projektu 
konkursā viena no galvenajām lietām, kam tiek pievērsta 
uzmanība, ir projekta ieceres atbilstība novada attīstības 
programmai. Turklāt 2020. gadā mums jābūt gataviem nā-
kamā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda nosacī-
jumiem, un tad kvalitatīva plānošanas dokumenta (attīstī-
bas programmas) esamībai noteikti būs ļoti svarīga nozīme. 
Tādēļ arī domē, izskatot vairākus programmas izstrādes 

modeļus, tika pieņemts lēmums dokumenta izstrādi uzticēt 
uzņēmumam, kurš ir specializējies šāda veida pakalpojumu 
sniegšanā. Iepirkuma rezultātā darbus veic SIA “Reģionālie 
projekti”.

Pirmais solis kvalitatīva dokumenta sagatavošanai ir ie-
dzīvotāju un uzņēmēju viedokļu noskaidrošana, tāpēc līdz 
5. martam tiek veikta anketēšana. Pašvaldība ir ieinteresē-
ta saņemt iespējami vairāk viedokļu, lai iegūtu objektīvāku 
savas darbības novērtējumu un nepieciešamības gadījumā 
izdarītu secinājumus un pilnveidotu savu darbu.

Tāpēc mums ir svarīgs ikviena iedzīvotāja un uzņēmēja 
viedoklis, un mēs būsim ļoti pateicīgi par jūsu atsaucību. 
Tiem, kuri anketu aizpilda elektroniski, saite uz anketu pie-
ejama mūsu mājaslapā www.ventspilsnovads.lv un sociāla-
jos tīklos. Aicinājumi piedalīties aptaujā tiks nosūtīti arī uz 
tām uzņēmumu un nevalstisko organizāciju e-pasta adre-

sēm, kuras ir mūsu datu bāzē. Savukārt tie, kuriem ērtāka 
ir drukātā versija, varat aizpildīt šajā izdevumā publicēto 
anketu vai saņemt to pārvaldē Piltenē un jebkurā no pa-
gastiem, kā arī novada domes administrācijas ēkā Ventspilī. 
Arī aizpildīto anketu nogāde pašvaldībai iespējama vairā-
kos veidos – atstājot Piltenes pilsētas vai jebkura pagasta 
pārvaldē vai iemetot pie pārvalžu ēkām izvietotajās infor-
matīvo paziņojumu kastītēs, vai nosūtot tās Ventspils no-
vada pašvaldībai pa pastu uz adresi: Skolas iela 4, Ventspils, 
LV-3601. Veidosim kopā vīziju par mūsu novada attīstību!

Zinot, ka tas jums nav vienaldzīgi, 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Māris Dadzis

ANKETAS ATRODAMAS 8. UN 9. LAPĀ.  

Izteiksim viedokli par 
Ventspils novada attīstību

arī par sadarbības partneriem, uz-
ņēmuma “DeLaval” darbiniekiem, 
kuri, ja radusies krīzes situācija, 
ierodas saimniecībā pat naktī. Vai-
cājot Vinetai, kas ir viņu enerģiskās 
ģimenes dzinulis, sadzirdu šādu 
atbildi: “Kredīti! Tas, protams, ir ti-
kai viens iemesls, bet otrs – cilvēks 
vienmēr jūtas labāk, ja iet, kustas 
un kaut ko dara, nevis sēž un sū-
dzas par dzīvi. Mēs domājam par 
attīstību un daudz neklausāmies, 
ko runā citi. Ja klausās, tad nekur 
tālu nevar tikt.” 

Dambju ģimene ne tikai strādā, 
bet arī prot atpūsties, rīkojot saturī-
gus ģimenes svētkus un piedāvājot 
dažādas aktivitātes arī darbinie-
kiem. Kopā tiek svinētas dzimšanas 
dienas, strādnieki pa reizei saņem 
prēmijas. Vineta un Aivars atbalsta 
Vārves pagasta kultūras pasākumus, 
jo “mēs paši esam vietējie, un savē-
jiem ir jāpalīdz”. Vineta ir gandarīta 
par pagasta attīstību un izaugsmi 
– to nevar nepamanīt. Ir prieks par 
lielajiem un mazajiem dejotājiem, 
kuri greznojas tautas tērpos, par 

jaunajām ēkām, mājīgi iekārtoto 
skolu. Kad rudenī Popes kultūras 
namā notika novada uzņēmēju 
sveikšana, Dambji bija to personu 
vidū, kam Vārves pagasta pārval-
des vadītāja Gunita Ansone izteica 
pateicību par aktīvu dzīves pozīciju. 
Viņa norāda, ka ģimene ir atsaucīga 
dažādās jomās, piemēram, pieda-
loties Ventavā rīkotajā pavasara ga-
datirgū, palīdzot greiderēt ceļu un 
labiekārtot dīķi. Dambji ir cilvēki, uz 
kuriem var paļauties.                   

Marlena Zvaigzne
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NO DOMES SĒDES

Janvāra domes sēdēs
l Deputāti iecēla Juri Krilovski Ventspils novada pašvaldības izpild-

direktora amatā (skatīt 2. lpp.).
l Deputāti veica grozījumus Ventspils novada domes 2018. gada 20. 

jūlija sēdes lēmumā “Par pakalpojumu tarifiem” (protokols Nr.27, 1.§), 
1.3.9. apakšpunktā “Ventavas ciems**” kolonnā “Piemērojamais tarifs, 
euro/Mwh”, aizstājot skaitli “59,490” ar skaitli “42,95”. Uzdeva SIA “VNK 
serviss” veikt pārrēķinu par sniegtajiem siltumapgādes pakalpojumiem 
fiziskām un juridiskām personām no 2018. gada 1. oktobra.

l Deputāti lēma par savstarpējo norēķinu veikšanu audzēkņiem, 
kuru dzīvesvieta nav deklarēta novada administratīvajā teritorijā, kuri 
apmeklē novada vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas grupu un pirms-
skolas izglītības iestādi.

l Apstiprināja noteikumus par vieglo automašīnu pārdošanu par 
brīvu cenu (skatīt 2. lpp.).

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumam “Avoti”–1 
Zlēku pagastā (skatīt 3. lpp.).

l Pamatojoties uz Daiņa Valdmaņa iesniegumu ar lūgumu atbrī-
vot no pienākumu pildīšanas Debitoru parādu izvērtēšanas komisijā, 
Administratīvo aktu strīdu komisijā, Dzīvokļu komisijā un Nekusta-
mo īpašumu iznomāšanas komisijā, deputāti nolēma veikt grozījumus 
Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā, nosakot, ka tā darbo-
jas piecu komisijas locekļu sastāvā, par Debitoru parādu izvērtēšanas 
komisijas un Dzīvokļu komisijas locekli iecelt novada pašvaldības 
izpilddirektoru Juri Krilovski, par Nekustamo īpašumu iznomāšanas 
komisijas locekli iecelt novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku 
Gunti Mačtamu.

l Deputāti piekrita, ka nepilsoņu īpašumā tiek iegūti zemesgaba-
li Tārgales pagastā, piekrita, ka biedrības “Perro Zorrero” un “Viva la 
Cuba” iegūst īpašumā zemes vienību “Leči 71” Vārves pagastā, apstip-
rināja Usmas ezera daļas iznomāšanu SIA “Jāņezers” un SIA “NoMi” 
peldbūves uzturēšanai, piekrita atsavināt nekustamo īpašumu “Birutas” 
Tārgales pagastā, “Leči 24” un “Ropmaļi” Vārves pagastā.

l Deputāti piekrita atsavināt dzīvokļu īpašumus Piltenē, Tārgales, 
Zlēku, Užavas, Ugāles, Vārves pagastā. 

l Vēl veica grozījumus komunālo pakalpojumu un labiekārtošanas 
darbu nodošanas grafikā ar SIA “VNK serviss”, noteikumos par pašval-
dības dzīvojamo māju telpām, kas netiek nodotas atsavināšanai.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Informāciju publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

Pārdod 
transportlīdzekļus 

par brīvu cenu
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod 

par brīvu cenu kustamo mantu – automašīnu “VW Golf”, 
cena 950 eiro, automašīnu “VW Jetta”, cena 1500 eiro, 
automašīnu “Chevrolet Captiva”, cena 3000 eiro. “VW” 
markas atsavināmie transportlīdzekļi apskatāmi 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), “Chevrolet” transportlīdzeklis 
apskatāms “Dzintarkalnos”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 
Tārgales pagasta pārvaldē, darbadienās, apskates laiku iepriekš 
saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci 
Laksbergu (tālr. 26491057, e-pasts: targale@ventspilsnd.lv).  
Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, 
kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos 
paredzētajā kārtībā. Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties 
Ventspils novada pašvaldības 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 
pašvaldības 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, 
e-pasts:  andris.stepanovics@ventspilsnd.lv).

Amatā iecelts novada 
domes izpilddirektors

Ventspils novada 
domes sēdē pašvaldības 
izpilddirektora amatā iecelts 
pašvaldības administrācijas 
Iepirkumu nodaļas vadītājs 
Juris Krilovskis. Darbu 
Ventspils novada pašvaldības 
administrācijā Juris Krilovskis 
uzsāka kā iepirkumu 
speciālists 2010. gada 
1. decembrī, savukārt kopš 
2012. gada viņš bija Iepirkumu 
nodaļas vadītājs.

Likuma “Par pašvaldībām” 
68.  panta pirmā daļa nosaka, ka 
izpilddirektoru dome ieceļ pēc 
domes priekšsēdētāja priekšli-
kuma. Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
Jura Krilovska kandidatūru izvir-
zīja vairāku apsvērumu dēļ: viņš 
ir Ventspils novada iedzīvotājs, 
Juris Krilovskis pārstāv jauno pa-
audzi, kam ir svarīga profesionālā 
izaugsme, pieredzējušajam admi-
nistrācijas darbiniekam ar augstā-

ko juridisko izglītību ir teicama 
izpratne par pašvaldības darba 
aktualitātēm.    

Jurim Krilovskim ir mērķtie-
cīgs redzējums uz novada attīstī-
bu. Viņš vēlas uzlabot novada ad-
ministrācijai pakļauto iestāžu un 
struktūrvienību komunikāciju ar 
novada iedzīvotājiem, ieviest paš-
valdības darbā mūsdienīgās teh-
noloģijas un uzlabot atgriezenisko 
saikni ar novada iedzīvotājiem. 

Marlena Zvaigzne

Darbu novada pašvaldības 
administrācijā Juris Krilovskis 
uzsāka kā iepirkumu speciālists 
2010. gada 1. decembrī. 
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

IZGLĪTĪBA

Jaunā gada ieskaņā pēc 
ziemas brīvdienām notika 
starpnovadu 2. posma 
olimpiādes vairākos mācību 
priekšmetos ar mērķi 
veikt dalībnieku atlasi 
valsts līmeņa olimpiādēm, 
kurās piedalās skolēni, kas 
ieguvuši lielāko punktu 
skaitu.

11. janvārī – vēstures valsts 
25. olimpiāde 9. klašu skolēniem 
ar virsmērķi radīt jauniešos dzi-
ļāku vēstures izpratni, sekmēt 
interesi par Latvijas, Eiropas un 
pasaules vēsturiskās attīstības 
problēmām, kā arī veicināt demo-
krātiskas un pilsoniski atbildīgas 
personības veidošanos. Zināša-
nu pārbaude notika pārraudzītā 
tiešsaistes režīmā, izmantojot 
olimpiādes tīmekļa vietni. Popes 
pamatskolas 9.  klases skolnieks 
Niks Lagzdiņš (skolotāja Anita 
Krūmiņa) 24 Ventspils pilsētas 
un novada dalībnieku konkuren-

cē ieguva 2. vietu un ir uzaicināts 
piedalīties valsts olimpiādē, kura 
notiks 25. martā Rīgas Teikas vi-
dusskolā.

Fizikas valsts 69.  olimpiādē 
9.–12. klašu skolēniem devīto kla-
šu starpnovadu grupā 28 dalībnie-
ku konkurencē Nikam Lagzdiņam 
1. vieta (skolotāja Ginta Žeimun-
de). Valsts olimpiāde notiks 4. 
un 5. aprīlī Latvijas Universitātes 
Fizikas, matemātikas un optomet-
rijas fakultātē. Tās mērķis meklēt 
jaunos talantus fizikā un atlasīt 
Latvijas valstsvienības kandidātus 
dalībai starptautiskajās sacensī-
bās.

14. janvārī notika latvie-
šu valodas un literatūras valsts 
45. olimpiāde 8. un 9. klašu skolē-
niem, tēma – “Latvijas simtgades 
grāmatplaukts”, uzdevumu saturs 
– literatūras, valodas un kultūras 
dzīves notikumi valstī 2018. gadā, 
darbs ar tekstu poētikas, leksi-
kas, vārddarināšanas, stilistikas 

un frazeoloģijas aspektā, kā arī 
pārspriedums saistībā ar latviešu 
kultūras, literatūras un valodas 
jautājumiem. Arī šeit novadam 
panākumi: Ances pamatskolas 
9.  klases skolniece Rūta Teibe 
(skolotāja Sandra Meņģe) 35 da-
lībnieku konkurencē ieguva 2. 
vietu un pārstāvēs novadu valsts 
olimpiādē, kura notiks 22.  martā 
Latvijas Universitātes Humanitā-
ro zinātņu fakultātē.

Vēlēsim mūsu novada skolē-
niem panākumus, lai ar to pierā-
dītu, ka arī mazajās lauku skolās 
ir rezultāti un tās var sacensties ar 
skaitliski lielākajām pilsētas sko-
lām.

Olimpiādes tiek organizētas 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Nacionāla un starptautiska mē-
roga pasākumu īstenošana izglī-
tojamo talantu attīstībai” gaitā. 

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Tamāra Kuciņa

Mūsu skolēnu panākumi 
starpnovadu olimpiādēs
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Desmit dienas 
“Zaļajā nedēļā” Berlīnē

Ik gadu Berlīnē desmit dienu garumā notiek 
starptautiska pārtikas izstāde un gadatirgus, kur satiekas 
lauksaimniecības ministri, starptautiskās vides vadošie 
lauksaimniecības uzņēmējdarbības pārstāvji un Berlīnes 
apmeklētāji, kuriem interesē viss par un ap lauksaimniecību 
un pārtiku.

Šogad pasākums notika no 18. līdz 27. janvārim “Messe Berlin” 115 
tūkstošu kvadrātmetru platībā. Pagājušajā gadā to apmeklēja vairāk nekā 
400 tūkstoši interesentu, aptuveni 90 tūkstošus apmeklētāju piesaistīja 
tirdzniecība. Latvijas stends atradās hallē 8.2, stenda numurs – 105, to 
varēja iekārtot, pateicoties Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) 
Izstāžu daļas darbiniekiem un Zemkopības ministrijas (ZM) atbalstam. 
Stendā tika piedāvāti Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares pro-
dukti, kā arī notika Latvijas lauku tūrisma un seno amatu popularizēša-
nas pasākumi, iesaistoties Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja amatniekiem,  
“Donu” saimniecei Ilzei Briedei un “Lauku ceļotājam”. Kā ierasts, tika 
tirgotas pārtikas preces – kvalitatīvais un dabīgais medus un tā produk-
ti, šprotes, dzērvenes, sukādes, dabīgie sīrupi, žāvēti āboli, dažādas tējas, 
maize, medījumu gaļa un konservi, dažādu šķirņu alus un kvass, gaļas 
izstrādājumi, piena produkti, konfektes “Gotiņa” un citi saldumi, pat 
Skrīveru mājas saldējums. Latvijas stendā bija pārstāvēti arī Ventspils 
novada pārtikas ražotāji, tika piedāvāts Popes siers (mājražotājs Sandis 
Gerke no Popes pagasta), medus un bišu maize (biškope Dagnija Grieze 
no Tārgales pagasta), mājas konservējumi un sukādes (mājražotāja Iveta 
Ķēniņa no Ugāles pagasta), “Grodu” mājas vīns (vīndaris Dainis Barčev-
skis no Ugāles pagasta), svaigi āboli (z/s “Būdnieki” no Puzes pagasta) 
un dažādas sulas (z/s “Kalnarāji” no Ziru pagasta). Izstādes apmeklētāji 
labprāt degustēja un iegādājās Ventspils novadā tapušos produktus. Šī 
izstāde ir labs izmēģinājumu lauciņš mājražotājiem, kuri vēlas pārlie-
cināties, cik interesanta ir viņu produkcija Vācijas patērētājiem. Starp-
tautiskā izstāde un gadatirgus “Zaļā nedēļa” ir ideāla vieta, kur apspriest 
jautājumus, kas saistīti ar lauksaimniecību un pārtikas ražošanu, kā arī 
iepazīt visas pasaules gardumus, amatnieku darinājumus, atpūsties, iz-
zināt inovatīvas un ilgtspējīgas biznesa idejas, uzzināt dārzkopības, lop-
kopības un kulinārijas jaunumus.

Īrisa Roze-Posuma

Izsolē pārdod 
nekustamo īpašumu

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Avoti”–1, kadastra Nr. 
98949000030, adrese: “Avoti”–1, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils no-
vads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 16. aprīlim, iepriekš saskaņojot ar Zlēku pagasta pār-
valdes vadītāju, tālr. 29189406.

Izsoles sākumcena – 3000 eiro, nodrošinājums – 300 eiro, izsoles 
solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. aprīlim plkst. 17, 
izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī plkst. 13 Ventspils novada pašval-
dībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

PILTENE

Piltenes Mūzikas 
skolas jaunie flautisti 
Enija Jankovska (2. klase) 
un Raimonds Ozols (4. 
klase) piedalījušies divos 
interesantos pasākumos. 
Liepājā viņi iesaistījās 
flautu dienās un Daces 
Bičkovskas meistarklasēs 
flautas spēlē, savukārt 
Ventspilī notika Latvijas 
profesionālās ievirzes 
izglītības programmas 
“Pūšaminstrumentu 
spēle”audzēkņu valsts 
2. kārtas konkurss. 

Piltenes Mūzikas skolas direk-
tore Antra Šķēle atzīst, ka ir ļoti 
pateicīga ne tikai abu audzēkņu 
pedagogiem Ainai Lodziņai un 
Jānis Sproģim, bet arī bērnu vecā-
kiem – Enijas mammai Rudītei un 
tētim Jānim un Raimonda mam-
mai Inesei. “Nav nemaz tik bieži 
tie gadījumi, kad vecāki tik aktīvi 
interesējas par savu bērnu panāku-
miem un kopā ar viņiem dodas uz 
koncertiem un konkursiem. Enijai 
un Raimondam ir paveicies, jo vi-
ņiem vienmēr ir droša aizmugure 
un atbalsts,” priecājas direktore. 
Viņas mudināta, aicināju uz saru-
nu abu jauno mūziķu vecākus un 
skolotājus – paši flautisti bija sasli-
muši. Raimonds un Enija ātri ap-
guva iesūtītos skaņdarbus, kurus 
vajadzēja izpildīt Liepājā, turklāt 
flautisti muzicēja ne tikai mazos 
sastāvos, bet arī meistarklašu no-
slēgumā piedalījās flautu apvieno-
tajā korī.  Raimonda mamma Inese 
dienas laikā vairākkārt informēja 
skolas direktori, kā bērniem klājas, 
pēc tam savus iespaidus izsakot 
rakstiskā veidā. 

Enija par iespēju apgūt flautas 
spēli uzzināja, apmeklējot pirms-
skolas izglītības iestādi “Taure-
nītis”. Dārziņā viesojās Mūzikas 
skolas pārstāvji, izstāstot saviem 
mazajiem draugiem, cik jauki ir 
muzicēt. Rudīte teic, ka meita cen-
šas regulāri vingrināties, turklāt 
viņa labi saprotas ar savu flautas 
skolotāju Jāni. Enijas māmiņa at-
zīstas, ka, pateicoties meitas muzi-
kalitātei, arī viņa ir iemīlējusi mū-
ziku, pirms tam par skaņu pasauli 
viņai nav bijusi īpaši liela interese. 
Jaunās piltenieces tētim, redzot 
meitu uz skatuves, ir prieks un 
lepnums, tādēļ viņi ar dzīvesbied-
ri cenšas apmeklēt pasākumus, 
kuros uzstājas Enija. Raimonda 
mamma atceras, ka, apmeklējot 
bērnudārzu, dēls dziedāja grupā 
“Saulstarēni”, bet, uzsācis skolas 
gaitas, secināja, ka var apmeklēt 
arī Mūzikas skolu. Pēc mammas 
teiktā, Raimondam flautas spēle 
padodas arvien labāk un labāk, un 
tas, protams, ir arī skolotājas Ai-
nas nopelns. Inese pati prot spēlēt 
akordeonu, bet tagad mācās ģitā-
ras spēli, tādēļ ar aizrautību seko 
līdzi dēla muzikālajām gaitām. 
“Flautas spēle attīsta pirkstu veiklī-
bu, un tas Raimondam ir vajadzīgs. 
Viņš ir vispusīgs zēns, jo dzied Tār-
gales pamatskolas korī un apmeklē 
deju kolektīva nodarbības,” stāsta 
Inese. Viņas dēla skolotāja Aina 
uzsver, ka ikvienam audzēknim, 
lai sasniegtu labus rezultātus, ir 
jārēķinās ar lielu darbu. Čaklums 
nereti mijas ar mazāk ražīgiem 
periodiem, bet tas ir saprotami, 
piemetina skolotāja. Viņa piebilst, 
ka flautas spēle attīsta arī ritma 
un koordinācijas izjūtu, veicina 

domāšanas ātrumu un palielina 
fizisko izturību. Aina akcentē arī 
vecāku nozīmi bērnu izaugsmē, jo 
ir ļoti jūtams, ja mamma vai tētis ir 
aktīvi un apmeklē koncertus, inte-
resējas, kā klājies mēģinājumā.     

Enijas flautas skolotājs Jānis ir 
ievērojis, ka daļa audzēkņu labprāt 
muzicē, neviena nemudināti, bet 
daļa uzklausa vecāku un skolotāju 
ieteikumus saņemties un apmeklēt 
nodarbības Mūzikas skolā. Skolotā-
jiem, uzskata Jānis, jābūt ļoti elastī-
giem un jāsaprot, kura metode pa-
līdzēs labāk – uzslava vai stingrāks 
norādījums. Enijai, saka pedagogs, 
ir paveicies ar ieinteresētiem vecā-
kiem, turklāt meitenei ir talants, ko 
viņa mērķtiecīgi attīsta. “Piedalīša-
nās konkursos un tādā pasākumā 
kā flautu dienas ir vērtīga, jo au-
dzēkņi var pavērot citu jauno mūzi-
ķu priekšnesumus, pavērtēt, kuram 
skan labāk. Tiek apgūta arī uzstāša-
nās kultūra,” norāda Jānis.               

Pēc valsts konkursa 1.  kārtas, 
kas notika Piltenē, Inese secinā-
jusi, ka konkurence ir liela. Tas 
lika ieraudzīt, kā jāgatavojas da-
žādiem pasākumiem: “Konkurss 
bija satraucošs. Man patika klau-
sīties katra bērna spēli.” Latvijas 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmas “Pūšaminstrumentu 
spēle” audzēkņu valsts 2. kārtas 
konkursā Enija, būdama pirmās 
grupas konkursante, ieguva 3. 
vietu. Raimonds šoreiz palika bez 
godalgas, bet viņa grupā bija lie-
lāka konkurence. Skolas direktore 
Antra priecājas gan par audzēkņu 
dalību minētajā konkursā, gan ie-
saistīšanos flautu dienās, jo tā bija 
vērtīga pieredze. “Ir vērts censties 
un tuvoties labākajiem, jo tad var 
piedalīties dažādos interesantos 
pasākumos un konkursos. Enija un 
Raimonds šogad piedalīsies festi-
vālos un uzstāsies ne tikai kā solis-
ti, bet arī kā ansambļa dalībnieki,” 
saka Antra. Raimonds pēc flautu 
dienu apmeklējuma, kā ievēroju-
si Inese, vingrinās vēl uzcītīgāk, 
savukārt Rudīte piebilst, ka Enijai 
ļoti patīk muzicēt dabā un uz bal-
kona. Jaunāko klašu audzēkņiem 
Aina rekomendē flautu spēlēt kat-
ru dienu vismaz pusstundu, bet 
direktore Antra atgādina, ka jāvin-
grinās ir arī vasarā. Nav pareizi trīs 
mēnešus nelikties ne zinis par savu 
instrumentu, jo tad pirksti kļūs stī-
vāki un būs jānopūlas, lai tos atkal 
iekustinātu.  

Marlena Zvaigzne 

Vecāki interesējas, kā klājas bērniem

Enija un Raimonds flautu dienās Liepājā. Jāuzteic arī 
viņu koncertmeistares Irina Kušnirenko un Antra Šķēle. 

ANTRAS ŠĶĒLES ARHĪVA FOTO

BĒRNUS PRET ENCEFALĪTU 
VAKCINĒS BEZ MAKSAS 

Ventspils novada teritorijā saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uz-
raudzības datiem ir augsta saslimstība ar ērču encefalītu, tādēļ bērni no 1 līdz 18 gadu vecumam saņems 
valsts apmaksātās vakcīnas pret ērču encefalītu. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsti, kuriem ir nosūtīta 
informācija par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem. Kā informē Slimību 
profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe Vik-
torija Černiševa, Ventspils novadā šogad paredzēts vakcinēt 2224 bērnus.   

Marlena Zvaigzne  

Izstādes apmeklētāji labprāt nogaršoja Ventspils 
novadā tapušos produktus.   ĪRISAS ROZES-POSUMAS FOTO
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NOVADS
19. februārī kultūras darbinieku 

seminārs Ventspilī.
15.–17. februārī XX Starptau-

tiskais masku festivāls. Aktivitātes 
Popē, Tārgalē, Ventspilī.

23. februārī Kurzemes reģionā-
lā skate “Gada izrāde” Ventspilī. Pie-
dalās Popes un Zlēku amatierteātris.

PILTENE
Kultūras nams
12., 19., 26. februārī zolītes tur-

nīrs “Pavasara kauss”.
12., 26. februārī  plkst. 14 Die-

nas centra tikšanās.
15. februārī plkst. 14 tikšanās ar 

Ivaru Minkeviču no SIA “I’M UNI-
TY” par dabas eliksīriem veselības 
un imunitātes stiptrināšanai (iespēja 
iegādāties produktus ar atlaidēm), ki-
nofilma “100 gadu esības vējos” (par 
aktīvajiem senioriem Latvijā).

24. februārī atpūtas pasākums 
visiem vecumiem “Prieks kopā būt”, 
pasākuma viesis Edgars Ziņģe. Ieeja 
2 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs febru-
ārī”.

l Tematiska daiļliteratūras iz-
stāde lasītavā “Latviešu mīlestība”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Sniedz roku, iela, pelēkā” – 
dzejniecei Austrai Skujiņai 110.

l Tematiska literatūras izstā-
de abonementā “Izgaršot un sajust 
dzimto valodu”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Slavenie sivēni grāmatu lappu-
sēs”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l 8. februārī plkst. 15 – radoša 

darbnīca bērniem “Atradu ideju grā-
matā”.

l 22. februārī plkst. 15 “Bērnu 
žūrijas” noslēguma pasākums.

l 25.–27. februārī jauno grā-
matu dienas.

l 9. martā Skaļās lasīšanas 
konkursa 5.–6. klašu skolēniem 
reģionālajā finālā Pārventas biblio-
tēkā Pilteni pārstāv Matīss Bruņe-
nieks kopā ar saviem atbalstītājiem. 

PUZE
Puzes kultūras nams
14. februārī plkst. 19 Zlēku 

amatierteātra izrāde – Ā. Alunāns 
“Mūsu pokāls”, režisore Kristīne 
Zāle. Ieeja 1 eiro.

16. februārī plkst. 19 pasākums 
Puzes pagasta svētku sponsoriem, 
atbalstītājiem un organizētājiem.

24. februārī plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

29. martā plkst. 10 koncert-
programma “Šreks un Ēzelītis dejā 
lec…”. Šreks un Ēzelītis Latvijas 
dziesmu un deju svētkos nepieda-
lījās dažādu apsvērumu dēļ, tādēļ 
tagad viņi grib bērniem mācīt dzies-
mas un dejas, kuras tika gatavotas 
Latviešu dziesmu un deju svētkiem. 

Atraktīva dziedāšana un dejošana 
kopā ar pasaku tēliem. Pacilātā gai-
sotnē baudīsim skaistus tērpus, de-
korācijas un jautras rotaļdziesmas. 
Pasākuma ilgums 40 min. Ieeja bez 
maksas!

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde abone-

mentā “...kas mīlē dzīvi, pelēko un 
lēto...” – dzejniecei Austrai Skujiņai 
110.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Hallo! Heidā! Bravo! Urrā!” – dzej-
niekam un rakstniekam Vilim Plū-
donim 145.

l Informatīvā izstāde “Var dzī-
vot divējādi” – vācu izcelsmes ame-
rikāņu fiziķim, matemātiķim Alber-
tam Einšteinam 140. 

l Fotoizstāde “Latvijas 100 gadi 
Puzes pagastā”.

l Bibliotēkā lasītāko grāmatu 
izstāde “Pužiņi lasa 2018”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l Līdz 15. februārim radošas 

darbnīcas ar papīru lieliem un ma-
ziem “Katram sava priecīgā sirsniņa”.

l Februārī “Bērnu un jauniešu 
žūrijas 2018” divi noslēguma pasā-
kumi pa vecuma grupām.

TĀRGALE
Lībiešu zvejnieku sēta
17. februārī no plkst. 12.30  

XX Starptautiskā masku tradīciju 
festivāla gājiens no Tārgales pamat-
skolas līdz Lībiešu zvejnieku sētai. 

Plkst. 13 festivāla noslēgums Lī-
biešu zvejnieku sētā.

Tārgales pamatskolas zāle
23. februārī plkst. 18 sadzie-

dāšanās svētki “Dziesmu putenis”,  
plkst. 21 atpūtas vakars pie galdi-
ņiem. Muzikants Kaspars Ivasks. 
Ieejas maksa 3 eiro.

1. martā plkst. 17.30 Valen-
tīnas Poles praktiska lekcija “Par 
aktuāliem pavasara darbiem dār-
zā” Ventspils novada iedzīvotājiem, 
interesentiem, dārzkopjiem. Būs 
iespējams iegādāties plašā klāstā 
tomātu šķirņu sēklas. Pieteikties pa 
tālr. 27053017.

16. martā plkst. 11 bērnu 
dziedātāju konkurss “Tārgales cālis 
2019”.

Liepene, pie publiskās pieejas 
jūrai

 24. martā plkst. 6 zibakcija 
“Putnu modināšana”. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mūžs kā 

pasaka” – grāmatu ilustratorei un 
rakstniecei Margaritai Stārastei 105.

l Literatūras izstāde “Krīt manā 
pavasarī sarma” – dzejniecei Austrai 
Skujiņai 110.

l Literatūras izstāde “Aktierim 
Kārlim Sebrim 105”.

l Literatūras izstāde “Vācu 
rakst  niekam Ēriham Kestneram 120”.

l Literatūras izstāde “Dzejnie-
cei Montai Kromai 100”.

l Literatūras izstāde “Ornito-
logam, rakstniekam Kārlim Grigu-
lim 135”.

l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “No Tārgales pagasta vēstu-
res lappusēm”.

PASĀKUMI:
l 20. februārī pasākums 

5.  klases skolēniem “Vācu rakst-
nieka Ēriha Kestnera stāsti”.

l 28. februārī plkst. 15 tār-
galnieki viesojas Pārventas biblio-
tēkas stāstnieku klubā UNESCO 
LNK projektā “Stāstu bibliotēkas”.

JŪRKALNE 
Jūrkalnes tautas nams
14. februārī plkst. 19, atzīmē-

jot Visu mīlētāju dienu, aicinām uz 
Kuldīgas amatierteātra izrādi “Kā 
mēs viņus!”. Ieeja 1 eiro.

25. februārī plkst. 13 ikmēne-
ša senioru tikšanās.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Marga-

ritas Stārastes stāsti” – grāmatu 
ilustratorei un rakstniecei Marga-
ritai Stārastei 105.

l Literatūras izstāde “Jaunā-
kās grāmatas”. 

l Literatūras izstāde “Valen-
tīndienas izcelsme un tradīcijas”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 55. kopa.

UŽAVA
Užavas tautas nams “Tautas 

dārzs”
15. februārī plkst. 19 kon-

certs “Mīlestība mūsu sirdīs mīt”. 
Dažādos priekšnesumus caurvīs 
mīlestības dzeja. 

1. martā plkst. 19 koncerts 
“Dziesmas dzīvei”.

8. martā plkst. 19 viesosies 
p/b “Ventspils liedags” amatier-
teātris ar lirisku komēdiju “Trīs 
skaistas sievietes”, kas iestudēta 
pēc dramaturga V. Freiberga lugas 
motīviem. Režisore Līga Poriete. 
Ieeja 1 eiro.

8. martā plkst. 22 atpūtas va-
kars-balle “Ak, sievietes...”. Biļete uz 
pasākumu – dāmām 1 eiro, kun-
giem  2 eiro. Ballē spēlēs Artūrs 
Bānis.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Labais 

vienmēr uzvar ļauno” – grāmatu 
ilustratorei un rakstniecei Marga-
ritai Stārastei 105.

l Jauno grāmatu izstāde (no 
11. februāra).

l Literatūras izstāde “21. feb-
ruāris – dzimtās valodas godināša-
nas diena”.

l Informatīva izstāde “Sargā 
internetā sevi pats!”.

l Literatūras izstāde “Grāma-
tas katrai dienai”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 56. kopa.

PASĀKUMI:
Februāra  piektdienās no 

plkst. 10 līdz 10.30 priekšā lasīša-
nas pusstunda pirmsskolas grupas 
bērniem “Palasīsim grāmatiņu”.

l Bērnu izstāde “Mana mīļākā 
rotaļlieta”.

l 27. februārī “Bērnu un jau-
niešu žūrijas” noslēguma pasākums.

ANCE
Ances kultūras nams
16. februārī plkst. 19 Valentīn-

dienas sadancis “Dzīve kā kino… Vai 
otrādi?”.

17. februārī plkst. 11 Užavas 
amatierteātra izrāde bērniem “Eglī-
tes dziesma”.

8. martā  plkst. 18 informatīvs 
lekciju pasākums “Sievietes starp 
mums”. Uzstāsies psiholoģe Jolanta 
Segliņa-Gluškova un parabobslejiste 
Annija Krūmiņa. Plkst. 22 balle ar 
grupu “Zvaigžņu lietus”. 

10. martā  plkst. 10 zolītes tur-
nīrs.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mūžs 

kā pasaka” – grāmatu ilustratorei 
un rakstniecei Margaritai Stārastei 
105.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Zīļuks un Knīpucis ciemos nāk” – 
grāmatu ilustratorei un rakstniecei 
Margaritai Stārastei 105.

l Literatūras izstāde “Kas anči-
ņiem tuvāk pie sirds” – lasītāju pie-
prasītāko grāmatu tops.

l Literatūras izstāde “Putnu 
pētnieks” – rakstniekam, ornitolo-
gam   Kārlim Grigulim 135 (no 15. 
februāra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 54. kopa.

PASĀKUMI:
l 19. februārī plkst. 10 pa-

sākums bērnudārza “Vālodzīte” 
bērniem “Lūdzu, apskauj mani!” 
projektā “Mūsu mazā bibliotēka: 
satiksim bērnu grāmatu autorus un 
ilustratorus”.

20. februārī plkst. 13 konkurss 
“Skaļā lasīšana 2019” 5.–6. klašu 
skolēniem LNB projektā.

l 20. februārī plkst. 15 lasī-
tāju interešu klubiņa “Dažādības” 
sadraudzības pasākums “Cūciņas 
laime” ar Popes lasītāju klubiņa 
“Kamene” dalībniekiem Popes bib-
liotēkā.

UGĀLE
Ugāles pag. “Mežrūpniekos” 

16. februārī plkst. 13 dzejas pēc-
pusdiena “Māra Zālīte dzejā un 
mūzikā” (piedalās jauktais koris  
“Eglaine” un “Ugāles drāma”). Ieeja 
bez maksas.

20. februārī plkst. 19 koncerts 
“Draugu pulkā nāc” (piedalās Vācu 
biedrības ansamblis un Ventspils 
blūmīzeristi). Ieeja 1 eiro.

28. februārī plkst. 9 kinoseanss 
“Izlaiduma gads”. Ieeja 2 eiro.

9. martā plkst. 21 atpūtas va-
kars “Tulpju balle”. Ieeja 5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Evas Dimantes gleznu izstāde.
l Literatūras izstāde “Ziemā la-

sāmās grāmatas”. 
l Literatūras izstāde “Šī topošā 

grāmata – tā ir tīra jūra, bez piesār-
ņotības…” – dzejniecei Montai Kro-
mai 100.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Emīls, Punktiņa, Antons un citi” – 
vācu rakstniekam Ēriham Kestne-
ram 120.

PASĀKUMI:
l 21. februārī jauno grāmatu 

diena.

 POPE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Saulītes 

svētki un Burtu pasakas” – grāmatu 
ilustratorei un rakstniecei Margari-
tai Stārastei 105.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Pilsēta mana, tev ielas kā 
burti grāmatu lapās vienmēr zina 
stāstus jaunus” – dzejniecei Austrai 
Skujiņai 110.

l Literatūras izstāde “Tikai tad 
vari būt apmierināts, ja zini, ka esi 
saskaņā ar sevi” – aktierim Kārlim 
Sebrim 105 (no 18. februāra).

l Literatūras izstāde bērniem 
“Koko un Riko” – bērnu dzejniecei 
un rakstniecei Evijai Gulbei 40 (no 
25. februāra).

PASĀKUMI:
20. februārī plkst. 15 pie lasī-

tāju klubiņa “Kamene” dalībniekiem 
viesojas Ances interešu klubiņš “Da-
žādības” sadraudzības pasākumā 
“Cūciņas laime”. 

ZIRAS
Tautas nams
28. februārī plkst. 19 tikšanās 

ar Daci Laksbergu. Sarunas par dzī-
vi, dzeja un kopīga tējas baudīšana. 
Ieeja bez maksas.

9. martā plkst. 21 balle kopā ar 
brāļiem Rozentāliem. Ieeja 3 eiro, 
pēc plkst. 22 – 5 eiro.

16. martā plkst. 19 atceres pa-
sākums “Mūsu mīļā Ziru skola”. Uz 
pasākumu aicināts ikviens audzēk-
nis, skolas darbinieks un skolotājs. 
Lai kopīgi veidotu atmiņu vakaru, 
aicinu atnest uz tautas namu fo-
togrāfijas, žurnālus vai jebkādu citu 
materiālu par Ziru skolu. Pavadīsim 
vakaru kopā, atceroties gan labos 
darbus, gan nedarbus. Informācija 
pa tālr. 29917913. Ieeja bez maksas. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pasakaini 

sniegi snieg” – grāmatu ilustratorei 
un rakstniecei Margaritai Stārastei 
105.

l Literatūras izstāde “Kā droši 
izmantot internetu?”

l Jauno grāmatu izstāde (no 18. 
februāra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 21. februārī plkst. 16.30 

Margaritas Stārastes pasaku pēc-
pusdiena bērniem.

ZLĒKAS 
Zlēku kultūras nams
16. februārī plkst. 22 balle ar 

Arti Arāju. Ieeja 3 eiro.
Sociālais centrs
15. februārī zolītes turnīrs.
Bibliotēka
Izstādes:
Literatūras izstāde “Es un pasau-

le. Skudra un zemeslode” – dzejnie-
cei Montai Kromai 100.

Ventspils novada pasākumu afiša
12. februāris – 15. marts

NOBEIGUMS 5. lpp.
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l Literatūras izstāde bērniem 
“Par Berlīnes zēniem un piedzīvoju-
miem” – vācu rakstniekam Ēriham 
Kestneram 120.

l Kuldīdznieces Irēnas Taubes 
rokdarbu izstāde “No lina”.

PASĀKUMI:
l 15. februārī plkst. 14 Dāmu 

klubiņa pasākums “Draudzējamies 
ar bērnudārzu “Rūķītis””.

USMA
Tautas nams “Usma”
16. februārī pkst. 17 Valentīn-

dienas pasākums.
8. martā plkst. 19 Sieviešu 

dienas koncerts, radošā apvienība 
“Krelles” – svinīgs koncerts, humo-
ra šovs “Viss par blondīnēm”, balle.  
Ieeja koncertā 3 eiro, ballē 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pasaku 

vecmāmiņu pieminot” – grāmatu 
ilustratorei un rakstniecei Margari-
tai Stārastei 105.

l Jauno grāmatu izstāde (no 15. 
februāra).

l Literatūras izstāde “Vācu 
rakstniekam Ēriham Kestneram 
120” (no 19. februāra).

l Ugāles Mākslas studijas dalīb-
nieces Irēnas Lakšes gleznu izstāde 
“Mans minizoo” (no 25. janvāra). 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 9. februārī plkst. 11 tikšanās 

ar Ugāles Mākslas studijas dalībnieci 
Irēnu Lakši.

VĀRVE
Sporta un kultūras 
centrs “Zūras”
14. februārī no plkst. 18 līdz 

22 Valentīndienas pasākums bēr-
niem. Radošās darbnīcas, spēles, ro-
taļas un diskotēka.

8. martā plkst. 12 pensionāru 
pasākums “Ak, skaistā jaunība”.

Līdz 15. martam izstāde “Prese 
– notikumu lieciniece”. (Zūru no-
vadpētniecības ekspozīcija).

Zūru pamatskola 
7. martā plkst. 13 deju koncerts 

“Uzdāvini prieku”. Koncertā piedalās 
Ventspils novada bērnu deju kolek-
tīvi.

Ventavas sabiedriskais centrs 
8. martā plkst. 21 balle “Smal-

kais stils” kopā ar grupu “Savējie”. 
Ieeja 3 eiro.

Muzejs “Senču putekļi”, 
Ventspils 
15. februārī plkst. 15.30 Her-

berta Dorbes piemiņas pasākums. 
Autobuss plkst. 15 no Ventavas caur 
Zūrām.

JIC “Ligzda”
14. februārī plkst. 17 jauniešu 

vakars “Ak, mīlestība, mīlestība”. Va-
lentīndienas tradīcijas pasaulē.

20. februārī plkst. 16.30 pēc-
pusdiena “Cepsim pankūku sirsni-
ņas”.

20. februārī plkst. 13 dāmu 
klubiņa “Kalīzija” nodarbība “Mana 
romantiskākā Valentīndiena”. Stāsti 
par romantiskāko dienu. 

22. februārī plkst. 16.30 pēc-
pusdiena bērniem. Iepazīsim Vārves 
pagasta vēstures stāstu 3.  burtnīcu 
(1989.–2018. g.).

28. februārī plkst. 16 galda spē-
ļu pēcpusdiena “Risk”, “Alias”.

BC “Tīne”
14. februārī plkst. 16 “Mīlestī-

bu katrā sirsniņā”.
Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ilgu put-

ni” – dzejniecei Austrai Skujiņai 110. 
(līdz 15. februārim).

l Literatūras izstāde bērniem 
“Emīls, Punktiņa, Antons un citi” – 
vācu rakstniekam Ēriham Kestne-
ram 120 (no 16. februāra). 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 19. februārī plkst. 15.30 

nodarbības bērnudārza “Zīļuks” au-
dzēkņiem. 

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Sveču un svečturu izstāde 

“Visapkārt vaska sveces, vidū klāts 
liepas galds...” (līdz 11. februārim).

l Literatūras izstāde “Krīt manā 
pavasarī sarma” – dzejniecei Austrai 
Skujiņai 110 (no 11. līdz 20. febru-
ārim).

l Literatūras izstāde “Rakst-
nieks, kura darbus mīl lieli un mazi” 
– vācu rakstniekam Ēriham Kest-
neram 120 (no 11. līdz 21. febru-
ārim).

l Starptautiskajai dzimtās va-
lodas dienai veltīta izstāde “Riti raiti 
valodiņa” (no 20. februāra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 5. februārī plkst. 17 pasā-

kums “Drošāks internets sākas ar 
tevi”.

l 27. februārī plkst. 9.30 “Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrijas” nos-
lēguma pasākums.

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

SENIORI

“Sudrabotās melodijas” 
atkal klāt

Cienījamie Ventspils novada seniori, lai labas veselības 
un jauku dienu pildīts jums visiem ir 2019. gads!

Pavasara ieskaņā jūs jau daudzkārt esat mērojuši ceļu uz Puzes 
kultūras namu, tradīcijas nedrīkstam ignorēt, tāpēc aicinām 23. martā 
plkst. 13 uz mūsu “Sudrabotajām melodijām”. 

Šajā pasākumā par dziesmām, dejām un labu noskaņojumu rūpēsies 
“Studija Saldus”. Četri kungi sola darīt visu, ko spēj, lai mums iepatiktos. 
Iespējami vēl citi muzikāli pārsteigumi.

Lūdzu pieteikties pie senioru padomes dalībniekiem katrā pagastā. 
Ziņas par dalību no viņiem gaidīšu līdz 15.  martam. Ja nepieciešama 
papildu informācija, varat zvanīt man pa tālruni 26352802.

Māra Kraule

Latviešu tautasdziesmu dzie-
dāšanas sacensībās “Lakstīgala 
2019” Puzes pamatskolā uzstājās 
trīs komandas: Užavas pamatsko-
las 1.–4. un 5.–9. klašu dziedātāji 
(skolotāja Ilze Geste) un Puzes 
pamatskolas 1.–4. klašu dziedā-
tāji (skolotāja Lienīte Čače). Sā-
kumskolas audzēkņiem, gatavo-
joties sacensībām, bija jāapgūst 
vairāk nekā 20, bet pamatskolas 
skolēniem – vairāk nekā 50 tau-
tasdziesmu, turklāt viņiem bija 
jārāda ne tikai savas dziedāšanas 
prasmes, bet arī jāizstāsta, kas ir 

zināms par tautastērpu valkāša-
nas tradīcijām, jāzina, kā izskatās 
tautas mūzikas instrumenti un ko 
nozīmē dažādi senvārdi. Pasāku-
ma rīkotāja Lienīte Čače uzslavē 
visus sacensību dalībniekus – vi-
ņiem bijušas labas zināšanas un 
izdziedātas pat tādas tautasdzies-
mas, kurās ir 13 panti. 

Ziemeļkurzemes zonas kon-
kursā Kuldīgā Ventspils novadu 
24.  janvārī pārstāvēja Puzes pa-
matskolas audzēkņi Sindija Mi-
ķelsone, Amanda Pliene, Reinis 
Zariņš, Roberts Anderšmits un 

Braeins Ernstsons. “Mums gāja 
ļoti labi, turklāt bija prieks, ka pār-
stāvējām mazu skolu, tā pierādot, 
ka arī šādā mācību iestādē mācās 
radoši bērni, kuriem nav svešas 
tradicionālās vērtības,” atzīst Lie-
nīte Čače. Ziemeļkurzemes zonas 
konkursā piedalījās astoņas ko-
mandas, un pužiņi pārējos pasā-
kuma dalībniekus ne tikai priecēja 
ar skanīgām dziesmām, bet arī iz-
stāstīja teikas par Puzes pilskalnu 
un ezeru un atklāja pagastā lietoto 
senvārdu nozīmi.

Marlena Zvaigzne

16. un 17. februārī Ventspils novadā 
notiks XX Starptautiskais masku tradīciju 
festivāls. Galvenās norišu vietas – Pope, 
Tārgale un Ventspils. Pasākumu rīko 
Ventspils novada pašvaldība un Latvijas 
Folkloras biedrība.

Festivāls sāksies 16. februārī ar masku grupu vie-
sošanos Ventspils novada pagastos – Popē, Tārgalē, 
Vārvē, Zirās, kā arī Ventspils tirgus laukumā. Ieejot 
lauku sētās, maskas nesīs savu svētību un aizsardzī-
bu novada ļaudīm. Pa dienu Popes pamatskolā notiks 
masku tradīciju konference, kurā piedalīsies lektori no 
Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas, bet vakarā masku 
grupas pulcēsies Popes kultūras namā uz lielo saietu, 
kura noslēgumā notiks individuālo masku skate un la-
bāko masku apbalvošana. 17. februāra rītā masku tra-
dīciju konference sāksies Tārgales pamatskolā, bet pēc 
tam dalībnieki dosies masku gājienā no mācību iestā-
des uz Lībiešu zvejnieku sētu, kur notiks festivāla no-
slēguma ceremonija un aizrautīga Meteņu svinēšana. 

Festivālā iesaistīsies 22 masku grupas no Remtes, 
Saldus, Smiltenes, Tārgales, Dagdas, Salacgrīvas, Māl-
pils, Suntažiem, Saulkrastiem, Limbažiem, Zirņiem, 
Rīgas, Katlakalna un Ventspils, demonstrējot daudzvei-
dīgas maskošanās tradīcijas – būs Mārtiņbērni, Katrī-

nas, čigāni, miežvilki, budēļi, ķekatnieki, pelnu āži u.c. 
Piedalīsies arī viesi no Baltkrievijas un Krievijas.

Maskošanās tradīcija ir viena no interesantāka-
jām tradicionālās kultūras izpausmēm. Maskotie 
tēli gadalaika tumšajā pusē un gadalaiku mijā ir sa-
stopami ļoti daudzās valstīs. Lai izzinātu, saglabātu 
un atjaunotu zudušo autentisko maskošanās tradī-
ciju, kā arī lai to attīstītu un popularizētu, starptau-
tiskie masku tradīciju festivāli Latvijā notiek kopš 
1999. gada. Tieši Ventspils novadam ir gods atzīmēt 
festivāla 20. gadskārtu. 

FESTIVĀLA NORISE
Sestdiena, 16. februāris:
plkst. 11.30 – masku gājieni Ventspils novada lauku 
sētās – Popē, Tārgalē, Vārvē, Zirās un Ventspils tirgus 
laukumā,
plkst. 16 – masku tradīciju konference Popes skolā,
plkst. 18 – masku saiets, grupu izrādīšanās un 
individuālo masku skate Popes kultūras namā.
Svētdiena, 17. februāris:
plkst. 10 – masku tradīciju konference Tārgales skolā, 
plkst. 12.30 – masku gājiens no Tārgales skolas uz 
Lībiešu zvejnieku sētu,
plkst. 13 – festivāla noslēgums un Meteņdienas 
svinēšana Tārgales Lībiešu zvejnieku sētā. 

Marlena Zvaigzne

Piedalās tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās

Puzes pamatskolas 1.–4. klašu dziedātāji piedalījās arī Ziemeļkurzemes zonas 
konkursā.  PUZES PAMATSKOLAS ARHĪVA FOTO    

Notiks XX Starptautiskais 
masku tradīciju festivāls

Masku tradīciju festivālā piedalīsies arī tārgalnieki.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  
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Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta projektu konkursa 
iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2. 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2019. gada 22. februāra līdz 22. martam.
Sludinājuma kopsumma: 200 000,00 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Vald-

gales pagasts.
Projektu  īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība ELFLA2: publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības 
iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei.
Mērķis: veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās infrastruktūras attīstību, atbalstīt 
sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei.

Apbalsta lielums  200 000,00 eiro
Atbilstošā MK 
noteikumu Nr.590 
5. punktā minētā 
darbība 

Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Sabiedrisko aktivitāšu (apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana;
Citas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sakārtotas vietējās teritorijas izveidošanu un 
nodrošināt lauku iedzīvotāju drošumspēju.

Rīcības apraksts Rīcība paredz atbalstīt pašvaldību, sabiedrisko un reliģisko organizāciju, uzņēmēju 
iniciatīvas publiski izmantojamu objektu infrastruktūras attīstībai, to labiekārtošanai/
izveidei un kvalitatīvas piekļuves nodrošināšanai (brīvdabas estrādes, parki, atpūtas 
vietas, dabas takas ar atpūtas elementiem, publiskie sporta un rotaļu aktivitāšu 
laukumi, kapsētu teritorijas un citas tamlīdzīgas vietējai sabiedrībai aktuālas un publiski 
pieejamas vietas).
Tāpat paredzēts atbalstīt sabiedrisko un reliģisko organizāciju, pašvaldību un 
uzņēmēju iniciatīvas vietējo iedzīvotāju interešu jomā telpu izveidei, labiekārtojumam, 
aprīkojumam, ārtelpas elementiem, apmācībām.
Priekšroka projektiem, kuri vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, uz bērnu un jauniešu interešu un fizisko 
spēju attīstīšanu, brīvā laika lietderīgas pavadīšanas organizēšanu, kultūrvēstures 
mantojuma un dabas objektu pieejamību un efektīvu izmantošanu, projektiem, kas 
paredz iespējas sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.
Infrastruktūras projektiem nepieciešams saskaņojums ar vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumentiem.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam

50 000 eiro
2 000 eiro apmācību projektiem

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

90%

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkur-
zemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrajā stāvā, pils administrācijas telpās), 
vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas: koordinatore Gunta Abaja, tālr. 29172814, e-pasts: zba@dundaga.lv, konsultante Evita 

Roģe, tālr. 29295234, e-pasts: evita.roge@ventspilsnd.lv. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Traktortehnikas un piekabju 
tehniskās apskates 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu 
satiksmē, kā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās 
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras snieg-
tajiem pakalpojumiem var samaksāt, veicot tikai  bezskaidras naudas 
maksājumu.

   
Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta
Ance 25.04. 11.00 25.07. 12.30 Ance, meh. darbn.
Jūrkalne 21.03. 11.00 26.06. 11.00 Jūrkalnes pag. pārv., 

“Krasti”
Piltene 24.04. 10.30 19.06. 10.30 Ūdrande, meh. darbn.

02.05. 11.00 17.07. 12.30 Lielā iela 2a, meh. darbn.
Pope 18.03. 10.30 25.07. 10.30 Jaunpopes darbn., 

“Smēdes” 
Puze 14.03. 11.00 17.06. 11.00 Blāzma, meh. darbn.

14.03. 13.00 17.06. 13.00 Amele, “Ieriņi”
Tārgale 16.05. 10.30 17.07. 10.30 Tārgales pag. pārv., 

“Dzintarkalni”
Ugāle 20.03. 11.00 20.06. 11.00 Ugāle, meh. darbn. 
Užava 15.05. 11.00 18.07. 11.00 Užavas pag. pārv., “Avoti”
Usma 22.05. 11.00 22.07. 11.00 Usmas pag. pārv., 

“Auseklīši”
Vārve 20.05. 10.30 15.07. 10.30 Zūras, pie angāra

20.05. 11.30 15.07. 11.30 Ventava, pag. pārv., 
Skolas iela 1

Ziras 13.05. 11.00 27.06. 11.00 Ziru pag. pārv., “Saulgrieži”
Zlēkas 08.05. 11.00 24.07. 11.00 Zlēku pag. pārv., “Pūcītes”

Uzziņas pa tālruni 27183612 un www.vtua.gov.lv.
Jānis Linde, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 

Tehniskās uzraudzības departamenta 
Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Kuldīgā 

INFORMĀCIJA

JŪRKALNE

23. februārī plkst. 17 
Jūrkalnes tautas namā 
atklās Ramonas Ķiesneres 
gleznu izstādi “Ar vienu 
vilcienu”. 

Ar vienu vilcienu uzzīmēta 
glezna var kļūt par kaut ko ģeniālu.

Pieredze? Talants? Smaga 
darba rezultāts? Roku veiklība? 
Ilūzija? Mīts? Katram iespēja iz-
domāt pašam. Ar vienu vilcienu 
uzzīmējam sirdi, zvaigzni, māko-
ni, puķi... Ar vienu vilcienu caur-
braucam tik daudzām dažādām 
stacijām – ritmiski, monotoni un 
noteiktos laikos. Galamērķis gan 
mums katram ir savs – katram ir 
kāds nebeidzams sapnis, savs ceļš 
un sava satikšanās.

Gleznotāja dzimusi Rīgā 1966. 
gada 4. maijā. Daudzi datumi, 
fakti un sastaptie cilvēki pēc ga-

diem izrādās liktenīgi. Tā arī šis 
datums, 4. maijs, 1990. gadā kļuva 
par Latvijas neatkarības atjauno-
šanas dienu, visas valsts svētkiem.

Absolvējot Rīgas 4.  vidussko-
lu, kas tagad ir Angļu ģimnāzija, 
Ramona vēl nenojauta, ka vēlāk 
kļūs par angļu valodas skolotāju.  
Padomju Savienībā ar slēgtām 
valsts robežām svešvalodas zinā-
šanas nešķita ļoti svarīgas un pa-
dziļināta angļu valodas mācīšanās 
tolaik likās pilnīgi lieka.

Šīs pašas skolas klasesbiedrs 
kļuva vēlāk par Ramonas dzī-
vesbiedru, un četrus bērnus viņi 
audzināja, vēl būdami studenti. 
Jaunatnes Sarkanā Krusta organi-
zācija saveda dzīvesbiedrus kopā 
ar brīnišķīgiem un izpalīdzīgiem 
cilvēkiem no Somijas pilsētas Ja-
kobštatas, ar kuriem saikne ir sa-

glabāta joprojām. Tur pēc Latvijas 
Mākslas akadēmijas beigšanas 
notika arī Ramonas pirmā gleznu 
izstāde, kas bija veltīta Pāvilostai 
– mazai, romantiskai pilsētiņai 
pie Baltijas jūras.

Nostrādājusi dažus gadus 
Pāvil ostas Mākslas skolā par peda-
goģi, Ramona ar ģimeni pārcēlās 
uz Salaspili, kur pēc denacionali-
zācijas bija atgūti vīra dzimtas īpa-
šumi – tos vajadzēja apsaimniekot. 
Strādājot par skolotāju Rīgā, Ra-
mona vadīja Salaspils Mākslinieku 
un daiļamatnieku asociāciju “Salas 
pils”, tādējādi vēloties bagātināt 
pilsētas kultūras dzīvi un atjaunot 
vēsturisko centru. 

Būdama vienmēr sabiedriski 
aktīva, 15 gadus Ramona ne tikai 
mācīja angļu valodu Āgenskalna 
Valsts ģimnāzijā, bet arī rakstī-

ja un koordinēja  Eiropas starp-
tautiskos skolu projektus. Tika 
apceļotas daudzas valstis, un pa 
to laiku daudzi pašas darbi tika 
izstādīti, pārdoti un dāvināti gan 
iestādēm, gan privātpersonām ne 
tikai Latvijā, bet arī pasaulē.

Tagad Ramona māca gleznot 
savā studijā “Radi”, kurā interesen-
ti iepazīstas ar eļļas krāsu iespē-
jām, tiek rosināti sevi pilnveidot 
vai atklāt no jauna, baudīt krāsu 
daudzveidību un bagātību, saska-
tīt skaisto sev apkārt un iemūžināt 
sapņus un  fantāzijas.

Lielākā Ramonas vērtība ir vi-
ņas ģimene – savstarpējs atbalsts, 
bērnu izglītība un labklājība, mī-
lestība pret dzimto zemi, sakārto-
tas un estētiskas vides veidošana 
sev apkārt.

Inita Plēsuma 

Tautas namā atklās 
gleznu izstādi

11. martā plkst. 10 Popes pagasta kultūras namā notiks bezmak-
sas seminārs par krūmcidoniju, smiltsērkšķu un sausseržu audzēša-
nas īpatnībām Kurzemes reģionā.

Semināru vadīs Latvijā pazīstamais un pieredzējušais agronoms 
Māris Narvils, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra ve-
cākais augkopības speciālists. Interesentiem pieteikties pa tālruni 
29277011 vai 26663245 pie Īrisas Rozes-Posumas līdz 7. martam. 

Īrisa Roze-Posuma

Seminārs 
par dārzeņu 
audzēšanu 
siltumnīcās  

21. februārī plkst. 9 Kultūras 
un sporta centrā “Zūras” tiek 
organizēts bezmaksas semi-
nārs “Kvalitatīvas dārzeņu ražas 
nodrošināšana siltumnīcā”. Se-
mināru vadīs Latvijā pazīstamā 
dārzniecības “Neslinko” īpašnie-
ce, tomātu audzēšanas eksperte 
Elga Bražūne. Viņa iepazīstinās 
interesentus ar dažādu dārzeņu 
šķirņu sēklām, to pareizu die-
dzēšanu un dārzeņu audzēšanu 
siltumnīcā. Atsevišķa semināra 
sadaļa būs veltīta garšaugiem. 
Pieteikšanās pa tālruni 26663245 
pie Īrisas Rozes-Posumas. 

Īrisa Roze-Posuma

STĀSTĪS PAR KRŪMCIDONIJU, 
SMILTSĒRKŠĶU UN 

SAUSSERŽU AUDZĒŠANU
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Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta projektu konkursa 
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. 
“Pievienotās vērtības veidošana un inovāciju veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu 
piegādes posmos” un 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras 
ekonomikas nozarēs”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2019. gada 22. februāra līdz 22. martam.
Sludinājuma kopsumma: 300 000,00 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, 

Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu  īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība EJZF1: piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un 
sezonalitātes mazināšana.
Mērķis: veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju.

Apbalsta apmērs  300 000,00 eiro
Atbilstošā MK 
noteikumu Nr.605 
6. punktā minētā 
darbība 

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

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

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam

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

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

30%, 50%, 70% – inovatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar piekrastes zveju 
saistītam projektam

Projekta vērtēšanas kritēriji :
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkur-

zemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrajā stāvā, pils administrācijas telpās), 
vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersonas: koordinatore Gunta Abaja, tālr. 29172814, e-pasts: zba@dundaga.lv, konsultante Evita 
Roģe, tālr. 29295234, e-pasts: evita.roge@ventspilsnd.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Izbūvēta Usmas 
Elkraga dabas taka

Ventspils novada Usmas pagastā 
pie Usmas ezera no priežu dēļiem 
izbūvēta 300 metru gara dabas taka 
veselīgām pastaigām. Tā ir īpaši 
pielāgota personām ar kustību traucējumiem, senioriem un ģimenēm ar 
maziem bērniem. Ir sagatavots arī audio materiāls latviešu un angļu valodā, 
kuru varēs noklausīties, izmantojot QR koda uzlīmes, kas būs izvietotas 
uz informatīvā stenda. Pavasarī uz takas paredzēts uzstādīt apmeklētāju 
skaitītāju, kas ilgtermiņā palīdzēs izvērtēt tūrisma objekta pievilcību.

Ejot pa Elkraga taku, var novērtēt leģendām apvītākā un skaistākā 
Kurzemes ezera burvību, atceroties, ka platības ziņā tas ir sestais lielākais 
ezers Latvijā. No dabas takas paveras skats arī uz Moricsalu – vienu no 
pēdējām maz pārveidotajām teritorijām, kur jau vairāk nekā 200 gadu 
nenotiek saimnieciskā darbība. Moricsalas unikalitāte ir ļoti vecais mežs, 
tajā augošie koki sasniedz pat 500 gadu vecumu. Sala ir laba mājvieta 
retām ķērpju, sūnu un kukaiņu sugām, tā ir vaboļu paradīze un vienīgā zivju 
ērgļu kolonijas vieta Latvijā, tajā konstatētas 222 tauriņu sugas, dažas 
no tām nav sastopamas nekur citur mūsu valstī un pat Baltijā. Moricsalas 
rezervāts iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā 
“Natura 2000”. 

300 metru garā pastaigu taka izbūvēta, Ventspils novada pašvaldībai 
iesaistoties Interreg V–A Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. 
gadam projektā LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” jeb “UniGreen”. Takas 
izbūvi veica SIA “Premium Properties”. Objekta izmaksas ir 43 763,11 eiro, 
publiskais finansējums – 29 444,76 eiro, Ventspils novada pašvaldības 
ieguldījums – 14 318,35 eiro. 

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada dome saņēmusi aizsardzības ministra 
Raimonda Bergmaņa parakstītu Pateicības rakstu par 
sadarbību un atbalstu Zemessardzes spēju stiprināšanā un 
pilnveidošanā. 

Aizsardzības ministrija trešo gadu godina uzņēmumus un iestā-
des, kuras atbalsta zemessargus, apbalvojot uzņēmējus, pašvaldības, 
mācību iestādes un citas organizācijas. Atsaucīgi darba devēji, no-
rāda Raimonds Bergmanis, ir nenovērtējams atbalsts Zemessardzei 
un ikvienam zemessargam, kurš savu brīvo laiku pavada militārajās 
mācībās, gūstot prasmes un iemaņas aizstāvēt Latviju.

Izvērtējot aptaujas anketās sniegtās zemessargu atbildes un ņe-
mot vērā Zemessardzes bataljonu komandieru ieteikumus, Pateicī-
bas rakstu saņēma arī Ventspils novada pašvaldība. Novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks apliecina, ka pašvaldībai ir izveido-
jusies laba sadarbība ar Zemessardzes 46. kājnieku bataljona zemes-
sargiem un bataljona komandieri pulkvežleitnantu Jāni Lakševicu. 
Zemessargi vienmēr ir gatavi iesaistīties ārkārtas situāciju risināšanā, 
piemēram, ja būtu gaidāmi plūdi, bet pagājušajā vasarā viņi, neskai-
tot stundas, sniedza būtisku atbalstu ugunsgrēka dzēšanā Stiklos. Sa-
vukārt Ventspils novada pašvaldība Zemessardzei palīdz, piedāvājot 
telpas pasākumu rīkošanai un transportu.       

Marlena Zvaigzne 

Ugālē nojauks piecstāvu ēku
Ugāles pagastā, Rūpnīcas 

ielā, ir astoņi piecstāvu 
dzīvojamie nami. Viens no 
tiem jau kopš 2002. gada nav 
piemērots ekspluatēšanai, 
tādēļ Ventspils novada 
pašvaldībā pieņemts 
lēmums māju Rūpnīcas ielā 
7 nojaukt. Piecu stāvu celtne 
ir būvēta 1976. gadā, tās 
kopējā platība ir  
709,9 m2. Pēc gāzes 
eksplozijas 2002. gadā 
iedzīvotāji no ēkas aizgāja, 
jo dzīvošana tajā kļuva 
bīstama.

Iepirkuma procedūrā noskaid-
rots, ka minēto ēku demontēs SIA 
“Santa Alianse”, darbu izmaksas ir 
140  004,11 eiro, būvuzraudzību 
veiks SIA “SNB projekti”, darījuma 
summa ir 6558,20 eiro, bet auto-
ruzraudzība uzticēta SIA “TelPro” 
speciālistiem, pārskaitot uzņēmu-

mam 907,50 eiro. Darbus plānots 
paveikt līdz jūlijam. Pēc ēkas no-
jaukšanas būs sakopta teritorija 
5223  m2 platībā, radot iedzīvota-
jiem drošu un sakārtotu vidi.   

“Jāsaka paldies ugālniekiem, 
kuri iedzīvotāju sapulcēs vairāk-
kārt izteica ierosinājumu demon-
tēt māju Rūpnīcas ielā 7. Mazākas 
ēkas esam nojaukuši, izmantojot 
pašvaldības finansējumu,” norāda 
Ventspils novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Mucenieks. 

Demontāžu varēs paveikt, 
pateicoties Ventspils novada 
pašvaldības dalībai Latvijas un 
Lietuvas pārrobežu programmā 
un iegūstot Eiropas Savienības 
finansējumu, jo Eiropas Savienī-
ba atbalsta degradēto teritoriju 
sakārtošanu. Ventspils novada 
pašvaldība jau sen plānoja Ugālē 
nojaukt cilvēku drošībai bīstamo 
celtni, bet nebija līdzekļu šī mēr-

Ēku, ko paredzēts demontēt, neizmanto jau kopš 2002. gada, kad mājā notika gāzes 
eksplozija. ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

ķa īstenošanai. Iesaistīšanās pro-
jektā “Life in clean environment 

– a better future! Clean brown-
fields” pašvaldībai ļaus īstenot 

iecerētos darbus. 
Marlena Zvaigzne

PAŠVALDĪBA SAŅEM 
Aizsardzības ministrijas pateicību
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Ventspils novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Ventspils novada 
attīstības programmas 2020.– 2026. gadam.

Aicinām piedalīties Ventspils novada attīstības programmas 2020.–
2026. gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! Aptauja ir 
anonīma, informācija tiks publicēta apkopotā veidā. Iegūtos rezultātus 
izmantos Ventspils novada attīstības programmas izstrādē.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ventspils novada uzņēmēju domas par 
uzņēmējdarbības vidi novadā.

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt elektroniski tīmekļa vietnē www.
ventspilsnovads.lv. 

Aptaujas anketa papīra formā pieejama Ventspils novada pašvaldības 
administrācijas ēkā, Skolas ielā 4, Ventspilī, Piltenes pilsētas un pagastu 
pārvaldēs, kā arī informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”.

Aizpildītas aptaujas anketas var iesniegt Ventspils novada pašvaldības 
administrācijas ēkā, Skolas ielā 4, Ventspilī, Piltenes pilsētas un visu 
pagastu pārvaldēs, kā arī sūtīt pa pastu uz adresi: Ventspils novada 
pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 5. martam.

□ Uzņēmumu reorganizēt 
□ Domāju par uzņēmuma 
likvidāciju
□ Cits

11. Vai plānojat mainīt/
papildināt uzņēmuma esošo 
darbības nozari ar citu nozari?
□ Nē
□ Neesmu par to domājis

□ Jā (lūdzu, ierakstiet nozari)

1. Jūsu dzimums: 
□ sieviete
□ vīrietis
2. Jūsu vecums:
□ līdz 18
□ 18 – 25
□ 26 – 45
□ 46 – 62
□ 63 un vairāk
3. Kādā uzņēmējdarbības 
nozarē jūs darbojaties 
(iespējamas vairākas atbildes):
□ Lauksaimniecība
□ Mežsaimniecība
□ Tūrisms (izmitināšana, 
ēdināšanas u.tml. pakalpojumi)
□ Zivsaimniecība
□ Ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde
□ Apstrādes rūpniecība
□ Elektroenerģija, gāzes 
apgāde, siltumapgāde un gaisa 
kondicionēšana
□ Ūdens apgāde, notekūdeņu, 
atkritumu apsaimniekošana un 
sanācija
□ Būvniecība
□ Vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība, 
□ Automobiļu un motociklu 
remonts
□ Transports un uzglabāšana
□ Informācijas un komunikācijas 
pakalpojumi
□ Finanšu un apdrošināšanas 
darbības
□ Operācijas ar nekustamo 
īpašumu
□ Profesionālie, zinātniskie un 
tehniskie pakalpojumi
□ Administratīvo un apkalpojošo 
dienestu darbība
□ Veselība un sociālā aprūpe
□ Māksla, izklaide un atpūta
□ Mājsaimniecību kā darba 
devēju darbība, pašpatēriņa 
preču ražošana un pakalpojumu 
sniegšana individuālajās 
mājsaimniecībās
□ Cita nozare (lūdzu, norādiet kāda) 

4. Uzņēmējdarbības forma: 
□ Individuālais komersants (IK)

□ Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību (SIA)
□ Zemnieku saimniecība (Z/S)
□ Akciju sabiedrība (AS)
□ Cita uzņēmējdarbības forma 
(lūdzu, ierakstiet):

5. Cik ilgi jūs nodarbojaties ar 
uzņēmējdarbību?  
□ ilgāk par 10 gadiem
□ 8 – 9 gadus
□ 5 – 7 gadus
□ 2 – 4 gadus
□ Pirmo gadu 
6. Jūsu uzņēmuma atrašanās 
vieta:
□ Ventspils novadā
□ Citur (lūdzu, norādiet kur):

7. Lūdzu, norādiet uzņēmumā 
strādājošo skaitu:
□ 1 – 3
□ 4 – 9
□ 10 – 40
□ vairāk par 40
8. Kā jūs vērtējat sava 
uzņēmuma attīstības iespējas 
Ventspils novadā?
□ Ļoti labi
□ Labi
□ Vidēji
□ Slikti
□ Ļoti slikti
□ Cits 

9. Kas nepieciešams, lai tiktu 
sasniegta straujāka jūsu 
uzņēmuma izaugsme? 
(atbilde vēlama, bet nav obligāta) 

 
10. Kādi ir jūsu plāni saistībā
ar uzņēmuma darbību tuvāko 
3 gadu laikā? 
(iespējamas vairākas atbildes) 
□ Uzņēmējdarbību paplašināt
□ Uzņēmuma darbību atstāt esošā 
līmenī 

VENTSPILS NOVADA UZŅĒMĒJU APTAUJA
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12. Cik aktuāli jums kā uzņēmējam ir šie jautājumi? (iespējamas vairākas atbildes)

Nav aktuāli Neitrāli Var kļūt aktuāli Aktuāli Ļoti aktuāli

Augsti nodokļi

Augsta konkurence

Pašvaldības līmeņa saistošo noteikumu 
un lēmumu prasības

Kontrolējošo institūciju lielais skaits

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai

Infrastruktūras pieejamība un kvalitāte

Iepirkumu konkursu politika

Kvalificēta darbaspēka trūkums

Problēmas realizēt produkciju

Korupcija

Negodīgi partneri un klienti

Problēmas ar izejmateriāliem

Eiropas struktūrfondu līdzekļu apguve

Grūti pieejami kredīti un finanšu resursi
    
13. Vieta komentāriem
par 12. jautājumā sniegtajām 
atbildēm. 
(atbilde vēlama, bet nav obligāta)  

14. Lūdzu, atzīmējiet galvenās 
problēmas, ar kurām visbiežāk 
nākas saskarties. 
Lūdzu, atzīmējiet ne vairāk kā 3 
variantus:
□ Nepietiekamas tirgus zināšanas
□ Grūtības ar uzņēmuma tālāko 
attīstību
□ Novecojušas tehnoloģijas
□ Augsti kredītu procenti
□ Nespēja atmaksāt kredītus
□ Apgrozāmo līdzekļu trūkums
□ Nespēja izstrādāt jaunus 
konkurētspējīgus produktus
□ Sarežģīta importa/eksporta 
procedūra
□ Problēmas ar iepakojumu
□ Vāja konkurētspēja
□ Augstas ražošanas izmaksas
□ Augstas mārketinga izmaksas
□ Ierobežotas ražošanas jaudas
□ Nesamērīgs birokrātiskais slogs 
(atskaites, atļaujas, kontroles utt.)
□ Darbaspēka trūkums
□ Cits 

15. Atzīmējiet, kas no zemāk 
norādītās infrastruktūras jūsu 
uzņēmuma attīstībai novadā 
ir nepieciešams, bet nav 
pieejams vai ir sliktas kvalitātes 
(iespējamas vairākas atbildes)
□ Kvalitatīvi autoceļi, pievadceļi, ielas
□ Energoapgāde
□ Telekomunikācijas un 
informācijas tehnoloģijas 

(interneta pieejamība un kvalitāte)
□ Ūdensapgāde un kanalizācija
□ Zemes platības
□ Industriālās platības
□ Ēku, telpu piedāvājums
□ Dzīvojamais fonds uzņēmēju 
darbiniekiem
□ Sabiedriskā transporta 
pieejamība
□ Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana
□ Cits (lūdzu, norādiet)

16. Kas būtu veicams Ventspils 
novada pašvaldībai, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību novadā? 
(iespējamas vairākas atbildes)
□ Atbalstīt vietējos ražotājus un 
uzņēmējus
□ Rīkot regulāras tikšanās ar 
uzņēmējiem
□ Piedalīties informatīvo semināru 
organizēšanā
□ Organizēt konkursus vietējiem 
uzņēmējiem
□ Veidot atbalsta pasākumus 
jaunajiem uzņēmējiem
□ Organizēt apmācības vietējiem 
uzņēmējiem
□ Organizēt godināšanas, apbalvo-
šanas pasākumus uzņēmējiem
□ Nodrošināt regulāru uzņēmēju 
informēšanu par aktualitātēm 
(projekti, finansējuma iespējas, cita 
veida atbalsts utt.)
□ Citi ierosinājumi

17. Vai gaidāt aktīvāku Ventspils 
novada pašvaldības darbu 
uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanā, atbalsta sniegšanā?
□ Jā
□ Nē
□ Cits

18. Kāds Ventspils novada 
pašvaldības atbalsts būtu 
nepieciešams jūsu uzņēmumam, 
lai tas attīstītos un izveidotu 
jaunas darba vietas? 
(lūdzu, ierakstiet):
(atbilde vēlama, bet nav obligāta)  

19. Kādi, jūsuprāt, ir 
steidzamākie darbi un 
problēmas citās jomās, kas 
jārisina Ventspils novada 
pašvaldībai? (lūdzu, ierakstiet):
(atbilde vēlama, bet nav obligāta) 

 
20. Jūsu ieteikumi Ventspils 
novada pašvaldības darba 
uzlabošanai, kas veicinātu 
uzņēmēju un pašvaldības 
sadarbību! (lūdzu, ierakstiet):
(atbilde vēlama, bet nav obligāta)  

Ventspils novada attīstības 
programmas izstrāde tiek veikta, 

Ventspils novada pašvaldībai 
sadarbojoties ar 

SIA “Reģionālie projekti”.

Paldies par izrādīto 
interesi un atvēlēto 

laiku aptaujas anketas 
aizpildīšanai!

ZLĒKAS

ATVER PŪRA LĀDES 

PĀRSLAS BOŽES ARHĪVA FOTO

Zlēku bibliotēkā decembrī un janvārī varēja 
aplūkot izstādi “Apģērbi no vecmāmiņas pūra lā-
des”, kuras izveidošanā ar saviem eksponātiem pie-
dalījās 16 zlēcenieces. Interesenti varēja iepazīties 
ar dažādu gadu modi – no simtgadīgiem priekš-
autiem un lakatiem līdz padomjlaiku puķainajām 
kleitām un tolaik deficītajam krimplēnam, no kara 
laika līgavas kleitas līdz pagājušā gadsimta septiņ-
desmito gadu līgavas tērpam, no filigrāni izšūtiem 

seniem kabatas lakatiņiem līdz mākslīgās ādas 
kažokam. Mums izdevās vienuviet parādīt ap 100 
eksponātu – gan tērpus, gan aksesuārus. Paldies 
izstādes dalībniecēm! Gaidu jaunus ierosinājumus 
izstāžu un citu pasākumu veidošanai!

Zlēku bibliotēkas vadītāja Pārsla Bože

Izstādē bija apskatāma 
dažādu gadu mode.
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Cienījamie aptaujas dalībnieki, Ventspils novada 
pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi 
plānotu novada attīstību. 

Aicinām piedalīties Ventspils novada attīstības 
programmas 2020.–2026. gadam izstrādē un atbildēt uz 
aptaujas jautājumiem! Aptauja ir anonīma, informācija tiks 
publicēta apkopotā veidā. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot jūsu viedokli par novada 
attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem 
risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Ventspils 
novada attīstības programmas izstrādei.  

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt elektroniski 
tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv. 

Aptaujas anketa papīra formā pieejama Ventspils 
novada pašvaldības administrācijas ēkā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī, Piltenes pilsētas un pagastu pārvaldēs, kā arī 
informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”.

Aizpildītas aptaujas anketas var iesniegt Ventspils 
novada pašvaldības administrācijas ēkā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī, Piltenes pilsētas un visu pagastu pārvaldēs, kā 
arī sūtīt pa pastu uz adresi: Ventspils novada pašvaldība, 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 
5. martam.

13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Ventspils novadā: 
Apmierina Drīzāk 

apmierina
Drīzāk 

neapmierina
Neapmierina Nav viedokļa/

neizmantoju

Pakalpojums/joma
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojums
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojums
Interešu izglītības pakalpojumi
Mūžizglītības iespējas pieaugušajiem
Izglītības pieejamība izglītības iestādēs bērniem ar īpašām vajadzībām
Skolēnu pārvadājumu transports un maršruti
Sabiedriskā transporta maršruti
Sabiedriskā transporta reisu skaits
Centralizētas ūdensapgādes pakalpojums
Centralizētas kanalizācijas pakalpojums
Centralizētas siltumapgādes pakalpojums
Vides pieejamība pie publiskām ēkām un publiskajā ārtelpā
Piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem (Baltijas jūra, ezeri, upes)
Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība
Kultūras pasākumu pieejamība
Sporta aktivitātes un infrastruktūra bērniem
Sporta aktivitātes un infrastruktūra pieaugušajiem
Aktīvās atpūtas iespējas
Veselības aprūpes pakalpojumi
Veselības veicināšanas iespējas un pasākumi
Sociālā palīdzība 
Sociālie pakalpojumi 
Darba vietu pieejamība novada teritorijā
Mājokļu pieejamība
Informācijas pieejamība par pašvaldībā notiekošām aktualitātēm, 
notikumiem, par pašvaldības darbu
Pasta pakalpojumu pieejamība

     
14. Paskaidrojiet plašāk atbildi, ja 13. jautājumā atbildējāt 
ar “neapmierina” (lūdzu, ierakstiet): 
(atbilde vēlama, bet nav obligāta)  

15. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Ventspils novadā:

 Apmierina Drīzāk 
apmierina

Drīzāk 
neapmierina

Neapmierina Nav viedokļa/
neizmantoju

Pakalpojums/joma
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumi
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumi
Interešu izglītības pakalpojumi
Profesionālās izglītības pakalpojumi (sports, mūzika, māksla)
Pieaugušo izglītības pakalpojumi
Kultūras iestāžu rīkotie pasākumi
Jauniešu centri
Bibliotēkas pakalpojumi
Sporta pasākumi
Piltenes pilsētas un pagastu pārvalžu darbība
Būvniecības organizācija un uzraudzība 
Veselības aprūpes pakalpojumi
Veselības veicināšanas pakalpojumi un pasākumi
Sociālie pakalpojumi 
Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma kvalitāte
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ielu tehniskais stāvoklis Piltenes pilsētā un ciemos
Ceļu tehniskais stāvoklis
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.
Ielu apgaismojums
Vides sakoptība
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Aktīvās atpūtas pakalpojumi
Mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 
Informācijas kvalitāte par pašvaldībā notiekošām aktualitātēm, 
notikumiem, par pašvaldības darbu
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1. Jūsu dzimums: 
□ sieviete
□ vīrietis
2. Jūsu dzīvesvieta: 
□ Piltenes pilsētā
□ Ances pagastā
□ Jūrkalnes pagastā
□ Piltenes pagastā
□ Popes pagastā
□ Puzes pagastā
□ Tārgales pagastā
□ Ugāles pagastā
□ Usmas pagastā
□ Užavas pagastā
□ Vārves pagastā
□ Ziru pagastā
□ Zlēku pagastā
□ citur (lūdzu, norādiet kur): 

3. Norādiet savu 
vecumu:
□ līdz 18
□ 18 – 25
□ 26 – 40
□ 41 - 53
□ 54 – 63
□ 64 – 70
□ 70 un vairāk
4. Jūsu izglītība: 
□ pamatizglītība
□ vispārējā vidējā izglītība
□ profesionāli tehniskā, 
vidējā speciālā izglītība
□ augstākā izglītība
5. Cik ilgi jūs dzīvojat 
Ventspils novadā?
□ 10 un vairāk gadus
□ 6 – 9 gadus
□ līdz 5 gadiem
□ nedzīvoju Ventspils 
novadā 
6. Vai tuvāko piecu (5) 
gadu laikā plānojat 
mainīt dzīvesvietu?  
□ nē
□ jā, Ventspils novada 
robežās 
□ jā, ārpus Ventspils 
novada robežām Latvijā
□ jā, ārpus Latvijas
7. Jūsu nodarbošanās:
(iespējamas vairākas 
atbildes)
□ uzņēmējs, 
pašnodarbinātais
□ algots darbinieks
□ bērna kopšanas 
atvaļinājumā
□ bezdarbnieks
□ skolēns, students
□ mājsaimniece 
/ atbildīgais par 
mājsaimniecību
□ pensijā
□ cits variants 
(lūdzu, miniet kāds):

8. Jūsu darba/mācību 
vieta atrodas:
□ Ventspils novadā
□ Ventspils pilsētā
□ Rīgā / Pierīgā
□ pašlaik strādāju 
ārvalstīs
□ nestrādāju / nemācos
□ cits variants (lūdzu, 
miniet kāds):

9. Kur jūs visvairāk 
iegūstat informāciju 
par Ventspils novada 
pašvaldības darbību un 
notikumiem pašvaldībā?
(iespējamas vairākas 
atbildes)
□ vietnē www.
ventspilsnovads.lv
□ informatīvajā izdevumā 
“Ventspils Novadnieks”
□ sociālajos medijos 
(“Twitter”, “Facebook” u.c.)
□ klātienē novada 
pašvaldībā
□ neinteresējos
□ citur (lūdzu, miniet kur):

10. Vai jūs esat 
iesaistījies kādā 
no nevalstiskajām 
organizācijām?
□ Jā (lūdzu, norādiet 
organizācijas darbības 
nozari)

□ Nē, bet labprāt to darītu
□ Nē, arī neplānoju 
iesaistīties
11. Ja esat iesaistījies 
kādā no nevalstiskām 
organizācijām, 
lūdzu, novērtējiet 
Ventspils novada 
pašvaldības sadarbību 
ar nevalstiskām 
organizācijām (NVO):
□ apmierina
□ neapmierina
□ nav viedokļa
12. Ja 11. jautājumā 
esat norādījis, 
ka sadarbība 
“neapmierina”, kādi 
būtu jūsu priekšlikumi 
jeb ieteikumi sadarbības 
pilnveidošanai 
(lūdzu, ierakstiet): 
(atbilde vēlama, bet nav 
obligāta)  

16. Paskaidrojiet plašāk atbildi, 
ja 12. jautājumā atbildējāt ar 
“neapmierina” (lūdzu, ierakstiet): 
(atbilde vēlama, bet nav obligāta)  

17. Kādi, pakalpojumi vai iespējas 
jums visvairāk pietrūkst Ventspils 
novadā? (lūdzu, ierakstiet): 
(atbilde vēlama, bet nav obligāta)  

18. Kādi, jūsuprāt, ir steidzamākie 
DARBI, kas pašvaldībai jārisina 
prioritāri? (lūdzu, ierakstiet): 
(atbilde vēlama, bet nav obligāta) 

1.

2.

3.

19. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības 
darba uzlabošanai. (lūdzu, ierakstiet): 
(atbilde vēlama, bet nav obligāta)  

20. Lūdzu, norādiet, ar ko 
LEPOJATIES, dzīvojot vai strādājot 
Ventspils novadā! (lūdzu, ierakstiet): 
(atbilde vēlama, bet nav obligāta)  

Paldies par izrādīto interesi 
un atvēlēto laiku aptaujas 

anketas aizpildīšanai!
Ventspils novada attīstības programmas 

izstrāde tiek veikta, Ventspils novada 
pašvaldībai sadarbojoties ar 

SIA “Reģionālie projekti”.

!
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UGĀLE

Kā ik gadu, arī šoreiz 20.  janvārī pie ugunskura pulcējās ļaudis, kas 
1991. gada janvārī, neskatoties uz lielo salu, aizstāvēja mūsu Latviju barikā-
dēs. Šogad par ugunskura vietu tika izvēlēts jaunais Ugāles tirgus laukums. 
Par montāžu bija parūpējies Ugāles amatierteātris “Ugāles drāma” un jauk-
tais koris “Eglaine”. Tāpat kā toreiz 1991. gadā, arī šoreiz dzērām tēju, ēdām 
Intas Rutkovskas ceptos pīrādziņus un atcerējāmies smagos barikāžu laikus. 
Dabas apstākļi bija labvēlīgi, un mēs kopā varējām labi pavadīt laiku. Žēl, ka 
pasākumu apmeklēja maz cilvēku, te ar nožēlu jāsaka, ka Ugālē kāds ir ļoti 
iecienījis noraut no sludinājumu dēļiem afišas. Ja vēlaties savā īpašumā iegūt 
afišu, atnāciet pie mums – mēs iedosim. Tad būs visiem labi. Turēsim godā 
citu cilvēku darbu un cerēsim, ka nākamgad pasākumā sastapsim vairāk 
skolēnu. Latvijas vēsturi nevajadzētu aizmirst. 

Iveta Pete

28. janvārī Ugāles vidusskolas 
skolēniem bija iespēja vērot divu 
aktieru izrādi “Čomiņi”. Neska-
toties uz nelielo aktieru sastāvu, 
Rolandam Beķerim un Edgaram 
Ozoliņam izdevās visā krāšņumā 
parādīt skatītājiem pusaudžu dzīvi, 
kura, kā mēs ātri vien noprotam, 
sižetam attīstoties, nav nemaz tik 
vienkārša. “Čomiņi” ir izrāde par 
diviem labākajiem draugiem – Oli-
veru un Pāvelu, kuru starpā nekad 
nav bijis noslēpumu. Viņi ir raduši 
teikt viens otram visu, taču pienāk 

brīdis, kad šis nerakstītais likums 
tiek pārkāpts, kas neizbēgami rada 
domstarpības abu starpā. Izrāde 
ir veidota ļoti mūsdienīgā manie-
rē, tajā dzirdams jauniešu tik ie-
mīļotais slengs, anglicismi un pat 
“fidget-spinneri”. Tajā ir viss, lai 
ikkatrs pusaudzis varētu ieraudzīt 
tēlojumā daļu no sevis, kas arī bija 
skaidri jūtams – skatītāju rindās 
pastāvīgi varēja dzirdēt smieklus 
un dažbrīd pat pārsteidzoši sin-
hronas ieelpas, varoņiem negaidīti 
sadusmojoties. Mūsu skolā izrādes 

mēdz uztvert ļoti dažādi, ir bijušas 
reizes, kad skolēni nepacietīgi dī-
dās krēslos, skatieni klejo apkārt 
un izrādes saturs raisa tikai žāvas, 
taču šoreiz tā noteikti nebija. Au-
dzēkņi ļoti labprāt vēroja notie-
košo, un, kas pārsteidza visvairāk, 
priekškariem aizveroties, uz brīdi 
iestājās klusums – it kā visi gaidī-
tu turpinājumu. Tā ir droša zīme, 
ka “čomiņi” atrada savu vietu katra 
skatītaja sirdī.

12. klases audzēkne 
Diāna Andrejeva 

“T-telpas” durvis vēl ciet, 
tūlīt pašpārvaldes prezidente 
Elizabete Gulbe un skolas 
direktore Lāsma Millere 
pārgriezīs košo lenti un mēs 
iesim iekšā. Šajā mazajā laika 
sprīdī es vēl paspēju iztēloties, 
kā tapa mūsu sen iecerētā un 
tik ļoti nepieciešamā “T-elpa”. 

Viss sākās ar piedalīšanos 
projektā “Jaunietis darbībā 2018”. 
Ventspils novada pašvaldība mūsu 
projektu atbalstīja, piešķirot naudu 
telpas remonta materiālu iegādei. 
Remonts nav joka lieta! Jāzina, kā 
to darīt, kādas krāsas vajadzīgas un 
kādi darbarīki nepieciešami. Mums 
ir lieliski vecāki un lieliska skolas 
saimniece Dzintra Rutule. Viņi pa-

stāstīja, paskaidroja, palīdzēja. Tad 
nu mēs špaktelējām, gruntējām un 
krāsojām. Esam pārliecināti, ka krā-
sošanu paveicām labā kvalitātē, jo 
darījām to ar prieku.

Iekārtojot “T-elpu” vēl vairāk 
izpratām jēdziena “sadarbība” plašo 
nozīmi – mūsu komanda kļuva vēl 
stiprāka un draudzīgāka. Darīt dau-
dzos darbus un darbiņus palīdzēja 
vienmēr laipnais un atsaucīgais 
meistars Uvis Krūmiņš un skolas 
biedri.

Gatavošanās svētkiem ir plā-
nošana, atbildība un darbs. Mēs to 
mācāmies.

25. janvāra pēcpusdienā pulk-
sten 15 un 15 minūtēs lente ir pār-
griezta un durvis atvērtas! Direk-

tore paslavē mūs par uzņēmību, 
radošumu un aktivitāti.

Elizabete: “Tā ir lieliska sajūta, 
ka mums pieder kaut kas savs! Pašu 
iecerēts un radīts pēc mūsu gau-
mes. Vieta, kur mēs jūtamies labi 
tad, kad nopietni jāstrādā, un tad, 
kad gribas atpūsties. Paldies visai 
pašpārvaldes komandai, meiteņu 
ansamblim!”

Aicinājumam atbraukt uz “T-
elpas” atklāšanu atsaucās daudzas 
novada skolu pašpārvaldes, ieradās 
Piltenes vidusskolas, Puzes, Ances, 
Zūru un Tārgales pamatskolas pār-
stāvji. Esam gandarīti par kopīgi 
aizvadīto vakaru – spēlēm, atrakci-
jām, sarunām, domu apmaiņu.

Jeļena Kovaļova

Parasti par labestību, ziedošanu, dāvināšanu visvairāk runā Ziemassvētku 
laikā. Tas saistās ar palīdzības sniegšanu. Tomēr ir dzīves situācijas, kad pa-
līdzība ir vajadzīga arī ārpus šīs došanas sprinta distances. Un nevajag lielas 
traģēdijas, pietiek ar likteņa pavērsieniem, ikdienas grūtībām, smagiem klu-
pieniem, kad izmisīgi ir vajadzīga palīdzība. Kur iet? Kam lūgt? Kurš uzklau-
sīs? Kurš palīdzēs? Un es zvanīju, tad satikos un teicu: “Gribu drusku parunāt. 
Jums personīgi svešam bērnam tūlīt ir vajadzīga palīdzība, kas rezultātu dos 
visa mūža garumā. Kā ir? Vai varat?” Laime! Visas debesis, liekas, iemirdzē-
jās zvaigznēs, kas man draudzīgi mirkšķināja: “Tev izdevās!” Bet zvaigznes šī 
bērna dzīves debesīs iebēra SIA “Niedrāji MR”  (Baiba un Pēteris Elsti), SIA 
“Kurekss” (Arnis Apsītis), SIA “Eglaines auto” (Antra un Edmunds Šteinber-
gi), SIA “Usmas SPA” (Iluta un Staņislavs Backāni). Visi šie ļaudis ir ļoti aiz-
ņemti savā ikdienas darbā, rūpēs un atbildībā. Taču, uzklausot manu stāstu, 
viņi atbildēja: “Mēs piedalāmies!” Vienīgais, ko viņi saņems pretī, ir šī bērna 
patiesa pateicība. Un arī mums, Ventspils novada iedzīvotājiem, ir liels prieks 
par šo cilvēku atbalstu un nesavtību. Mēs jūtamies droši, ka līdzās ir cilvēki, 
kas grūtos brīžos ir gatavi palīdzēt savas labās sirds dēļ.

Ugāles vidusskolas skolotāja Māra Plūksna 

Ugāles Mūzikas un mākslas skola (MMS) turpina 
sadarbību ar Talsu novada muzeju, tāpēc līdz februāra 
beigām Ugāles MMS izstāžu zālē būs apskatāma Ivetas 
Skrastiņas fotoizstāde “Kurzemes eņģeļi”. Fotogrāfe pacietīgi 
strādājusi pie tēmas par Kurzemes baznīcu krāšņajiem 
dekoriem. Izstādē skatītājs tuvāk iepazīs Ugāles, Zlēku, 
Nurmes, Jaunpils, Apriķu, Usmas, Lestenes, Ēdoles, Piltenes 
u.c. baznīcu dekoratīvo iekārtu izcilību. 

Iveta Skrastiņa vasaras pavada pie Usmas ezera, ir piedalījusies 
Ventspils mākslinieku kopizstādēs. Mākslas izglītību viņa ieguvusi J. Ro-
zentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, 
studējusi Tallinas “Euroakadeemia”.

Fotogrāfe par izstādi “Kurzemes eņģeļi” stāsta: “Tas ir mans veltī-
jums Latvijai 100 gadu jubilejā un vienlaikus pateicība tiem sargeņģe-
ļiem, kuri pašaizliedzīgi stāvējuši pie Latvijas pirmsākumiem, sargājot 
gan mūsu dižgarus, gan ikkatru visvienkāršāko dvēselīti. Ir jāparāda 
gods vēl kādam Latvijas lepnumam – Kurzemes baznīcu kokgriezu-
miem, “kokā grieztiem eņģeļiem liepu lūku vīzēs” (no kādas dziesmas), 
ko arī radījuši meistari-personības ap 300 gadu pirms mums. Liela daļa 
no tā visa šodien ir spoži atjaunota un pilnvērtīgi iekļaujas Eiropas kul-
tūras vērtībās. Kurzemes baznīcās ir īstas baroka, ziemeļu renesanses 
vai manierisma stilu pērles. Mūsu vēsture un vērtības tomēr balstās un, 
cerams, arī turpmāk balstīsies uz izcilām personībām, un jācer, ka katrai 
no tām uz pleca sēž kāda teiksmaina, spārnota, iedvesmojoša būtne, eņ-
ģelis, kurš nes mierinājumu, iedvesmu, cerību un palīdzību. Palīdz rast 
spēku gan lielam, gan mazam darbam, radot svētīgas pārmaiņas…”

Izstādes atklāšana – 14. februārī plkst. 18. Pasākumā piedalīsies arī 
Talsu novada muzeja pārstāve Guna Millersone. Būs muzikāls sveiciens. 
Izstāde apskatāma līdz 28. februārim darbadienās no plkst. 12 līdz 19, 
citā laikā un brīvdienās, zvanot pa tālruni 26024589 (Ilze). 

Ugāles MMS skolotāja Ilze Babra

Ugunskura liesmas kvēlo

“T-elpa” – Ugāles vidusskolas 
pašpārvaldes mājvieta

Jaunajā pašpārvaldes telpā notiks sanāksmes, diskusijas, tā ir piemērota dažādām 
skolēnu aktivitātēm.   ALISES BLASES FOTO

Ugāles vidusskolas audzēkņi iedziļinājušies izrādes sižetā.         DIĀNAS ANDREJEVAS ARHĪVA FOTO          

Teātra izrāde “Čomiņi”

“...gribu ar tevi 
drusku parunāt” 

(I. Ziedonis)

FOTOIZSTĀDE 
“Kurzemes eņģeļi” 
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UGĀLE

Ugālē zied puķes
19. janvāris Ugālē bija īpaša diena – pie mums viesojās Popes ama-

tierteātris ar A.  Grīnieces lugu “Puķu brokastis”. Šī bija pirmā reize, 
kad “Mežrūpnieku” zālē pēc remonta rādīja teātri. Ugāles teātra cienī-
tāji varēja salīdzināt savulaik “Ugāles drāmas” iestudēto izrādi ar Po-
pes amatierteātra veikumu. Izrāde bija raita, jautra, un Ugāles aktieri 
varēja atcerēties savas spēlētās lomas. Pēc izrādes skatītāji stāstīja par 
saviem iespaidiem un nonāca pie secinājuma, ka katrs režisors strādā 
savādāk un katram arī izrāde iznāk atšķirīga. “Mūsu izrāde bija tāda fi-
lozofiska, bet šī – īsta komēdija”, teica Magones lomas atveidotāja Inta 
Rutkovska. Viņa ļoti sekoja līdzi uzvedumam un beigās secināja, ka lo-
mas nevar aizmirst. Liels paldies Popes amatierteātra aktieriem un re-
žisorei Inetai Kalniņai par jauko pavasara dvesmu Ugāles tautas namā. 
Novēlam teātrim labus panākumus reģionālajā skatē. Lai jums veicas!

Iveta Pete

Popiņi Ugālē rāda “Puķu brokastis”. 
ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO 

Valsts svētkos sporta 
skolotāju Zandu Blumfeldi 
Ugālē uzteica par kvalitatīvu 
un aktīvu darbu skolas 
ārpusklases pasākumu 
sagatavošanā, pagasta 
kultūras dzīves veidošanā, 
arī par veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu pagastā un 
novadā.

Enerģiskā un aktīvā pedagoģe 
strādā ar sākumskolas, pamatsko-
las un vidusskolas klašu audzēk-
ņiem. Tas viņai patīk un padodas, 
bet Zandas pirmā profesija ir fri-
ziere. “Pēc 12.  klases domāju par 
savu nākotni un, tā kā ilgus gadus 
biju trenējusies basketbolā (man 
bija ļoti jaukas treneres Dace Ļaksa 
un Benita Lučina), gribēju studēt 
Sporta akadēmijā, bet nokavēju 
iestāšanās termiņus. Man patika 
arī friziera profesija, apguvu to un 
nostrādāju Ugālē kādus septiņus 
gadus. Domu par sportu nebiju 
aizmirsusi, tādēļ, kad man jau bija 
dēls Ralfs un meita Rēzija, iestājos 
Sporta akadēmijā un sāku studēt, 
bet tad pieteicās trešais bērniņš. 
Galvā bija juceklis – nesapratu, 
ko nu lai dara, jo augstskolā bija 
daudz jākustas un jāizpilda noteik-
ti normatīvi. Jāsaka paldies vīram 

Aldim, kurš mani atbalstīja, un 
pretimnākošajiem pasniedzējiem, 
jo es neizmantoju akadēmisko 
gadu, bet turpināju studijas arī tad, 
kad piedzima Renāte.”

Skolā Zanda strādā piek-
to gadu un gūst prieku no tā, ko 
dara, jo tā ir iespēja ne tikai veikt 
sirdij tīkamu darbu, bet arī pašai 
saglabāt labu fizisko formu. Sko-
lēniem, kā ievērojusi pedagoģe, 
patīk, ja pieaugušais parāda, kā 
pareizi jāveic uzdevums. “Bēr-
ni ir mūsu nākotne. Ja viņi mani 
sveicina uz ielas, tas dod prieku, 
tas ir tā svētīgi.” Pret audzēkņiem 
Zanda izturas ar respektu, pretim 
saņemot tādu pašu attieksmi. Tie-
sa, viņai ir viena strikta prasība 
– stundās jābūt treniņtērpam un 
apaviem, ielas drēbēs sportot ne-
var. Ja tērps aizmirsies mājās, sko-
lēns var konspektēt, vērot stundu, 
darboties kā tiesnesis. 

Nu jau vairākus gadus, patei-
coties Zandas iniciatīvai, Ugāles 
vidusskola ir iesaistījusies projek-
tā “Sporto visa klase” – šogad tajā 
piedalās 4. un 5. klases audzēkņi. 
Tas nozīmē, ka viņiem sporta stun-
das notiek katru dienu, bērniem ir 
iespēja izkustēties gan iekštelpās, 
gan laukā. Skolotāja ir ievērojusi, 

Zanda visu dara ar prieku

ka projekta dalībnieki retāk sli-
mo, ir dzīvespriecīgāki, viņiem 
uzlabojas sekmes. Pieaugušajiem 
ugālniekiem Zanda vada aerobikas 
nodarbības, bet līdzdalība Eiropas 
Sociālā fonda atbalstītajā projek-

tā “Sveiks un vesels Ventspils no-
vadā” ļāva organizēt vingrošanas 
nodarbības ne tikai Ugālē, bet arī 
Popē, Ancē, Puzē, Zlēkās un Usmā. 
“Man prieks par cilvēku interesi, 
katrā pagastā vadīju trīs nodarbī-
bas, un man vaicāja, vai nevaru at-
braukt vēl. Tā kā esmu noslogota, 
nevarēju uzņemties papildu pienā-
kumus, bet Usmā un Puzē pagasta 
iedzīvotāji atrada citu treneri un 
turpina vingrot.”

Zandas un Alda dēls mācās 
Rīgas Tehniskajā koledžā, meita 
Rēzija – Ugāles vidusskolas 8. kla-
sē, bet pastarīte Renāte – 2. klasē. 
Skolotāja teic, ka ģimene esot ļoti 
saprotoša un atbalsta viņas aktivi-
tātes. Savējie ir stipra aizmugure, 
kas palīdz, ja ir vajadzīgs, turklāt 
ar vīru un bērniem kopā var arī 
pasportot. 

Zanda ir gandarīta, ka pēdē-
jā laikā ir palielinājusies cilvēku 
interese par veselīgu dzīvesvei-
du. Jaunieši lielākoties sporto tā-
pēc, ka viņiem šī nodarbe patīk, 
bet vidējā un vecākā gadagājuma 
pārstāvji saprot, ka fiziskās akti-
vitātes palīdz uzturēt možu garu 
un saglabāt veselību. Cilvēki nūjo, 
vingro, skrien, brauc ar divriteni – 
katrs izvēlas to, kas sirdij tuvāks. 

Zanda vasarās labprāt uzspēlē 
pludmales volejbolu, bet ziemā 
brauc uz Ventspili peldēt baseinā. 
“Man patīk ne tikai sportot, bet 
arī organizēt pasākumus. Ugālē 
jau daudzus gadus rīkoju uzņēmē-
jiem domāto vakaru, un ir prieks, 
ja cilvēki pēc tam pasaka paldies. 
Labprāt darinu apsveikumu kar-
tītes un gatavoju dažādas dāvani-
ņas. Es vadu arī deju nodarbības 
– skolā 1.–4. un 5.–8. klasei mācu 
tautiskās dejas, bet “Mežrūp-
niekos” deju soļus apgūst bērni 
vecumā no diviem līdz pieciem 
gadiem. Man ir liela slodze, bet es 
visu daru ar prieku.”

Zanda atceras laikus, kad au-
dzēja un pārdeva tomātu stādus, 
un arī tagad spēkus atgūt palīdz 
dārza darbi. Īpašu prieku sniedz 
ziedi. Kad tie ir apmīļoti, atkal var 
mesties darbos. “Ja skolā kādam 
vajadzīga mana palīdzība, neatsa-
ku un daru visu, kas ir manos spē-
kos. Šogad audzinu 8.  klasi. Pērn 
mēs piedalījāmies ZZ čempionātā, 
kurā guvām labu pieredzi un tikām 
pusfinālā. Esmu iesaistījusies arī 
“Erasmus+” projektā. To koordinē 
kolēģe Dzintra Hartmane, bet arī 
man ir iespēja piedalīties.”   

Marlena Zvaigzne

Zandas galvenā vērtība un 
prieka avots ir saprotošā 
ģimene – pie tās vienmēr 
gribas atgriezties.   

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

SPORTS

Piltenieki apmeklēja 
vieglatlētikas festivālu 

Piltenes vidusskolas 2. klases audzēkņi piedalījās “Bērnu vieglatlēti-
kas festivāla 2019” Kurzemes reģiona atlases sacensībās Liepājas Olim-
piskā centra manēžā. Bērni iesaistījās dažādos uzdevumos un stafetēs ar 
vieglatlētikas elementiem. Stafetē “Formula 1” Piltenes mazajiem viegl-
atlētiem izdevās izcīnīt 1. vietu, bet kopvērtējumā viņi ierindojās 11. vie-
tā. Kurzemes skolu konkurence bija spēcīga, un ceļazīmi uz finālu Rīgā 
neizdevās izcīnīt. Iegūtas pozitīvas emocijas un lieliska pieredze. Pilte-
nes vidusskolas 2. klases komandā startēja Annika, Sigita, Estere, Elza, 
Rēzija, Floriāns Patriks, Alberts, Martins Dzintars, Daniels un Andris, 
skolēnus sagatavoja un atbalstīja sporta skolotājs Reinis Ziemelis.

Jolanta Ziemele 

Mazie piltenieki vieglatlētikas festivālā Liepājā. 
REIŅA ZIEMEĻA ARHĪVA FOTO
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19. janvārī Garkalnes 
novada kultūras centrā 
“Berģi” notika Latvijas 
Jātnieku federācijas (LJF) 
gada noslēguma pasākums. 
Gada balvas tika pasniegtas 
šķēršļu pārvarēšanā 
un iejādē visās vecuma 
grupās, poniju jāšanā, 
paralimpiskajā iejādē, 
pajūgu braukšanā, tautas 
klasē un amatieru jāšanā. 

Godalgas pasniedza LJF prezi-
dents Agris Blaus un ģenerālsek-
retāre Kristīne Lisovska, bet pasā-
kumu vadīja tiesnesis un konkūra 
maršrutu sastādītājs Egils Broks. 

Konkursā “Latvijas Republi-
kas labākais jātnieks” kopvērtē-
jumā šķēršļu pārvarēšanā pieau-
gušajiem pirmās trīs godalgotās 

vietas izcīnīja un gada balvas ie-
guva Kristaps Neretnieks (JJS), 
Laura Penele un Andis Vārna (abi 
z/s “Lielceri”), iejādē – Elza Zaķe 
(JSK “Drostalas”), Olga Šakurova 
(RJSK) un Airisa Penele (z/s “Liel-
ceri”). 

Artūram Stonkum no jātnie-
ku sporta kluba “Demora” 3. vieta 
amatieru konkurencē konkursa 
“Latvijas Republikas labākais jāt-
nieks” 2018. gada kopvērtējumā, 
Undai Egendorfai – 5.  vieta, bet 
Annai Čakstiņai 5. vieta II grupas 
poniju jāšanas disciplīnā, savukārt 
Alise Lūse ierindojās 6. vietā.

“Lai gan punktu vākšana gada 
balvas iegūšanai netika noteik-
ta par galveno sezonas mērķi un 
Artūrs piedalījās tikai dažos LJF 
ieskaites posmos, priekšroku do-

Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika Kurzemes 
zonas atlases sacensības Latvijas čempionātam U14 gru-
pai, spēkiem mērojās 2006./2007. gadā dzimušie viegl-
atlēti. Konkurence un cīņa bija spraiga, jo visiem mēr-
ķis bija viens – iekļūt labāko piecniekā, lai kvalificētos 
Latvijas čempionātam U14 grupā, kas notika 3. februārī 
Rīgā. Finālā bija iespējams iekļūt arī 4 – 6 labākajiem pēc 
rezultāta katrā disciplīnā, vērtējot visu zonu rezultātus. 

Ventspils novada BJSS audzēkņi startēja teicami, 
viņiem izdevās izcīnīt deviņas medaļas, vietu finālā 
Rīgā ieguva 17 jaunie vieglatlēti. 

Ansis Miķelsons 60 m sprintā 55 dalībnieku kon-
kurencē izcīnīja 2. vietu (rez. 8,80 sek.) un tāllēkšanā 3. 
vietu (rez. 4,50 m), Roberts Ļubeļskis – 3. vietu (rez. 8,81 
sek.). 60 m/b meitenēm 2. vietā – Sana Rūmniece (rez. 
10,53 sek.), zēniem 3. vietā – Jorens Lāže (rez. 10,28 sek.), 
Jorenam arī 3. vieta augstlēkšanā (rez. 1,45 m). Viesturs 
Gerke 1000 m izcīnīja 3. vietu (rez. 3:33,56). Augstlēkša-
nā zēniem 2. vietā Markuss Meiļuns (rez. 1,45 m), lodes 

grūšanā Dzintars Grosbārdis bija 2. vietā (rez. 10,20 m).
Automātiski finālam Rīgā (pēc piecām labākajām 

vietām) kvalificējās Eduards Strelkovs – 4. vieta 60 m/b 
(rez. 10,36 sek) un 60 m sprintā (rez. 8,87 sek.), Nikola 
Kate Punka 300 m – 4. vieta un 60 m – 5. vieta starp 
59 sprinterēm (rez.8,83 sek.), Karolīna Karla Matisone 
1000 m – 4. vieta (rez. 3:42,31), Armands Zāle 1000 
m – 5. vieta (rez. 3:38,77), Rēzija Gūtmane un Dārta 
Cērpa ar vienādu rezultātu 1,30 m izcīnīja dalītu 4./5. 
vietu, lodes grūšanā meitenēm 4. vietu izcīnīja Devora 
Rjabova (rez. 9,30 m) un 5. vietu Daniella Zviedre (rez. 
8,85 m). Vēl divi audzēkņi ieguva vietu finālā pēc rezul-
tāta, vērtējot visu zonu rādītājus kopā, – lodes grūšanā 
Mārtiņam Ķeizaram 6. vieta (rez. 8,98 m) un tāllēkšanā 
Terēzai Annai Žagarei 7. vieta (rez. 4,20 m).

Veiksmīgiem startiem jaunos vieglatlētus sagatavo-
ja Ventspils novada BJSS treneri Arno Kiršteins, Dainis 
Lodiņš, Agris Paipals, Kaspars Gulbis, Arno Čaklis.

Jolanta Ziemele

Grupa Latvijas 
velotriālistu no Ventspils 
novada un Rīgas devās uz 
Somijas pilsētu Tamperi, lai 
piedalītos tradicionālajā 
velotriāla nometnē. Tās 
organizators ir laba vietējā 
sportista tēvs Anti Stenvalls 
ar ģimeni. Nometne ziemā 
notika ceturto reizi, Latvijas 
komanda tajā piedalījās 
otro reizi, bet ir bijušas arī 
dažas viesošanās sacensībās.

Nometnes formāts paredz, 
ka dalībnieki tiek sadalīti dažādās 
meistarības grupās. Katru no tām 
trenēja citi instruktori. Treniņu 
sesijas vadīja arī vadošie Latvijas 
velotriālisti Ansis un Arvis Der-
maki. Bija ieradušies arī sportisti 
no Polijas un tālās Kanādas, kuri 
arī vadīja treniņu sesijas. Bija pa-
domāts ne tikai par sportošanu, 
bet arī par atpūtu – nometnes 
dalībnieki piedalījās vakariņās un 
apmeklēja saunu, spēlēja galda 
spēles, tādējādi socializējoties cits 
ar citu arī ārpus sacensībām un 
treniņu atmosfēras.

Nometnes dalībnieki atzīst, ka 
Somijā pavadītais laiks bijis patī-
kams. Pēc vairākkārtējas Latvijas 
sportistu viesošanās Somijā bei-
dzot ir pamatotas cerības redzēt 
arī Somijas velotriāla pārstāvjus 
kādās sacensībās Latvijā. Pēdējo 
reizi kāds Somijas velotriāla brau-

SPORTS

Veiksmīgie jātnieku sporta kluba “Demora” pārstāvji.  GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO

“Demora” saņem gada 
balvu jātnieku sportā

dot augstāka līmeņa un kvalitatī-
vākām sacensībām ārpus Latvijas, 
tomēr viņam izdevās ierindoties 
3. vietā, bet pārējie lecošie spor-
tisti iekļuva sešiniekā. Sezona 
pavadīta, smagi strādājot un tre-

nējoties, šo procesu apgrūtināja 
pārlieku karstā vasara. Lielajā 
svelmē trenēties iespējams tikai 
agrāk no rīta vai vēlu vakarā, bet 
vairāku stundu ceļš uz sacensību 
vietu un atpakaļ, kā arī laukā pa-

vadīta visa diena – tas jau brīžiem 
robežojās ar draudiem veselībai 
kā cilvēkiem, tā zirgiem,” saka 
“Demoras” trenere Gelinta Apse.

“Demoras” valdes 
priekšsēdētāja Gelinta Apse 

cējs mūsu valstī viesojās pirms 
vairāk nekā 11 gadiem, kad Ugā-
lē risinājās Eiropas kausa izcīņas 
posms.

Ceturtā ziemas nometne velotriālistiem

Kurzemes zonas atlases sacensības
Nometnē Somijā 
iesaistījās 42 dalībnieki, 
šeit daļa no viņiem.
KRISTAPA SKUDRAS FOTO

FAKTI PAR NOMETNI
l Norises vieta – Tempere, pilnībā apsildāmas lidmašīnu 
remontdarbnīcu telpas, kas vairs netiek izmatotas lidmašīnu 
remontam.
l Telpu platība – ap 400 m2.
l Nometnes dalībnieku skaits – 42.
l Treniņu sesiju skaits – 19.
l Pārstāvētās valstis – Somija, Latvija, Polija, Kanāda.
l Vakariņu un pirts apmeklētāju skaits – 64.
l Ūdens temperatūra ezerā – +4 grādi.

“Kartera” prezidents Kristaps Skudra
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Liepājas Olimpiskā 
centra jaunajā manēžā 
norisinājās pirmās lielākās 
Latvijas mēroga sacensības 
vieglatlētikā – “Sportland” 
kausa pirmais posms. 
Sacensības notika sešās 
disciplīnās divu vecumu 
grupās sievietēm un 
vīriešiem. Šajā sezonā 
šīs ir pirmās plašāka 
mēroga sacensības Latvijā 
ar vairāku mūsu labāko 
vieglatlētu līdzdalību, 
līdz ar to sasniegta virkne 
sezonas sākumam atzīstamu 
rezultātu. 

Vietas uz goda pjedestāla 
izdevās izcīnīt arī Ventspils no-
vada Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas (BJJS) vieglatlētiem. 
1.  vietu U18 jauniešiem augst-
lēkšanā izcīnīja Roberts Maž-
rims (rez. 1,70 m), 3.  vieta sie-
vietēm lodes grūšanā – Annai 
Naglei (rez. 12,10 m). Uzreiz 
aiz goda pjedestāla, 4. vietā 
U18 jauniešiem lodes grūša-
nā palika Jēkabs Priekulis (rez. 
12,88 m). Labāko sešiniekā U18 
jauniešiem 6.  vietā tāllēkšanā 
ierindojās Pauls Slanķis. Sacen-
sībās piedalījās, bet godalgotas 
vietas šoreiz neizcīnīja Ņikita 
Agapovs, Klāvs Matīss Zegners, 
Edgars Ziemelis, Dilans Ķēniņš, 
Māris Ansbergs, Niks Lagzdiņš, 
Matīss Viesturs Gerke, Sanijs 
Strauss un Ivo Lībis. Diemžēl 
tāllēkšanā nestartēja Toms Val-
dis Melderis-Meldriņš, jo iesil-
doties par sevi lika manīt senāk 
gūtā kājas trauma. Vieglatlētus 
sacensībām sagatavoja BJSS tre-

Stiklu internātpamatskolas audzēkņi izcīnīja 2. 
vietu Latvijas Speciālās olimpiādes sacensībās “Cerī-
bu kauss” futbolā. 24.  janvārī Rīgā “Elektrum olim-
piskajā centrā” notika ikgadējais futbola turnīrs. Stik-

lu internātpamatskolas komanda, aizvadot spraigas 
spēles, 13 komandu konkurencē ieguva 2. vietu. 

Skolotāji Arvis Anderšmits un Una Bērente

Ventspils novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas 
U14 grupas pārstāvji Talsos 
piedalījās Talsu novada 
sporta skolas sacensībās 
vieglatlētikā U14 vecuma 
grupā un pārbaudīja 
gatavību Kurzemes zonas 
atlases sacensībām 
Latvijas čempionātam, kas 
25. janvārī notiks Kuldīgā. 
Tika izcīnītas 13 medaļas 
– divas zelta, septiņas 
sudraba, četras bronzas, un 
sportisti vairākkārt bija tuvu 
pjedestālam, iegūstot piecas 
ceturtās vietas, trīs piektās 
un piecas sestās vietas.

Ansis Miķelsons izcīnīja 1. vie-
tu 60 m (rez. 8,22 sek.) un 2. vietu 
tāllēkšanā (rez. 4,74,  m), Dzinta-
ram Grosbārdim 1. vieta lodes grū-
šanā (rez. 9,77 m). Jorenam Lāžem 
2.  vieta gan 60 m barjerskrējienā 
(rez. 10,16 sek.), gan augstlēkšanā 
(rez. 1,50 m), Viesturam Gerkem 
2. vieta 600 m skrējienā (rez. 2:08), 
Karolīnai Karlai Matisonei 2.  vieta 
600 m skrējienā (rez. 2:11), Sanai 
Rūmniecei 2. vieta 60 m barjer-
skrējienā (rez.10,70 sek.) un 5. vie-
ta tāllēkšanā, Robertam Ļubeļskim 
2.   vieta 60 m skrējienā (rez. 8,46 
sek.) un 9. vieta tāllēkšanā.

Eduardam Strelkovam divas 
3.  vietas – 60 m skrējienā (rez. 
8,60 sek.) un 60 m barjerskrējie-
nā (rez. 10,29 sek.), Esterei Ste-
pei 3.  vieta 600 m skrējienā (rez. 
2:13), Mārtiņam Ķeizaram 3. vieta 
lodes grūšanā (rez. 9,16 m), kā arī 
5. vieta augstlēkšanā.

Olimpiskajā sešiniekā iekļuva 
Dārta Cērpa – 4. vieta augstlēkša-
nā un 5. vieta 60 m/b, Terēzai An-
nai Žagarei 4. vieta 60 m un 8. vieta 
tāllēkšanā, Aleksim Ūdrim 4. vieta 
600 m, Nellijai Rungevicai 4. vieta 

Otrā vieta sacensībās futbolā

Jaunie futbolisti priecājas par iegūto 2. vietu. ARVJA ANDERŠMITA FOTO

Tāllēkšanas disciplīnā 
startēja Pauls Slanķis.  

LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS 
SAVIENĪBAS ARHĪVA FOTO

“Sportland” kausa 
pirmais posms

neri Arno Kiršteins, Dainis Lo-
diņš, Kaspars Gulbis. Veiksmi 
mūsējiem nākamajos “Sport-
land” kausa posmos.

Jolanta Ziemele

SPORTS

600 m un 8. vieta 60 m/b, Krista-
pam Jaunbelzējam 4.  vieta lodes 
grūšanā. Nikolai Katei Punkai 
5.  vieta 60 m, Viesturam Gerkem 
6. vieta 60 m/b, Ditai Siliņai 6. vie-
ta 60 m/b, Rēzijai Gūtmanei 6. vie-
ta augstlēkšanā, Laurai Lindenber-
gai 6.  vieta 600 m un 9.  vieta 60 
m/b, Naurim Alenam Jaškovičam 
6.  vieta lodes grūšanā un 7.  vieta 
augstlēkšanā. Starp desmit labāka-
jiem ierindojās Armands Lagzdiņš 
– 7.  vieta 600 m, Elizabete Upīte – 
7. vieta 600 m, Jurģis Bakanauskis 
– 8. vieta gan augstlēkšanā, gan 60 
m/b, Rūdolfs Millers – 8. vieta 600 
m, Roberts Elsts – 9. vieta 600 m, 

Toms Gustavs Backāns –10.  vie-
ta 600 m, Megija Oņiščenko – 
10.  vieta lodes grūšanā un Dairis 
Āboliņš – 10. vieta 60 m/b, kā arī 
13. vieta 60 m skrējienā. Ventspils 
novada godu cītīgi aizstāvēja un 
visus spēkus skrejceļā un sekto-
ros atstāja arī Anna Andersone, 
Evelīna Blase, Matīss Baumgards, 
Emīls Bibļivs, Paula Liepājniece, 
Robijs Šteinbergs, Sabīne Urbāne 
un Markuss Meiļuns.

Audzēkņus veiksmīgajiem star-
tiem sagatavoja treneri Arno Kirš-
teins, Dainis Lodiņš, Aivars Čaklis 
un Kaspars Gulbis.

Jolanta Ziemele

Izcīna 13 medaļas

Ventspils novada komanda sacensībās Talsos.   JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO 
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Mēdz teikt, ka Rīga 
nekad nav gatava. To 
pašu varētu teikt arī par 
ekspozīciju “Cukurgalvas 
stāsts”. Nāk apmeklētāji un 
stāsta savus stāstus, atrodas 
senas receptes un lietas. 
Īpašu paldies gribas teikt 
Jūrkalnes “Vētru muzeja” 
vadītājai Initai Plēsumai, 
kura mums uzticējusi savas 
dzimtas cukura karotīti. Ar 
ko tā īpaša? Atbrauciet un 
apskatiet!

15. janvārī cukurbiešu kafiju 

Zūrās baudīja Mazmežotnes mui-
žas īpašniece Iveta Burkāne, kuras 
īpašumā iekārtota “Cukurbiešu 
vēstures ekspozīcija”, un bijušais 
AS “Latvijas cukurs” ģenerāldi-
rektors Pēteris Briedis. Ierašanās 
iemesls – izzināt mūsu stāstu par 
cukuru un novadpētniecības eks-
pozīcijā izmantotās darba formas 
ar dažāda vecuma apmeklētājiem. 

Ideju par cukura vēstures 
ekspozīcijas veidošanu Pēteris 
Briedis rada, kad ar savu ģimeni 
ciemojās Zūrās pagājušajā va-
sarā. Viņš vairākkārt ieradās pie 

mums, lai apmainītos ar mate-
riāliem, ierosmēm un izveidotu 
cukurgalvas formas kopiju. Jāat-
zīst, ka, aplūkojot Mazmežotnes 
ekspozīciju, varam izjust latviešu 
“balto skaudību”. Tas ir aplieci-
nājums saimnieku finansiālajam 
ieguldījumam lielās kalpu mā-
jas atjaunošanā, vēsturnieku un 
mākslinieku piesaistē. Ir patīka-
mi apzināties, ka mūsu pieredze 
kādam ir noderīga! 

Zūru novadpētniecības 
ekspozīcijas kuratore

 Viktorija Rebuka

Jau vairāku gadu garumā Pārventas bibliotēka aicina cilvēkus uz 
stāstnieku pēcpusdienām UNESCKO LNK projektā “Stāstu bibliotēkas”. 
Tā mērķis ir veicināt neformālo izglītību kultūras mantojuma saglabā-
šanā, izmatojot stāstniecību, sadarbojoties ar tradicionālās kultūras un 
stāstniecības jomas ekspertiem. Iesaistoties tīklā, bibliotēkām ir iespēja 
gūt gan teorētisku, gan praktisku informāciju par stāstīšanas tradīcijām, 
to praktizēšanu, par novadpētniecību, nemateriālā kultūras mantoju-
ma saglabāšanu, sadarbību ar vietējo kopienu, kā arī citiem ar kultūras 
mantojuma saglabāšanu saistītiem jautājumiem. Kopš Pārventas biblio-
tēka iekļāvusies UNESCO “Stāstu bibliotēku” tīklā, izskanējuši stāsti par 
Pārventas ielu un māju vēsturi, Jāņu tradīcijām pirmās brīvvalsts laikā 
un pēckara gados, radio un televīzijas ienākšanu pārventnieku dzīvē, 
dažādu laiku un varu apbalvojumiem, vāciešiem Pārventā (tirgotājiem, 
veikalniekiem, uzņēmējiem un vietējām preilenēm), stāsti par mazbānīti 
– šaursliežu dzelzceļa vilcienu, kas kursēja Kurzemes piekrastē līdz pat 
pagājušā gadsimta 50. gadu beigām. Izstāstīti arī labāko recepšu, med-
nieku un makšķernieku, skolas gadu, mājdzīvnieku, jūras vilku un kāzu 
stāsti, dažādi stāsti par citām interesantām tēmām. Pārventas atmiņu 
stāstu kodolu veido apmēram 20 apmeklētāji, kuri cenšas ierasties uz 
katru pasākumu. Cilvēki stāsta savas atmiņas, viņiem ir patīkami satik-
ties ar vienaudžiem, būt noderīgiem. Un, kad pilsētas stāsti ir izstāstīti, 
jālūkojas tuvākajā apkārtnē – uz novada ļaudīm. Savus stāstus jau iz-
stāstījuši Zlēku, Užavas u.c. pagastu pārstāvji, bet janvāra pēdējā dienā 
uz Pārventu posās vārvenieki. Lai stāsti būtu interesantāki es, Vārves 
bibliotēkas vadītāja, līdzi aicināju Zūru novadpētniecības ekspozīcijas 
vadītāju Viktoriju Rebuku un seniorus no kopas “Vīgriezes”. Bibliotēkas 
vadītāja Igeta Gredzena mūs laipni sagaidīja. Viņa arī izrādīja skaisto 
bibliotēkas ēku. Pie kafijas tases risinājās sarunas par Vārvi, par biblio-
tēkas aizsākumiem, mūsu pagasta ievērojamajiem cilvēkiem – Herbertu 
Dorbi, Gunāru Priedi, arī Ģirtu Valdi Kristovski, par ciemiem, kuri vēl 
ir un kuru vairs nav. Pieminot Cirpstenes ciemu, izrādījās, ka I. Bernicas 
kundzei šeit dzīvojuši radinieki. Pārlapojot kādu senu kalendāru, uzzi-
nājām pamācību, kā puisim pie meitas tikt. Tā gaišā un draudzīgā noska-
ņojumā pagāja mūsu stāstu laiks. Paldies Pārventas bibliotēkas vadītājai 
Igetai Gredzenai par silto uzņemšanu un Viktorijai Rebukai par Vārves 
stāstiem!

Vārves bibliotēkas vadītāja Inese Putere

Zūru pamatskolā strādā 
pedagoģe, kura saņēma 
pašvaldības apbalvojumu 
“Gada skolotājs”. Agrita 
Upīte šajā mācību gadā skolo 
deviņus piecgadīgos bērnus.

Mācību iestādes direktore San-
ta Broša savu kolēģi raksturo kā 
zinošu, prasīgu un radošu: “Agritas 
sagatavotās nodarbības pirmssko-
las vecuma audzēkņiem ir saistošas, 
interesantas, ar ievirzi pētnieciskajā 
darbībā, un bērni ar prieku apgūst 
dzīvei nepieciešamās zinības, tā-
dējādi viņi ir ļoti labi sagatavoti 
nākamajam izglītības posmam – 
sākumskolai.” Santa Broša uzteic arī 
Agritas prasmi organizēt dažādus 
pasākumus, iesaistot tajos visus 
bērnus, reizēm arī viņu vecākus. 
Skolotāja atzīst, ka mammas un tēti 
ne vienmēr var apmeklēt sapulces, 
tādēļ viņiem piedāvā dažādas ra-
došas nodarbes, piemēram, masku 
gatavošanu. Viņi labprāt ar saviem 
bērniem dodas ekskursijās, pieda-
lās sporta pasākumos un atsaucas 
skolotājas aicinājumam vadīt kādu 
nodarbību, visbiežāk pastāstot par 
savu profesiju vai hobiju. 

Agrita strādā skolā, kurā pati 
savulaik mācījusies. Absolvējusi 
Ventspils 1.  vidusskolu, jauniete 
sāka strādāt Zūru Lauku profesio-
nāli tehniskajā skolā par tehnisko 
sekretāri, neklātienē studējot Lat-
vijas Valsts universitātes Vēstures 
fakultātē. Trešajā kursā viņa kļuva 
par vēstures un sabiedrības mācī-
bas skolotāju.

Nostrādājusi Lauku profesionā-
li tehniskajā skolā 13 gadus, Agrita 
nolēma dzīvē kaut ko mainīt, tādēļ 
pieteicās darbam nesen atklātajā 
Ziru bērnudārzā par audzinātāju. 
Diemžēl šo iestādi drīz slēdza. “Pēc 
dažiem gadiem saņēmu uzaicinā-
jumu strādāt Ventavas bērnudārzā 
par audzinātāju un vadītāju. Tas bija 
laiks, kad valstī krīze sekoja krīzei, 
dzirdēju baumas, ka slēgs arī bēr-
nudārzu Ventavā, tāpēc pieņēmu 
uzaicinājumu strādāt Ventspils Na-
turalizācijas nodaļas eksaminācijas 
daļā. Cilvēku, kas gribēja naturali-
zēties, nebija tik daudz, kā tika plā-
nots, tādēļ notika štatu samazināša-
na, kuru izbaudīju arī es.”

1996. gada vasarā Zūru pamat-
skolas direktore Viktorija Rebuka 
Agritai piedāvāja sākumskolas sko-
lotājas darbu. “Šis laiks man spilgti 
palicis atmiņā kā grūts periods, jo 
līdz tam neko tādu nebiju darījusi, 
tomēr tas bija ļoti interesanti. Patei-
cos direktorei, kura man ticēja un 
palīdzēja pārvarēt šaubas. Man ļoti 
patika sākumskolas skolotājas pie-
nākumi – nežēloju ne laiku, ne ener-
ģiju. Pieķēros saviem skolēniem, un 
šķiršanās no viņiem bija sāpīga. To-
mēr laiki mainījās, audzēkņu skaits 
saruka, un man atkal nācās domāt 
par nodarbošanās maiņu”.

Ventavas bērnudārza vadītā-
ja Inta Meiere piedāvāja Agritai 
strādāt par audzinātāju sešgadī-
go bērnu grupā. Kad piecgadīgo 
un sešgadīgo grupas savā pārziņā 
pārņēma Zūru pamatskola, Agrita 

atkal kļuva par šīs mācību iestādes 
darbinieci. “Esam neliels, bet salie-
dēts kolektīvs, kas strādā ar pirms-
skolas vecuma bērniem. Priecājos, 
ka mana kolēģe Kristīne Kalniņa ir 
sirsnīga un draudzīga, varam pār-
runāt problēmas un atrisināt tās. 
Kopīgi esam īstenojušas vairākus 
grandiozus projektus, kuros iesais-
tījās ne tikai mūzikas skolotāja Li-
gita Matisone, bet arī pārējie skolas 
darbinieki. Man ļoti paveicies ar 
skolotāja palīdzi Inesi Boži – viņa 
mani atbalsta, ir radoša un nebai-
dās uzņemties iniciatīvu. Inese ir 
skolotāja palīdze šā vārda vistiešā-
kajā nozīmē, tāpēc uzskatu, ka ap-
balvojums, ko saņēmu, patiesībā ir 
visa mūsu nelielā pirmsskolas gru-
pu darbinieku nopelnīts. Darbs, ko 

tagad veicu, sagādā prieku. Cenšos 
dažādot metodes, lai bērniem būtu 
interesanti, un uzklausīt audzēk-
ņus, ļaujot viņiem atraisīties, iegūt 
pašapziņu, lai bērni sekmīgi varētu 
turpināt mācības 1. klasē.”

Agrita norāda, ka savā darbā 
cenšas būt maksimāli godīga gan 
pret sevi, gan citiem: “Protams, arī 
es, tāpat kā visi citi, neesmu pati 
pilnība. Gadās dažādas situācijas, 
un tad savas kļūdas mēģinu labot. 
Cenšos būt savaldīga, pozitīvi no-
skaņota, mierīga – tāda, kas dzīvo 
saskaņā ar savu sirdsapziņu. Mans 
darba mūžs ir daudzpusīgs un ba-
gāts. Gan profesionālajā, gan per-
sonīgajā dzīvē ir bijuši ne tikai kā-
pumi, bet arī kritumi, bet tad, kad 
bija grūti, pie manis vienmēr atnāca 

cilvēki, kuri atgādināja, ka katram 
mākonītim ir zelta maliņa. Paldies 
viņiem par to!”

Agrita iesaistījusies arī Vārves 
pagasta sabiedriskās dzīves bagā-
tināšanā, paralēli darbam skolā 
vairākus gadus vadot bērnu centru 
“Tīne”. Viņa atceras, ka centrā bija 
brīnišķīgs un radošs kolektīvs, katrai 
no piecām darbiniecēm bija neliela 
slodze, tomēr visas strādāja no sirds, 
katrai uzmirdzēja sava īpašā perso-
nības šķautne, tāpēc “Tīnes” apmek-
lētāji bija ieguvēji. Agrita joprojām 
ir pateicīga bijušajām kolēģēm, kas 
kopā ar viņu strādāja bērnu centrā. 

“Nožēloju, ka aizņemtības dēļ ne 
vienmēr varēju kvalitatīvi pievērsties 
meitai Evijai un dēlam Arnim, bet 
priecājos, ka viņi man ir labi bērni. 
Liels prieks par manu mazo prin-
cesīti – mazmeitu Anniju. Bērni ir 
mana vislielākā vērtība, viņus nekas 
cits nevar aizstāt. Ģimenē gūstu 
prieku un spēku, ilgojos pēc tās un 
vēlos – kaut mēs visi kopā varētu pa-
vadīt daudz vairāk laika.”

Brīvajā laikā Agritai patīk ru-
šināties dārzā, viņai ir liels sakņu 
dārzs, kas neļauj iestigt slinkumā 
un liek kustēties. Savukārt ziemā, 
skatoties televīzijas raidījumus un 
filmas, top adījumi un tamborēju-
mi. Skolotājai patīk arī lasīt. Viņa 
vēlas, lai Zūru pamatskolas terito-
rijā tiktu izveidots rotaļu laukums 
pirmsskolas grupu bērniem. Tas 
ļautu viņiem vairāk laika pavadīt 
ārā, iesaistoties saturīgās rotaļās.                    

Marlena Zvaigzne

VĀRVE Ļauj audzēkņiem atraisīties 
un iegūt pašapziņu

Skolotāja Agrita Upīte veic darbu, kas viņai rada prieku 
– tā ir pirmsskolas bērnu skološana.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Vārves stāsti PārventāViesus interesē “Cukurgalvas stāsts” 

Viktorija Rebuka sagaidījusi ciemos Ivetu Burkāni un Pēteri Briedi.
VIKTORIJAS REBUKAS ARHĪVA FOTO
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Puzē valsts svētkos 
pateicību izsaka vairākās 
nominācijās.  “Puzes 
jaunieša” nosaukumu pērn 
ieguva Laima Kraule, kura 
aktīvi iesaistījusies kultūras 
pasākumos un veiksmīgi 
īstenojusi pašvaldības 
atbalstīto projektu konkursā 
“Jaunietis darbībā 2018”. 

Rudenī Laima uzsāka studijas, 
tādēļ tagad ikdienā ir sastopama 
galvaspilsētā, bet Puze ir miera 
osta, kur atgriezties pie saviem 
mīļajiem un draugiem. Laima bija 
aktīva jau skolas gados. Mācoties 
Puzes pamatskolā, apmeklēja Ugā-
les Mūzikas skolu, kur apguva kla-
vierspēli. Ugālē Laima iesaistījās arī 
deju nodarbības. Pēc tam dejošanu 
turpināja dzimtajā pagastā, bija 
iespēja Rīgā piedalīties Deju svēt-
kos, pusaudzes gados Laima arī 
dziedāja. Būt aktīvai viņu vienmēr 
motivējusi māmiņa Revita un tētis 
Raimonds, kuri allaž interesējušies, 
kā klājas viņu meitai, un atbalstījuši 
viņas radošos centienus. “Jā, es bēr-
nībā biju noslogota, tomēr to laiku 
neatceros kā grūtu. Man patika 

PUZE

Biedrība “Annahite” un 
Stiklu internātpamatskola 
2018. gadā piedalījās 
divos Ventspils novada 
pašvaldības projektu 
konkursos. Abos saņemts 
finansējums, tādēļ Puzes 
pagastā ir par divām 
sakoptām vietām vairāk.

Projektu konkursā “Mēs savā 
novadā 2018” pašvaldība biedrību 
“Annahite” atbalstīja, piešķirot 485 
eiro. Projekta gaitā Stiklu ciemā 
ierīkotas divas jaunas sporta akti-
vitāšu vietas – pludmales volejbo-
la laukums, kurā tika uzstādīti divi 
3 m gari stabi, nomainīts volejbola 
tīkls un iekārtots atbilstoša izmēra 
laukums. Basketbola laukumam 
skolēni ar mājturības un tehnolo-
ģiju skolotāju palīdzību izgatavoja 
vairogus ar jaunām stīpām, kā arī 
iezīmēja laukumu. Pie katra jaun-
izveidotā laukuma novietoti soliņi. 
Kā atzina skolēni, projekts deva 
iespēju uzdrīkstēties paveikt dažā-
dus darbus, apgūt jaunas iemaņas. 

Skolēni par veikto ļoti priecājas, jo 
nu sportiskās aktivitātēs svaigā gai-
sā varēs iesaistīties ne tikai Stiklu 
ciema iedzīvotāji un bērni, bet arī 
ciemiņi.

Projektu konkursā “Jaunietis 
darbībā 2018” Stiklu internātpa-
matskola pieteica projektu “Lauku 
virtuve”. No novada pašvaldības 
tika saņemti 350 eiro. Skolotāju 
Agra Apsīša un Edgara Mihņēvi-
ča vadībā tika izgatavotas nepie-
ciešamās detaļas no metāla lauku 
virtuves uzstādīšanai. Objekta 
atklāšanas pasākumā “Izgaršosim 
Kurzemi Stiklos” piedalījās Prenc-
lavas dzirnavu īpašniece Pārsla 
Kupše, “īstā latviešu saimniece”, ar 
kuru kopā skolēni gatavoja Kurze-
mei raksturīgos ēdienus (ķimeņu 
sieru, pīrāgus, sviestu, kartupeļu 
pankūkas, zirņu zupu). Projekta 
laikā skolā tika iekārtota izstāde ar 
nosaukumu “Viss ap un par pavār-
grāmatām”. Tās apmeklētāji bija ne 
tikai Stiklu ciema iedzīvotāji, bet 
arī skolas viesi. 

Lauku virtuve ir un būs pie-
ejama jebkurā gadalaikā visiem 
interesentiem, kuri apmeklē un ap-
meklēs Stiklu ciemu. Nepieciešamo 
virtuves inventāru un traukus var 
iznomāt, piesakoties pa telefonu 
20018165 (skolas direktore Lienīte 
Alsberga) vai 29346273 (mājturības 
skolotāja Zanda Bebriša).

Lielu paldies gribam teikt čak-
lajiem skolēniem, mājturības skolo-
tājiem Agrim Apsītim un Edgaram 
Mihņēvičam, vecākajai grāmatve-
dei Daigai Mildai Jarutei, volejbola 
klubam “Ventspils”, skolas peda-
gogiem un bijušajiem bērnunama 
“Stikli” audzēkņiem. Protams, mīļš 
paldies, z/s “Mālejas” īpašniekam 
Jānim Bitem par sponsorēšanu. 
Bez viņa saimniecības piena pro-
duktiem nevarētu pagatavot lauku 
sieru pēc Pārslas Kupšes receptes. 
Paldies arī Puzes pagasta bibliote-
kārei Andai Lejniecei.

Biedrības “Annahite” 
un Stiklu internātpamatskolas 

vārdā Una Bērente

Janvāris pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīļuks” filiālē Vārvē bija 
ciemošanās mēnesis, jo divas reizes 
bērniem bija iespēja doties uz izrādēm 
Zūru pamatskolā. 

Katrs šāds pasākums pirmsskolēniem ir 
piedzīvojums – kāds pirmoreiz brauc auto-
busā, kāds pirmoreiz atrodas skolā, kāds pir-
moreiz apmeklē izrādi. Sajūsmu jau rada pats 
brauciens – autobusa gaidīšana, piesprādzē-
šanās, drošības un uzvedības noteikumu ievē-
rošana. 3 – 6 gadus veco bērnu grupa janvārī 
apguva transporta tēmu, kas lieliski sasaucās 
ar reālo dzīvi, dodoties ar autobusu uz izrādi.

Skatījāmies Zūru pamatskolas pirmssko-
las grupu iestudējumu “Vecīša cimdiņš”, kur 

bērni bija iejutušies pasakas tēlos. 17. janvārī 
vērojām Rikko leļļu izrādi “Pasaka par snie-
dziņu”. Bērnu emocijas un līdzdarbošanās 
parādīja, ka viņi labprāt iesaistās un spēj kon-
centrēties izrādei. Pārrunājot redzēto, katrs 
bērns stāstīja par interesantāko lelli.  

Rūķis mētājās ar sniega pikām un sēdēja 
sniegā, teica Keita, savukārt Henrijs atcerējās, ka 
karalis meklēja savu meitu un lika sulainim tai-
sīt vārtus ciet un vaļā. Jana ievēroja, ka sulainis 
taisīja vaļā un ciet vārtus un dziedāja dziesmas, 
Lauma pamanīja, ka princese ir karaļa meita, ka 
viņa gāja uz mežu pie troļļa, lai saņemtu mīļumu. 
Artis uzskata, ka trollis bija nejauks un dusmīgs, 
“meta mums ar sniega pikām, un man bija bail”. 
Olivers norāda, ka lielais sniegavīrs rājās uz trolli, 

zēnam visvairāk paticis rūķis, bet Amanda seci-
na, ka trollis dusmojās uz mazo sniegavīru, kurš 
kutināja trolli, lai tas nedusmotos. 

Zīmējumu atlasē bērni paši izvēlējās at-
bilstošākos tēlus izrādē redzētajiem un izkrā-
soja tos. Audzēkņiem vecumā no diviem līdz 
trim gadiem šajos piedzīvojumos interesan-
tāks par izrādēm bija brauciens ar autobusu. 
Šādi izbraukumi palīdz gūt jaunus iespaidus, 
emocijas, un katrs piedzīvojums vairo bērna 
pasaules redzējumu.

“Zīļuka” filiāles skolotāja Linda Roga
 

“Zīļuka” audzēkņu zīmējumi 
pēc izrādes “Pasaka par sniedziņu” 

noskatīšanās.  

VĀRVE

tas, ko darīju.” Laima iesaistījās arī 
bērnu un jauniešu centra “Avots” 
darbībā. Sākumā to vadīja Gunita 
Ķirse, pēc tam – Sibilla Veģe, kura 
arī šobrīd organizē jauniešu aktivi-
tātes. Viņa atbalstīja jauniešu ieceri 
pagājušajā vasarā Puzenieku vecajā 
skolā rīkot vakara minifestivālu par 
godu Puzes vēsturiskās informā-
cijas putnu būru velotakas atjau-
nošanai un paplašināšanai. Laima 

uzrakstīja projektu, iesniedza to 
pašvaldības konkursā un saņēma fi-
nansējumu koncerta organizēšanai. 
Pasākuma idejas autore ir “Avota” 
apmeklētāja Arta Roderte: “Kad 
mēs spriedām, kā īstenot viņas ie-
ceri, sākumā tas šķita nereāli, bet 
man ir draugi mūziķi, un es zināju, 
ka viņi mums palīdzēs sarīkot skais-
tu vakara koncertu. Mēs pierādījām 
paši sev, ka spējam sagatavot kvali-

Janvāra akcenti – 
teātris un autobuss

LIENAS RANCĀNES FOTO

tatīvu projektu un sarīkot labu kon-
certu. Ir doma aizsākto turpināt, jo 
pasākuma dalībniekiem patika ide-
ja, ka tas nenotika Blāzmas centrā, 
bet bija jādodas uz Puzeniekiem. 
Ciema ļaudis mūs atbalstīja, un tas 
bija ļoti jauki!”

Pabeigusi Puzes pamatskolu, 
Laima sāka mācīties Ventspils Mū-
zikas vidusskolā, apgūstot klasis-
ko klavierspēli. Jaunietei bija labi 
kursa biedri, ar kuriem arī tagad 
tiek uzturētas attiecības. Mūzikas 
vidusskolā pavadītais laiks deva 
daudzveidīgu pieredzi – arī to, 
kā tikt galā ar lielu uztraukumu. 
Laima bija to jauniešu vidū, kuri 
mācību iestādē atjaunoja studentu 
padomes darbību, rīkojot dažādus 
pasākumus un iestājoties par au-
dzēkņu interesēm. Ventspils pe-
riodā Laima darbojās arī Jauniešu 
mājā. “Gribējās kaut ko darīt. Man 
nepatīk, ja pārvietošanās notiek 
maršrutā “skola – mājas”. Iepazinu 
jaunus cilvēkus, iemācījos rakstīt 
projektus, un tas bija vērtīgi.”

Mācoties vidusskolas pēdējā 
kursā, jauniete bija pārliecināta, 
ka studēs Mūzikas akadēmijā, bet 

šī doma ātri izplēnēja. Vienu brīdi 
Laima lūkojās ārzemju virzienā, 
tomēr iestājās Kultūras akadēmijā, 
kur apgūst radošās industrijas – 
gan kultūru, gan biznesu. “Man ļoti 
patīk studijas, ir interesanti, mums 
ir labi pasniedzēji, kuri ciena stu-
dentus. Esmu iesaistījusies studen-
tu padomē un labprāt apmeklēju 
dažādus pasākumus, kas notiek ār-
pus akadēmijas. Tie ir džeza un dis-
kusiju vakari, arī saistošas lekcijas 
un teātra izrādes. Reizēm vakaros 
arī strādāju, tā ka mans laiks ir diez-
gan piepildīts.”

Kad vaicāju Laimai, kā iekus-
tināt jauniešus, kuri saka, ka tuvā-
kajā apkārtnē nekas nenotiek, viņa 
atbild īsi – vajag daudz lasīt, turklāt 
ne tikai romānus, bet arī uzziņu li-
teratūru. Un vēl ieteicams domāt – 
apzināti domāt, vingrināt smadze-
nes apstrādāt dažādu informāciju. 
Laima nav šokā par to, ka daudzi 
vienaudži ļoti aizrautīgi izmanto 
modernās tehnoloģijas, bet iesaka 
pieaugušajiem parūpēties, lai tajās 
atrodamās ziņas būtu daudzveidī-
gas un attīstošas.             

Marlena Zvaigzne

Laimas aktīvā dzīves pozīcija

Laimai ir ļoti daudzpusīgas intereses, tādēļ viņai nekad 
nav garlaicīgi.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Stiklos īstenoti divi projekti

Projektu īstenošanā aktīvi iesaistījās arī Stiklu 
internātpamatskolas audzēkņi.  UNAS BĒRENTES FOTO
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 27. februārī. 
Nākamais numurs iznāks 
12. martā.

2019. gada janvārī Ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti trīs jaundzimušie, 
pa vienam Vārves, Užavas un 

Puzes pagastā. 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta viena laulība, 
viena laulība noslēgta 
Usmas evaņģēliski luteriskajā draudzē.  

VENTSPILS NOVADA  
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ JANVĀRĪ 
REĢISTRĒTI MIRŠANAS GADĪJUMI: 

Jūrkalnes pagastā Margita Šlangena (16.03.1935.–31.12.2018.)
Usmas pagastā Benita Indriksone  (1.01.1937.–30.12.2018.)
Ugāles pagastā Agita Mertena (27.04.1960.–6.01.2019.)
 Arnolds Leitis (3.07.1931.–4.01.2019.)
 Alberts Jānis Kokins (13.01.1925.–28.01.2019.)
Tārgales pagastā   Reinis Mārtiņš Cimermanis (29.03.1942.–22.01.2019.)
Piltenē Olga Laure (12.02.1956.–30.01.2019.) 

UŽAVA

Pēc ziemas brīvdienām skolas 
dzīve jau atguvusi ierasto ritmu. 
Skolēni atpūtušies un atkal mācās. 
Janvāra sākumā cītīgi dziedājām 
latviešu tautas dziesmas. “Latvietis 
tā savu dzīvi vada, un tāpēc – dzie-
dot dzimu, dziedot augu, dziedot 
mūžu nodzīvoju,” tā sacījis Roberts 
Zuika. Komponists ievērojis, ka 
tautas dziesmas bērni labprāt ap-
gūst sacensību veidā – kurš zinās 
vairāk melodiju un vairāk pantu, 
tāpēc viņš izdevis krājumu “Lak-
stīgala”, kurā ir latviešu tautas 
dziesmu notis un vārdi. Kopš tā 
laika Latvijas skolās notiek tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensības 
“Lakstīgala” ar mērķi sekmēt bēr-
nu līdzdalību kultūras mantojuma 
apguvē, dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšanā. Arī šogad 
uzrunāju ansambļa dalībnieces 
un aicināju piedalīties sacensībās 
Puzes pamatskolā. Bija jāiemācās 
daudz tautas dziesmu melodiju, 
jāiepazīst mūzikas instrumenti, 
tautas tērps, jāzina tautas dziesmu 
vārdi. Piedalījāmies divās vecuma 
grupās – jaunākajā un vidējā, ga-
tavojām priekšnesumu par savai 
dzimtajai vietai raksturīgo. Ne visi 
bērni var tik daudz iemācīties no 
galvas, pareizi nodziedāt melodi-

ju, tāpēc piedalījās centīgākie un 
apzinīgākie. Sacensības bija inte-
resantas. Puzes mūzikas skolotājas 
vadībā bērni dziedāja dziesmas, 
salika tautas dziesmu vārdus, at-
pazina mūzikas instrumentus, 
raksturoja tautas tērpu, skaidroja 
senos vārdus no tautas dziesmām. 
Bija jāatmin dungotās dziesmas 
melodija un jānodzied ar vārdiem. 
Dalībnieki mācījās uzstāšanās kul-
tūru, pārvarēja uztraukumu un 
kautrību. Katrs guva gandarījumu 
par padarīto, saņemot Pateicības 
rakstu par piedalīšanos, cienājoties 
ar tēju un cepumiem. Paldies bēr-
niem un vecākiem!

Janvāris saistās arī ar trauk-
smainu laiku Latvijas vēsturē, kad 
cilvēki devās uz Rīgu, uz barikā-
dēm. Mēs, pieaugušie, 1991.  gada 
barikāžu laiku atceramies, jo paši 
to piedzīvojām. Cits, sekojot līdzi 
notikumiem televīzijā, cits, dodo-
ties uz Rīgu sargāt Latvijai svarī-
gos objektus. Vēl kāds, gatavojot 
pārtikas pakas, saiņojot cimdus un 
zeķes, smērējot maizītes un sūtot 
tiem, kas dienu un nakti dežūrēja 
pie ugunskuriem. Mūsu bērniem 
un skolēniem tas viss ir kā vēstures 
stunda. Pagājuši jau 28 gadi, tomēr 
arī mēs skolā sarīkojām nelielu 

Cik ātri skrien laiks... 
Tikko, vērojot krāšņas 
salūta puķes un vēlot daudz 
laimes, sagaidījām jauno 
gadu. Un šodien, rakstot 
novada avīzei, aptveru, 
ka mēnesis jau aizskrējis 
un sācies jauns gads ar 
jauniem izaicinājumiem un 
mērķiem.

Bet ir lietas, kas, ejot laikam, 
vienmēr paliks piemiņas vērtas. 
Janvāra nozīmīgākais notikums 
ikviena latvieša dzīvē ir barikāžu 
laiks. Viens to atceras, jo pats ak-
tīvi piedalījās barikādēs, otrs tajā 
laikā visu vēroja un juta līdzi, klau-
soties radio un skatoties televīzijas 
pārraides, citam tā laika notiku-
mus atstāsta vecāki un vecvecāki 
vai uzziņu sniedz vēstures mate-

riāli. Arī užavniekiem bija iespēja 
21. janvārī Užavas tautas namā sa-
nākt kopā, lai, malkojot siltu liep-
ziedu tēju, apskatītu materiālus, 
ko par barikādēm piedāvāja mūsu 
bibliotēka, ieklausītos stāstos par 
janvāra notikumiem un paši pa-
stāstītu par savām tālaika izjūtām. 

No 14. janvāra līdz 1. febru-
ārim Užavas tautas namā bija 
apskatāma cimdu izstāde “No 
vecmāmiņas pūra lādes”. Inte-
resenti varēja aplūkot 34 cimdu 
pārus. Bija gan rakstaini dūraiņi, 
gan smalki tamborēti pirkstaiņi. 
Paldies tiem, kas pārskatīja savu 
skapju tālākos plauktus un parādī-
ja arī citiem, cik brīnišķīgus cim-
dus prata izadīt mūsu vecmāmiņu 
sastrādātās rokas. 

Gita Vilgute

Dziedāja tautas dziesmas 
un runāja angliski

atceres brīdi pie ugunskura. Ska-
toties ugunskura liesmās, ieklau-
sījāmies stāstā par to, kā barikāžu 
dalībnieki devās uz Rīgu. Dzie-
dājām karavīru dziesmas “Div’ 
dūjiņas gaisā skrēja” un “Es karā 
aiziedams”. Tie, kas vēlējās, veica 
nelielu stafetes skrējienu, lai sasil-
dītos. Likās, ka ugunskura liesmas 
mūs vienoja un saliedēja. 

21. janvārī skolā karjeras no-
darbības vadīja Eva Zeltzaķe. Tē-
mas bija katrai vecuma grupai at-
bilstošas – “Izpēti sevi”, “Spējas un 
prasmes manai karjerai”, “Profesijas 
man apkārt”. Vecāko klašu skolēni 
pildīja testu, vērtējot savas inte-
reses un to, kura profesija katram 
būtu visatbilstošākā. Jaunāko klašu 
skolēni spēles veidā atrada rakstura 
īpašības, kādas vajadzīgas noteiktā 
profesijā strādājošam cilvēkam.

Šogad visi mazie angļu valodas 
pratēji pulcējās Popē uz konkursu 
“Valodu pavēlnieks”. Visus dalībnie-
kus sagaidīja divas angliski runājošas 
raganiņas, kuras palīdzēja ne tikai 
pārvarēt uztraukumu, bet arī uz-
vedināja uz pareizā ceļa nezināmos 
uzdevumos. Katrā komandā bija seši 
dalībnieki. Dienas gaitā vajadzēja tikt 
galā ar krustvārdu mīklām, lasīšanas 
uzdevumiem, valodas lietojuma uz-
devumiem, bija jālabo kļūdas. Kon-
kursa beigās par darbu tika pasniegti 
diplomi un saldas balvas.

Janvāra beigās visās klasēs no-
tika “Lasīšanas stunda”. Tās mērķis 
bija ieinteresēt skolēnus lasīšanā. 
Skolotāji pirmās stundas laikā kopā 
ar skolēniem skaļi lasīja interesan-
tus stāstus, tematikai atbilstošus 
tekstus. Tēmas bija visdažādākās: 
daba, dabas aizsardzība, gleznie-
cība, olimpiskās spēles, skaitļu 
pasaule, atkritumu šķirošana un 
izmantošana, bērnu literatūra. 
Pēc tam visi izlasīto pārrunāja un 
veidoja kolāžas, plakātus. Janvārī 
skolas dzīve bija gana rosīga, aktīvi 
darbojās gan skolēni, gan skolotāji.

Skolotāja Ilze Geste

Sacensību “Lakstīgala” dalībnieki – gan užavnieki, gan Puzes pamatskolas audzēkņi.  
ILZES GESTES UN SANITAS GŪTMANES FOTO

Pieminot barikāžu laika notikumus. 

Kad sniega sega sedz zemi

Izstādē varēja apskatīt arī pirkstaiņus.      GITAS VILGUTES FOTO


