
cukurgalvas atliešanas formu, kas 
ir ar koka stīpām apdarināts māla 
konuss. Cukurfabrika Zūrās tapa 
1838. gadā, pateicoties grāfa Gus-
tava fon Lambsdorfa uzņēmēja 
talantam. Viņš no Vācijas ieveda 
Latvijā pirmās cukurbiešu sēklas, 
iestādīja tās 100 pūrvietās un uzai-
cināja speciālistu cukura ražotnes 
atvēršanai. Saražotā produkcija 
galvenokārt noderēja paša grāfa 
spirta brūzim, bet pie salduma tika 
arī citi pirktspējīgie interesenti. 

Zūru novadpētniecības ekspo-
zīciju sāka veidot 1998. gada no-
vembrī. To paveica Inta Vecvagare. 
Tagad par ekspozīciju atbild Vikto-
rija Rebuka, un viņa ir ceturtā, kas 
veic šo pienākumu. Pat ne pienā-
kumu, bet sirdsdarbu. “Mūsu eks-
pozīcija ir liela, tajā ir vairāk nekā 
2000 eksponātu. Problēma ir tā, ka 
mums nav skaistu un mūsdienīgu 
telpu, kur to visu parādīt. Lauk-
saimniecības tehnika – arkli, ecē-
šas –, lielās pūralādes un labības 
lādes atrodas vecajā muižas stallī. 
Tīrot to, atradām muižas laikos 
ieklāto koka grīdu. Nesen daļu eks-
ponātu esam novietojuši arī Sporta 
un kultūras centrā. Tur iekārtota 
mana darba telpa, bet gaitenī ir iz-
kārtotas dāvinātās gleznas.”

2017. gada 12. DECEMBRIS VENTSPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  BEZMAKSAS  IZDEVUMS NR. 12 (92)

NOBEIGUMS 2. lpp.

NOBEIGUMS 4. lpp.

24. novembrī Kurzemes 
Tūrisma asociācijas  
iedibināto kvalitātes gada 
balvu “Lielais Jēkabs 2017” 
divās nominācijās saņēma 
Ventspils novads. Par dižu 
ieguldījumu Kurzemes  
tūrisma attīstībā tā  
pasniegta mūziķim un  
māksliniekam Igo, bet  
interesantākais eksponāta 
stāsts atrasts Zūru  
novadpētniecības  
ekspozīcijā.  

Igo un Jūrkalnes stāsts aiz-
sākās 2003. gadā, kad mūziķis 
un mākslinieks sadarbībā ar 
Jūrkalnes pagasta padomi, ko 
toreiz vadīja Māris Dadzis, or-
ganizēja pirmo tūrisma sezo-
nas atklāšanas pasākumu un 
talku. Iedvesmojies no teikas 
par latviešu tautu un tās garu, 
kas piedzimis pie jūrnieku iekur-
tā ugunskura pēc brīnumainas 
izglābšanās no vētras, par to, kā 
visos vējos rūdītais latvieša gars 
kļuva stiprs un nelokāms un atjau-
nojās ikreiz, kad latvieši īstenoja 
savu vēlmi sanākt kopā, Igo rosi-
nāja jūrkalniekus radīt kopā sanāk-
šanas vietu. 

Katru gadu talcinieki no Jūr-
kalnes un visas Latvijas tiek aicināti 

Projekts “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā 
mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs”  
ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana”  
nr. 16-08-FL04-FO43.0203-000003.  

 

Jūrkalnē iekārtots 
unikāls “Vētru muzejs”  

Jurim Indānam radās ideja, Saulvedis Vārpiņš to  
papildināja, pie darba ķērās aizrautīga komanda, un tagad 
Jūrkalnes tautas nama otrajā stāvā var apskatīt Latvijas  
zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīciju  
“Vētru muzejs”. To svinīgi atklāja 1. decembrī. 

Ziemā ekspozīciju var apskatīt nedēļas nogalēs – ceturtdienās no 
plkst. 14 līdz 17, piektdienās un sestdienās no plkst. 11 līdz 17, svētdienās 
no plkst. 10 līdz 15. Tās uzraudzīšana uzticēta Initai Plēsumai. Viņa Jūr-
kalnē pastāvīgi sāka dzīvot pirms diviem mēnešiem, pirms tam 27 gadus 
baudīts vasarnieces statuss, tādēļ Inita godīgi atzīst, ka vēl daudz jālasa un 
jāmācās, lai varētu pagasta viesiem stāstīt par “Vētru muzeju”. Pagaidām 
tautas namā tam ir atvēlēta viena telpa, kura izskatās kā kuģa klājs. Uz tā 
var apskatīt dažādus no jūras dzelmes izceltus priekšmetus, ir pieejama 
tekstuāla informācija, zemūdens pasaules ainas uzburt palīdz atbilstīgs 
muzikāls fons un videomateriāli. Kā atklāšanas pasākumā atzina vairāki 
runātāji, gribētos, lai ar laiku ekspozīcija oficiāli iegūtu muzeja statusu, jo 
eksponātu, ko varētu izrādīt, pietiek, apmeklētāju interese ir liela. 

1. decembrī Jūrkalnes tautas namā varēja sastapt arī Voldemāru Rai-
nu, kuram ir liela pieredze zemūdens pasaules pētīšanā, viņš to ir darījis 
teju 50 gadus. 

Saņemtas divas tūrisma kvalitātes balvas

kopā strādāt un pilnveidot brīvda-
bas kultūras centru. Ugunspļava, 
Vēja sēta, zaļais ugunskrūms, baz-
nīcas ābeļdārzs, lapenes, sacensību 
“Zelta mopēds” atceres vieta, sau-
les pulkstenis, dabas takas mežā, 

laivu skulptūras ir tikai daļa no 
objektiem, kas tapuši šo gadu lai-
kā, rīkojot talkas. Vietā, kas reiz 
bija aizaugusi pļava, nu tiek svi-
nēti vieni no plašākajiem vasaras 
saulgriežiem Latvijā, notiek dažādi 

koncerti un zaļumballes, arī starp-
tautiskie mākslas plenēri. 

Zūru novadpētniecības eks-
pozīcija pārsteidza tūrisma pro-
fesionāļus ar unikālu eksponātu 
– Latvijas pirmās cukurfabrikas 

Arī tintnīca ir sena, to 
lietojis muižnieks, bet 
saglabājusi rakstnie-
ka Gunāra Priedes 
vecmāmiņa. 

Inga Berga rāda cukurgalvas formu, ko Zūrās izmantoja 
grāfa Lambsdorfa laikos. DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO 

Ieejot “Vētru muzejā”, prātā nāk nogrimis burinieks, uz kura klāja var apskatīt  
dažādas lietas.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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NO DOMES SĒDES

Tuvojas Ziemassvētki. Tie ir svētki, kas atnāk pie mums 
gada vistumšākajā laikā, tie ir svētki, kas atnes mums 
gaišumu dvēselē, mieru un saticību ģimenē. Ziemassvētki 
ir arī pārdomu laiks. Laika ritējums aptur savu straujo 
skrējienu un ļauj mums izvērtēt: kāds tad ir bijis aizvadītais 
gads, ļauj mums saplānot un izvirzīt jaunus mērķus 
nākamajam gadam. 

Svētki ienāk katrā ģimenē ar Ziemassvētku dāvanām, ar 
laba vēlējumiem, cerībām. Ziemassvētki ir arī dāvināšanas 
laiks. Un reizēm sirdi vairāk silda tās dāvanas, kurās ielikts 
sirds siltums un labas domas, un patiesa vēlme iepriecināt 
kādu.

Lai Ziemassvētki nes prieku, saticību un mīlestību jūsu 
ģimenēs! Lai visas raizes un neizdošanās paliek vecajā 
gadā, lai jaunais gads nāk ar stipru veselību, radošām 
domām, lielu enerģiju un panākumiem bagāts. 

Novēlu jums visiem priecīgus, svētīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu, darbīgu jauno gadu!

Ventspils novada 
domes 

priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks 
Guntis Mačtams 

Adventa laiku, kā arī pašus Ziemassvētkus visspilgtāk raksturo ne jau krāšņo  
Ziemassvētku spuldzīšu mirdzums, krāšņi izrotātie pilsētas nami, pilsētas  
laukumu egles, dāvanas, kuras tik ļoti gaidām, bet gan Kristus dzimšanas svētku būtība – 
miers, vienkāršība, klusums un Dieva tuvums. Ziemassvētki ir, un tiem arī ir jābūt. 

Pasaule, kurā ienāca Dievs, bija nemierpilna, skarba un pat vardarbīga. Cilvēku dzīve 
ritēja neziņā par rītdienu, nemierā un bailēs par savu un savu mīļo cilvēku dzīvību. Cilvēki 
bija skarbās dzīves nomākti, jo neredzēja vairs cerību, nebija miera un arī prieka par šo dzīvi.
Ļoti bieži mēs, cilvēki, kas dzīvojam šodienā, jūtamies līdzīgi, dzīve kļūst arvien straujāka, 
nemierpilnāka, nav drošības un skaidrības par rītdienu. Dzīvošana kļūst arvien dārgāka, 
un svētku laiks daudziem no mums atnāk ne ar mieru un klusumu, bet ar steigu, troksni, 
nomāktību un depresiju. Pasaulē valda varmācība un netaisnība, mums negribas par to
domāt un to atzīt, bet diemžēl tā ir šīs dienas realitāte. Kad Dievs ienāca šajā pasaulē, 
Viņš ienāca ar klusumu un klusumā tālajā Bētlemes ciema kūtī. Tur nebija nekā no tā 
svētku krāšņuma, trokšņa un rosības, kas valda šodien mūsu pilsētās un mājokļos. 
Interesanti, bet tieši šajā vienkāršajā klusumā tie cilvēki, kas bija tur klāt un to redzēja, 
piedzīvoja milzīgu prieku un mieru. Šis notikums runā par to, ka klusums un miers ir 
Dieva tuvums. Dievs Jēzū Kristū cilvēkiem dāvāja šo tik ļoti trūkstošo mieru, mieru ar Dievu. 
Jo tad, kad ir miers ar savu Radītāju, iestājas miers pašiem ar sevi un saviem līdzcilvēkiem, 
līdz ar to kļūst mierīgāka un harmoniskāka tā vide, kurā esam. Kristus ļaudīm sacīja šos 
vārdus: “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu: ne kā pasaule dod, Es jums 
dodu, jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Dievs ilgojas, lai mēs, cilvēki, Viņā atrastu 
savu mieru un drošību, lai mēs spētu šajā nemierpilnajā pasaulē dzīvot mierā un harmonijā 
paši ar sevi un saviem līdzcilvēkiem, tad arī pasaule, vismaz tuvāka dzīves telpa, 
kurā esam, pildīsies ar mieru, prieku un mīlestību. Jāņa atklāsmes grāmatā Kristus saka: 
“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu, ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, 
Es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu.” Advents, Ziemassvētki ir viens no šādiem 
Dieva klauvējieniem pie cilvēka dzīves un sirds durvīm, jautājums ir, vai mēs to dzirdam? 
Pie tiem, kuri dzird šo klauvējienu un savas sirds durvis atdara Dievam, atnāk ilgotais miers, 
un Dievs spēj mūs piepildīt ar ticību, cerību, mieru un mīlestību. Dievs 
vēlas dzimt un mājot katrā cilvēkā, lai mūs sakārtotu, lai piepildītu mūs 
ar tik ļoti trūkstošo cerību, mieru un drošību. Vēlos katram no mums 
šajā Ziemassvētku laikā dāvāt kādas senas Ķeltu tautas lūgšanas vārdus, 
lai tie palīdz mums piedzīvot Kristus dzimšanas svētku prieku un mieru 
mūsu straujajā un nemierpilnajā ikdienas dzīvē: “Dzīvības Dievs, šajā 
dienā nenovērs no mums savu vaigu. Esi mūsu gaisma tumsā, Esi mūsu 
cerība nemierā, Esi mūsu miers satraukumā, Esi mūsu drošība bailēs, 
Esi mūsu stiprinājums sirds sāpēs, Esi mūsu miera dziesma nakts tumsā, Esi mūsu 
dzīvība nāvē. Es dzīvošu mierīgi, Kungs, jo Tu un vienīgi Tu man ļauj atpūsties drošībā. 
Nāc, Dievs, dzimsti manī, audz un dzīvo manī.”

No sirds vēlu mums visiem gaišus, mierīgus un priecīgus 
Adventu un Kristus dzimšanas svētkus. 

Sirsnībā Usmas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Kostanda 

Sveicot jūs Ziemassvētkos, gribu atgādināt 14. gadsimta 
flāmu mūka Kempenes Toma teikto: “Esi mierīgs, un tu spēsi 
nest mieru citiem. Cilvēks, kurā mājo miers, ir vairāk vērts nekā 
cilvēks, kuram ir daudz zināšanu. Kam sevī ir miers, tas citus 
netiesā, bet kurš pats ar sevi ir nemierā, tas tur citus aizdomās. 
Šādam cilvēkam pašam nav miera, un arī citiem viņš nedod 
mieru. Viņš bieži saka to, ko nevajadzētu sacīt, un nedara to, ko 
vajadzētu darīt. Viņš vienmēr skatās, ko citiem vajadzētu darīt, un 
pamet novārtā savus pienākumus. Tāpēc vispirms savu dedzību 
attiecini uz sevi, un tad tu varēsi to prasīt arī no sava tuvākā.”

Paldies visiem miera nesējiem – intervētajiem, tiem, kuri 
raksta, un, protams, tiem, kuri lasa! Lai mums svētīgs šis laiks.

“Ventspils Novadnieka” redaktore Marlena Zvaigzne   

Ziemassvētki – miera un klusuma brīdis

Saņemtas divas tūrisma 
kvalitātes balvas

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Materiālu ekspozīcijā ne-
trūkst, bet, pēc Viktorijas teiktā, 
jāizveido vairāki stāsti, lai apmek-
lētājiem Zūrās būtu interesanti 
un viņi varētu ne tikai apskatīt 
dažādus priekšmetus, bet arī ie-
gūt saturīgu informāciju. Viens 
no interesantajiem stāstiem ir 
saistīts ar cukurgalvām. “Šobrīd 
veidojam stāstus par tēmu: simts 
gadi mūsu pagastā. Darbs ir liels 
un apjomīgs. Tā nu ir iegājies, ka 
vecie laiki daudziem bijuši tuvi 
sirdij, bet jaunie – ne tik ļoti, tādēļ 
praktiski neviens neko nav vācis. 
Doma ir tāda, ka šajā stāstu krā-
jumā katrs gads būs atzīmēts ar 
vienu notikumu. Cilvēki tos papil-
dinās ar savām atmiņām un vēro-
jumiem. Nākamajā gadā gribam 
rakstīt projektu un veidot nelielu 
krājumu, katram no 100 gadiem 
veltot vienu lappusi.”

Slavenās cukurgalvas mums 
parāda Vārves pagasta kultūras 
darba organizatore Inga Berga. 
Pēc viņas teiktā, grāfs Gustavs 
fon Lambsdorfs atklāja pirmo cu-
kurfabriku Latvijā. Tās darbība 
notika no 1838. līdz 1853. gadam. 
“Cukuru gatavoja no cukurbietēm, 
tās tika maltas, karsētas un vārītas, 
karsto šķidrumu ielejot cukurgal-

vās, kas ir māla konuss, apdarināts 
ar koku un koka stīpām. Domā-
jams, šāda pieeja izmantota, lai 
forma būtu stiprāka un to, piepil-
dītu ar karstu šķidrumu, varētu pa-
ņemt rokās. Kad cukura masa bija 
sastingusi, to izkratīja un skaldīja 
pa gabaliem. Pēc mūsu rīcībā eso-
šās informācijas, Zūru ekspozīcijā 
esošās četras cukurgalvas ir vienī-
gās Latvijā. Citviet tādu neesot.”

Cukurgalvas, pārmeklējot 
mui žas magazīnas bēniņus, atrada 
Inta Vecvagare, tādēļ nopelni par 
unikālo eksponātu saglabāšanu 

pienākas viņai. Zūru novadpēt-
niecības ekspozīcija var lepoties 
arī ar Lambsdorfa tintnīcu. Gunā-
ra Priedes vecmāmiņa ir strādāju-
si pie grāfa par istabeni, un viņa 
ir saglabājusi šo trauku, tāpat kā 
savu pūralādi, kas arī apskatāma 
ekspozīcijā. “Grāfs bija progresīvs 
cilvēks, laikam nemieru laikā viņa 
muižu nenodedzināja, pirmais 
zemnieku streiks notika tieši Zū-
rās. Lambsdorfs teicis viņiem, lai 
dara, ko grib, bet nededzina ēkas, 
jo tās pašiem noderēs.”

Marlena Zvaigzne 

Novembra domes sēdēs
l Lai veicinātu vienotu izpratni par bērna interešu prioritātes principa 

ievērošanu pašvaldībā un nodrošinātu institūciju saskaņotu darbību bērnu 
tiesību aizsardzības jomā, pašvaldībā izveidoja Bērnu lietu sadarbības grupu. Par 
komisijas locekļiem apstiprināja Sandru Jurciku, Ainu Klimoviču, Lieni Jeļinsku, 
Inu Barbāni un Airisu Tropiņu.

l Deputāti atzina par lietderīgu atbalstīt projekta “Ventas krasta 
labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā” iesnieguma izstrādi un 
iesniegšanu biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklātam projektu 
konkursam. Projekta finansējums – 105 224,81 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 
– 32 305,90 eiro.

l Deputāti atzina par lietderīgu atbalstīt projekta pieteikumu “Energoefek
tivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā” iesniegšanu 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā. Projekta budžets 578 272,81 eiro.

l Atbalstīja ņemt aizdevumu 160 530,11 eiro no Valsts kases būvdarbu 
veikšanai un būvuzraudzībai projekta “Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana 
un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašumā “Ances muiža”” 
realizācijai.

l Deputāti papildināja Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 
jautājumu komitejas sastāvu ar deputātiem Intu Apsīti un Andri Vārpiņu.

l Apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par novada pašvaldības 
budžetu (skatīt  7. lpp.).

l Lēma par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Piltenes un Usmas 
pagastā.

l Apstiprināja saistošos noteikumus “Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību Ventspils novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs” un noteica līdzfinansējuma apmēru un aprēķināšanas kārtību no 2018. 
gada 1. janvāra.

l Apstiprināja, pamatojoties uz  PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” 
iesniegumu un noslēgtā līguma nosacījumiem, maksu par 1 m3 sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novada administratīvajā teritorijā 11,62 
eiro (bez PVN) no 2018. gada 8. janvāra. Novada pašvaldības dzīvojamo telpu 
īrniekiem atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas spēkā no 2018. 
gada 8. marta, periodā no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 8. martam 
starpības daļu starp esošo un šajā lēmumā apstiprināto maksu sedz pašvaldība.

l Deputāti apstiprināja piešķirt Ugāles pagastā apbūves tiesības 
biedrībai “SK Krauķi” uz desmit gadiem autotrases izveidošanai un 
uzturēšanai pašvaldības nekustamā īpašumā “Krauķu trase”, platība 5,75 ha.

l Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pašvaldības 
nekustamā īpašuma, Usmas pagasta “Atpūtnieki”, daļu 400 m2 platībā valsts 
deleģētās funkcijas (hidroloģiskie novērojumi) veikšanai uz desmit gadiem. 

l Atcēla no tā pieņemšanas dienas Piltenes pilsētas domes 2009. gada 18. 
jūnija lēmumu “Par telpu iznomāšanu Skolas ielā 3a” sakarā ar tā neatbilstību 
normatīvo aktu nosacījumiem par pašvaldības mantas iznomāšanu.

l Apstiprināja novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo 
telpu īres maksas aprēķināšanas metodiku atbilstoši šādai formulai: Ik = Iaps 
+ Idz , kur Ik – kopējā īres maksa (eiro mēnesī par mājokļa kopējo platību), Iaps 
– dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksas daļa, kuru normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā noteicis dzīvojamās mājas pārvaldnieks, proporcionāli dzīvokļa 
platībai, Idz – maksa par īrējamā dzīvokļa 1m2 lietošanu mēnesī.

l Noteica, ka  maksa par novada pašvaldības dzīvojamo telpu 1m2 lietošanu 
mēnesī (Idz) tiek aprēķināta šādi: labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,17 % 
apmērā no valstī noteiktā maksimālā mēneša neapliekamā minimuma 
attiecīgajā gadā*; dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,13 % apmērā no 
valstī noteiktā maksimālā mēneša neapliekamā minimuma attiecīgajā gadā; 
dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,08 % apmērā no valstī noteiktā maksimālā 
mēneša neapliekamā minimuma attiecīgajā gadā. 
* Valstī noteiktais maksimālais mēneša neapliekamais minimums – no 
01.01.2018. – 200 eiro, no 01.01.2019. – 230 eiro, no 01.01.2020. – 250 eiro. 
Noteikto īres maksas daļu par dzīvojamo telpu lietošanu no jauna slēdzamajiem 
īres līgumiem piemēro no 1. janvāra, bet attiecībā uz jau izīrētajām dzīvojamām 
telpām – no 2018. gada 1. jūlija.

l Vēl deputāti izskatīja lēmumprojektus par mācību maksas kompensēšanu 
Puzes pamatskolas skolotājai, apstiprināja vispārizglītojošo skolu nolikumus 
jaunā redakcijā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis
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Šoreiz intervijā domes 
priekšsēdētājs Aivars  
Mucenieks pievērš uzmanību 
bezdarba līmeņa  
samazinājumam, skaidro, 
kādus darbus ieplānojuši 
paveikt akciju sabiedrības 
“Latvijas Valsts ceļi”  
darbinieki, un stāsta par 
dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanu pašvaldības  
īpašumā un valdījumā  
esošajām dzīvojamām  
telpām.   

– Šogad Ventspils novadā ir 
būtiski samazinājies bezdarbs. 
Gada sākumā tie bija 5,6  %, bet 
novembra beigās – 4,7 %, skaitlis-
ki gada sākumā bija 542, bet tagad 
– 334 bezdarbnieki. Pozitīvi ir tas, 
ka strauji samazinājies jauniešu 
bezdarbnieku skaits, bet joprojām 

vairāk bez darba palikuši ilgstošie 
bezdarbnieki un pirmspensijas 
vecuma personas. Ja runājam par 
nozarēm, tad visvairāk darbavietu 
novadā nodrošina kokapstrādes 
un lauksaimniecības uzņēmumi, 
pietiekami daudz cilvēku ir nodar-
bināti tirdzniecībā un sabiedriska-
jā sektorā, arī dažādu pakalpojumu 
sniegšanā. Lai veicinātu nodar-
binātības jautājuma risināšanu, 
pašvaldība ir piedalījusies Eiropas 
struktūrfondu konkursos, saistītos 
ar uzņēmējdarbības attīstību un 
veicināšanu. Divi mūsu projekti 
ir atbalstīti projektu konkursā par 
uzņēmējdarbības veicināšanu, tā-
dēļ varam sakārtot infrastruktūru 
uzņēmējdarbības zonā. Tā Vārves 
pagastā pašvaldības autoceļā ir 
noasfaltēts 2 km ceļa posms ob-
jektos “Dārzniecība” un “Liezde”. Ir 

sagatavots tehniskais projekts un 
noslēgti līgumi par autoceļa asfal-
tēšanu 190 metru garumā Popes 
pagastā “Meždārzos”. Par pašval-
dības līdzekļiem Ugālē ir asfaltēts 
ceļš, kas atrodas ražošanas zonā un 
ved uz katlumāju, tas tagad noder 
ne tikai katlumājas vajadzībām, bet 
arī uzņēmējam, kurš ir iegādājies 
zemi, ko līdz šim neviens neap-
saimniekoja. Esam aktīvi uzsākuši 
apgūt Eiropas Savienības pašvaldī-
bām paredzēto grants autoceļu sa-
kārtošanas programmu, kur mūsu 
pašvaldībai ir pieejami 2,66 miljoni 
eiro. Grants ceļi tiks sakārtoti visos 
pagastos, arī šie ceļu posmi saistīti 
ar uzņēmējdarbības attīstību. Res-
pektīvi, pašvaldība, cik vien spēj, 
cenšas sakārtot infrastruktūru, lai 
uzņēmēji varētu veikt saimniecis-
ko darbību, tādējādi risinot aktuālo 
darbavietu jautājumu.  

– 16. oktobrī deputāti ārkār-
tas sēdē pieņēma lēmumu lūgt 
Ministru kabinetu Ventspils no-
vadā izsludināt ārkārtas situā-
ciju lauksaimniecībā. Kāda ir šī 
jautājuma tālākā virzība?

– Šādus lēmumus augustā pie-
ņēma Latgales un daļa Sēlijas paš-
valdību, bet, nokrišņu zonai pa-
plašinoties, vēlāk tos pieņēma vēl 
11 pašvaldības. Kurzemes pusē to 
izdarījām mēs un Aizputes no-
vads, tādēļ mūsu novadā vizītē 
bija ieradies zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs, kurš tikās ar lauk-
saimniekiem un iepazinās ar reālo 
situāciju. Pēc tam jautājums tika 
skatīts Krīzes vadības padomē, 
kuras vadītājs ir premjerministrs 
Māris Kučinskis. Ārkārtas situāci-
ja Latgales puses pašvaldībās bija 
spēkā līdz 30.  oktobrim. Padome 
nolēma nepagarināt ārkārtas si-
tuāciju lauksaimniecībā Latgalē 
un neatbalstīt ārkārtas situācijas 
izsludināšanu no jauna visā valstī, 
savukārt visā valsts teritorijā, ņe-
mot vērā rudens lietavas, situācija 
lauksaimniecībā tika definēta kā 
valsts mēroga dabas katastrofa. 
Līdz ar to zemniekiem, kuri nav 
varējuši izpildīt savas līgumsaistī-
bas, var nepiemērot soda sankci-
jas ne tikai kredītiestādēs, bet arī 
dažādu citu veida līgumsaistību 
izpildei. Kompensācijas zemnie-
kiem nav apsolītas, bet Zemko-
pības ministrija joprojām turpina 
dialogu ar Eiropas Komisiju par 
iespēju izmaksāt kompensācijas 
dabas katastrofas teritorijās strā-
dājošajiem lauksaimniekiem. 

– Iedzīvotāji interesējas, vai 
pašvaldība var kaut ko darīt, lai 
uzlabotu autoceļa Ventspils–
Kuldīga kvalitāti?

– No lielajiem autoceļiem 
mūsu novadā šis ceļš no Ventspils 
pilsētas robežas līdz Ziru pagrie-
zienam tiešām ir vissliktākajā stā-
voklī. To mēs vienmēr esam no-
rādījuši gan Satiksmes ministrijas, 
gan “Latvijas Valsts ceļu” vadībai. 
Valsts akciju sabiedrība ir noslē-
gusi līgumu par autoceļa tehniskā 
projekta izstrādi un ekspertīzes 

veikšanu, kam jābūt gatavai līdz 
2018. gada oktobrim. Visticamāk, 
ka būvdarbi šajā objektā varētu 
sākties 2019. gadā, bet mēs kā paš-
valdība nevaram pateikt, kādas būs 
“Latvijas Valsts ceļu” finansiālās 
iespējas un vai tiešām būvdarbi 
sāksies 2019. gadā. Paredzams, ka 
autoceļa rekonstrukcija notiks di-
vās kārtās – līdz pagriezienam uz 
Liepāju un no šī pagrieziena līdz 
pagriezienam uz Zirām. Notikumu 
virzība atkarīga no finansējuma un 
valsts iespējam atvēlēt līdzekļus šī 
ceļa sakārtošanai. 

– Vēl viens jautājums par ce-
ļiem. Proti, vai ir iespējams uz-
labot grants ceļu kvalitāti Ances 
pagastā virzienā uz Dundagu, 
Blāzmu, Virpi un Popi?

– Visi šie posmi ir “Latvijas 
Valsts ceļu” pārziņā, par tiem neat-
bild pašvaldība, tādēļ mēs neko ne-
varam darīt citu īpašumā. Tomēr, 
ja ir sūdzības, vienmēr griežamies 
pie “Latvijas Valsts ceļu” atbildīga-
jiem darbiniekiem, un viņi allaž ir 
bijuši pretimnākoši un mēģinājuši 
uzlabot esošo ceļa posmu stāvok-
li. Šis rudens ar savām ilgstošajām 
lietavām, protams, bija īpašs, tādēļ 
ceļus nevarēja līdzināt, jo praktis-
ki katru dienu lija, tāpēc grants 
virskārtas aiztikšana šādā situāci-
jā tikai pasliktinātu ceļu stāvokli. 
Valstī šobrīd tiek apspriests jau-
tājums par vietējās nozīmes valsts 
autoceļu nodošanu pašvaldībām. 
Tiek minēts, ka valstī tie varētu 
būt 4000 kilometru, mūsu novadā 
tie būtu 150 kilometri. Bet, mainot 
īpašnieku, jau neuzlabosies ceļu 
kvalitāte, jo nepieciešams arī fi-
nansējums ceļu uzturēšanai un re-
montu veikšanai. Pašvaldībai tādu 
līdzekļu nav, bet varu pateikt, ka 
nākamajā gadā paredzēts sakārtot 
valsts ceļu Piltene–Zlēkas. Grants 
segumam pirmo reizi mūsu nova-
dā veiks dubulto apstrādi, tātad tas 
būs klāts ar melno segumu.                                                    

– Piltenieki vaicā, kādēļ 
valsts svētku pasākums notika 
laukā un cilvēkiem – arī tiem, 
kurus sveica, – bija jāstāv lietū. 
Vai nebija iespējams pulcēties 
kultūras namā?

– Piltenes pilsētas un pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Abakuks 
skaidro, ka iepriekšējos gados Pilte-
nē notika divi valsts svētku pasāku-
mi – viens kultūras namā, otrs pie 
vidusskolas. Šoreiz nolemts iztikt 
ar vienu pasākumu pie vidusskolas. 
Pārvaldes vadītājs saka: “Šis pasā-
kums ilgst apmēram 30 minūtes un 
ir ļoti emocionāls, jo deg svecītes 
Latvijas valsts kontūras veidā. Šādu 
lēmumu mēs pieņēmām visu Pilte-
nes iestāžu vadītāju sapulcē. Valsts 

svētku simtgadē svinības notiks Pil-
tenes kultūras namā.”

– Jūs vairākkārt esat iztei-
cies, ka pašvaldībām jārūpējas 
par skolu turpmāko likteni. 

– Valdība Izglītības likumā, kas 
tika pieņemts kopā ar Saeimas bu-
džetu, veikusi izmaiņas par izglī-
tojamo skaitu vidusskolas klasēs. 
Turpmāk to varēs noteikt Ministru 
kabinets. Cik liels šis skaits būs, 
pagaidām nav atrunāts. Ir tikai 
minējumi, ka apdzīvotās vietās, no 
kurām tuvākā vidusskola atrodas 
25 un vairāk kilometru attālumā, 
vidusskola varēs pastāvēt tad, ja 
vidusskolas posmā būs vismaz 60 
audzēkņu. Par bērnu skaitu sā-
kumskolās un pamatskolā pagai-
dām netiek runāts. Protams, ka 
mazās novada skolas nevar iztikt 
ar valsts piešķirto mērķdotāciju un 
pašvaldībai jāpiešķir papildu finan-
sējums, ko mēs arī darām. Šobrīd 
pašvaldība neplāno nekādas izmai-
ņas esošajā skolu tīklā, un, cik vien 
spēsim, turpināsim atbalstīt mūsu 
skolas, lai nodrošinātu atbilstošu 
izglītības kvalitāti.

– Pēdējā domes sēdē tiks pie-
ņemts lēmums par dzīvojamo 
telpu īres maksas noteikšanu 
pašvaldības īpašumā un valdī-
jumā esošajām dzīvojamām tel-
pām.

– Jā, tika apstiprināta formu-
la, kuru izmantojot turpmākajos 
gados aprēķinās kopējo īres mak-
su. To veidos dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanas maksas daļa, 
kuru normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā noteiks dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopsa-
pulcēs nolemtais, un maksa par 
īrējamā dzīvokļa 1 m2 lietošanu 
mēnesī. Lietošanas maksa par 1 
m2 Ventspils novadā tiks mainīta 
2018. gada 1. jūlijā. Labiekārtotām 
dzīvojamām telpām par 1m2 tā būs 
0,17  % no valstī noteiktā mēneša 
neapliekamā minimuma konkrē-
tajā gadā, dzīvojamām telpām 
ar daļējām ērtībām – 0,13  %, bet 
dzīvojamām telpām bez ērtībām 
– 0,08 % no valstī noteiktā mēneša 
neapliekamā minimuma konkrē-
tajā gadā. Jāpiebilst, ka nākamgad 
neapliekamais minimums būs 200 
eiro, 2019. gadā – 230 eiro, bet no 
2020. gada 1. janvāra – 250 eiro. 
Tātad lietošanas maksa pamazām 
pieaugs. Savukārt iedzīvotāji, kuri 
izpirks jeb privatizēs pašvaldības 
dzīvojamās telpas, kurās viņi dzī-
vo, lietošanas maksa vairs nebūs 
jāmaksā. Noslēdzot atsavināšanas 
līgumu, par dzīvokļa izpirkšanu 
var samaksāt piecu gadu laikā, tas 
nav jādara uzreiz.

Marlena Zvaigzne

“Nākamajā gadā paredzēts sakārtot valsts ceļu Piltene–
Zlēkas. Grants segumam pirmo reizi mūsu novadā veiks 
dubulto apstrādi, tātad tas būs klāts ar melno segumu,” 
skaidro domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Ja jums ir jautājumi domes priekšsēdētājam, 
rakstiet marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv 

vai zvaniet 25427257. 
Anonīmas sūdzības neizskatīsim, bet konstruktīvas 

iebildes un ierosinājumus noteikti ņemsim vērā.

Iesaka privatizēt 
dzīvojamās telpas

Strauji tuvojas Ziemassvētku laiks, un pavisam drīz 
jau katrā mājā ienāks senais, mīļais un tik ļoti gaidītais 
Ziemassvētku vakars. Katram savādāks, citam par citu 
mīļāks un īpašāks. 

Ziemassvētku laiks liek uz mirkli apstāties no sadzīves 
steigas, pāršķirstīt atmiņu albumus un pārcilāt paveiktā 
grozus. Nekas jau nenotiek uzreiz, bet pamazām. Gadu no 
gada darot, mēs pilinām kopējā laimes biķerī, lai mūsu 
novads būtu skaistāks, lai mēs visi dzīvotu labāk. Svētku 
laikā, atskatoties uz veikumu, sakām paldies visiem, 
kas mūsu kopīgajā darbā palīdzējuši, uzdrīkstējušies, 
atbalstījuši un iedvesmojuši. Sakām paldies katram, kura 
ikdienas godīgais darbs nesis labumu pašiem, tuvākajiem 
un visai sabiedrībai.

Lai priecīgi un gaiši jūsmājās gada nogales 
svētki! Mieru dvēselē, labestīgu skatienu un smaidu, 
uzmundrinošu vārdu un labu veselību jaunajā gadā!

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks



KULTŪRAS VĒSTIS

4  | 
2017. gada 12. decembris

25. novembra vakars 
Ancē pagāja teātra zīmē. 
Kopā pulcējās Ventspils  
novada amatierteātru  
režisori un aktieri nu jau  
tradicionālajā pasākumā 
“Bez maskām”. Amatier-
kolektīvu darbības jaunā 
sezona tikko kā sākusies, 
bet amatierteātri atgriezās 
pavasara lielajā notikumā – 
amatierteātru skatē  
29. aprīlī Ugālē skates žūrija, 
režisores Dace Liepa un 
Ināra Kalnarāja, novērtē-
ja kolektīvu sniegumu un 
izvirzīja labākos, akcentējot 
īpašu veikumu, panākumus 
iestudējumos kopumā un 
atsevišķus aktierdarbus.

Šī gada Ventspils novada ama-
tierteātru balvas “Sapņu laiva 2017” 
ieguvēji ir Popes amatierteātris – 
par iestudējumu “Sirdspuķīte” kā 
labu pieteikumu pilnas izrādes iz-
veidei (režisore Līga Poriete), Ugā-
les amatierteātris “Ugāles drāma” 
– par spēles prieku un azartu S. 
Mihalkova lugas “Trīs sivēntiņi un 
pelēcis vilks” iestudējumā (režisore 
Iveta Pete), Usmas amatierteātris 
– par veiksmīgu scenogrāfiju, estē-
tisku vizuālo noformējumu izrādē 
“Pie sūnu vecīša” (režisore Sigita 
Dermaka), Piltenes amatierteātris 
– par veiksmīgu ansambļa darbu, 

“Sapņu laivas 2017” atradušas savus kapteiņus

atklājot sadzīves tēmas izrādē “Kas-
te” (režisore Zane Pamše), Popes 
amatierteātra režisore Līga Porie-
te – par saimnieces lomu izrādē 
“Sirdspuķīte”, Puzes amatierteātris 
– par veiksmīgu scenogrāfiju izrā-
dē “Dūdotāji” (režisore Iveta Pete), 
Tārgales amatierteātris “Tango” 
– par veiksmīgu ansambļa darbu 
izrādē “Astoņas mīlošas sievietes” 
(režisore Līga Poriete), Užavas 
amatierteātra aktrise Linda Trab-

ša – par Līzes lomas atveidojumu 
izrādē “Frīdis un viņa manta”, Vār-
ves amatierteātra “Vārava” režisors 
Valdis Šmēliņš – par daktera lomas 
atveidojumu izrādē “Pavasara ne-
prāts”, Zlēku amatierteātra aktieris 
Edgars Umbraška – par veiksmīgu 
aktierdarbu izrādē “Krāsns”, Ances 
amatierteātris – par gaumīgu kos-
tīmu izvēli iestudējumā “Piektais 
bauslis” (režisore Vita Auziņa). 

Balvu saņēmējiem pasniedza zie-

dus un aplausus, kas ir labākais vēr-
tējums aktieru un režisoru darbam 
– kur nu vēl atzinība no kolēģiem. 
Tāpat visus priecēja sirsnīgās Liepājas 
teātra aktrises Karīnas Tatarinovas 
izpildītās dziesmas, kas skanīgi tika 
dziedātas kopā ar mākslinieci. 

Novadā darbojas divpadsmit 
pieaugušo amatierteātri, un šādas 
tikšanās, kopā būšanas saliedē 
gan kolektīvus, gan ļauj iepazīt 
citam citu.

Novēlu radošu, spraigu darbu, 
gatavojot iestudējumus jaunajā 
sezonā. Lai veicas režisoriem savu 
ideju realizācijā uz skatuves un 
aktieriem lai vedas atklāt patiesu-
mu savu tēlu atklāsmē. Lai, tieko-
ties amatierteātru skatē 21. aprīlī 
Ugālē, katra kolektīva sniegums ir 
patiess, aizraujošs un skatītāju ap-
lausu atalgots.

Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše

Režisori atelpas brīdī pasākumā “Bez maskām”. IMANTA BUDRA FOTO

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.
Šajā laikā uzkrāti dažādi priekš-

meti, tos Voldemāram dāvinājuši arī 
draugi, tādēļ viņam bija, ko piedā-
vāt jūrkalniekiem. “Es ceru, ka tas, 
ko tagad redzam Jūrkalnē, ir tikai 
sākums! Ja valsts nevar vai negrib 
izveidot šādu ekspozīciju, tad ar to 
sāk nodarboties pašvaldība – kā tas 
ir Ventspils novada gadījumā,” teica 
Voldemārs Rains. Līdzekļus pro-
jekta īstenošanai piešķīra Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds. 
Projekta budžets ir 39 704,63 eiro, 
pašvaldība finansēja 10% no kopē-
jām izmaksām. Jūrkalnes pagasta 
pārvaldes vadītājs Guntars Reķis at-
zina, ka objekts bijis gana apjomīgs, 

Jūrkalnē iekārtots unikāls “Vētru muzejs”

tas prasījis daudz laika un darba, 
bet “vēlamais rezultāts ir ļoti, ļoti 

Zemūdens arheoloģijas centra pārstāvis Voldemārs 
Rains uzticējis jūrkalniekiem daļu savu atrasto un 
viņam dāvināto priekšmetu. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Uz burinieka 
klāja redzams 
arī saplaisājis 
iluminators.

Māris Dadzis uzteica cilvēkus, kuri 
iesaistījās projektā: “Jūrkalnē tādā 
ziņā ir paveicies. Maģiskie vārdi 
“Vētru muzejs” pirmo reizi izska-
nēja no Jura Indāna. Pēc tam pa-
gastā sāka dzīvot Saulvedis Vārpiņš, 
un viņu interesēja konkrētās vietas 
vēsture. Saulvedis, būdams nirējs, 
zināja arī to, ka Jūrmalas muzejā ir 
ekspozīcija “Kuģi dzelmē” un ka tā 
tiks pārvietota, tādēļ viņš uzskatīja, 
ka vismaz daļai no šīs ekspozīcijas 
jānonāk Jūrkalnē.”

Māris Dadzis uzteica arī Jūrma-
las pilsētas muzeja galvenās krājumu 
glabātājas Ineses Helvigas devumu, 
jo viņa bija “Vētru muzeja” satura 
autore un kuratore. “Kad man pagā-
jušajā gadā piedāvāja izveidot ekspo-
zīciju Jūrkalnē, es domāju, ka tas ir 
ļoti labi un Zemūdens arheoloģijas 
centra pārstāvja Voldemāra Raina 
atrastie priekšmeti šeit dzīvos otru 
dzīvi. Tie tagad ir izcelti saulītē,” ak-
centē Inese Helviga.

Marlena Zvaigzne

izdevies”. Arī ekspozīcijas dizaina 
projekta īstenotājs Ģirts Boronovs-
kis uzsvēra, ka “radās šis produkts, 
kas, manuprāt, ir ļoti perfekts un 
baudāms”. Kad Ģirtam piedāvāja 
objektu Jūrkalnē, mākslinieks ilgi 
domāja, vai piekrist, jo bija daudz 
darba, tomēr interese bija lielāka 
par aizņemtību: “Apskatot atsūtītās 
bildes, man bija skaidrs, ka tam ir 
jābūt kādam nogrimušam kuģim. 
Iepazīstoties ar visiem priekšme-
tiem, kurus bija iecerēts eksponēt, 
sapratu, ka, piemēram, stūre, zvans 
un kompass palīdzēs radīt zem-
ūdens pasaules sajūtas, bet dažādi 
kuģu fragmenti tapa par dizaina 
priekšmetiem.”

Ventspils novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Mucenieks pateicās 
visiem, kuri ieguldīja darbu, lai tap-
tu unikālā ekspozīcija. Izrādās, dau-
dzas projektā iesaistītās personas 
strādāja arī brīvdienās, jo bija jāpa-
gūst laikus iekārtot “Vētru muzeju”. 
Arī domes priekšsēdētāja vietnieks 

Ir atkal klāt gada nogale, kad sākam izvērtēt gadā paveikto, 
plānot nākotnē sasniedzamo, gādāt un gaidīt svētku dāvanas un 
ticēt Ziemassvētku brīnumam. Decembra sākuma laika apstākļi 
gan neliecina par jaunā gada tuvošanos, tomēr lielveikalu akcijas, 
reklāmas un visa kā pirkt mudinājumi saka – viss tomēr notiks, 
gatavojieties! Un gan jau līdz gada beigām mūs iepriecēs arī svaigs 
un balts sniedziņš, kas kopā ar ikkatrā pagasta centrā, lauku sētā 
un mājā izvietotajiem rotājumiem spēs uzvarēt tik komercializēto 
svētku gaidīšanas drudzi.

Ja tā mierīgi un rāmi pārdomā, gan jau ikviens no mums šajā 
gadā var atrast kādu pozitīvu veikumu, par kuru ir vērts priecāties 
un ar kuru ir vērts lepoties. Ne vienmēr tai ir jābūt jaunuzceltai 
mājai vai iegādātai automašīnai, arī pie mājas iestādīts koks, 
sakārtota apkārtne vai bērnu labas sekmes skolā – jebkura no 
šīm lietām taču mūs priecē, tātad padara dzīvi krāšņāku ne vien 
katram individuāli, bet arī sabiedrībai kopumā. Protams, ne visu var 
paveikt vienā vai dažos gados, dzīve ir dzīve – ar savām baltajām 
un ne tik baltajām dienām, tieši tāpēc vienmēr ir un būs lietas, uz 
kurām jātiecas nākotnē. Lai tas izdodas, pie tam ir taču iemesls arī 
pacensties vairāk nekā katru gadu, jo šos sasniegumus taču varam 
veltīt savas valsts Latvijas simtgadei!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!

Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis
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NOVADĀ 
19. decembrī plkst. 16 Piltenes 
kultūras namā tiekas novada kultūras 
darbinieki pasākumā “Brīdi pirms...”. 
Balvas “Kultūras laiks” pasniegšana, 
koncertē “Jūras akmentiņi”. 

PILTENE
12., 19. decembrī zolītes rudens 
kauss.
12., 19. decembrī dienas centra 
tikšanās. 
14. decembrī plkst. 19 koncerts 
“Guntars Račs un viņa dzeja”, ieeja 
brīva.
15. decembrī plkst. 16 pie 
Ziemassvētku egles aicināti seniori.
15. decembrī plkst. 19 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts, dzied 
“Jūras akmentiņi”, ieeja brīva.
21. decembrī plkst. 18 svētku egle 
Piltenes vidusskolai.
22. decembrī plkst. 16 svētku 
egle pirmsskolas izglītības iestādei 
“Taurenītis”.
22. decembrī plkst. 19 Bluķa vakars. 
26. decembrī plkst. 15 ciemos nāk 
Ziemassvētku vecītis.
31. decembrī plkst. 21 Suņa gada 
sagaidīšanas balle kopā ar grupu 
“Divas promiles”.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāžu cikls un stends 
“Bibliotēkas kalendārs stāsta” – par 
ievērojamiem cilvēkiem – jubilāriem, 
atceres dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem decembrī.
l Literatūras izstāde abonementā 
“Gaismas lokā” – rakstniecei, tulkotājai 
un domātājai Zentai Mauriņai 120.
l Literatūras izstāde bērnu nodaļā 
“Vai gaidīji Ziemassvētkus?”.
l Literatūras izstāde abonementā 
“Nāk svētku gaidīšanas prieks”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
54. kopa.
PASĀKUMI
l Decembrī aicinām atnest uz 
bibliotēku kādu eņģeļa figūriņu, lai 
kopā veidotu grāmatu, suvenīru, 
rokdarbu izstādi “Salido eņģeļi”.
l 18.–20. decembrī jauno grāmatu 
dienas.
l Decembrī paredzēta radoša 
darbnīca bērniem “Atradu ideju 
grāmatā” un ekskursija Bērnu žūrijas 
dalībniekiem.
 
PUZE 
Līdz  22. decembrim Puzes bibliotēkā 
Ziemassvētku rokdarbu izstāde ar 
pārdošanu! 
17. decembrī plkst. 18 Puzes 
kultūras namā Ievas Akurāteres 
koncerts, piedalīsies arī Leons Sējāns 
(ģitāra), Matīss Akurāters (perkusijas). 
Ieeja 3 eiro.
22. decembrī plkst. 10 Puzes 
kultūras namā pirmsskolas 
izglītības iestādes audzēkņiem 
un pašiem mazākajiem Puzes 
pagastā deklarētajiem iedzīvotājiem 
Ziemassvētku pasākums kopā ar 
Čučumuižas rūķiem. Tiks dalītas 
Ventspils novada saldumu paciņas. 
Ja jūsu bērns nav deklarēts Puzes 
pagastā un viņam nepienākas 
Ventspils novada saldumu paciņa, bet 
gribat, lai viņš piedalās pasākumā, 
tad būsiet gaidīti, tikai sagatavojiet 
saldumu paciņu viņam un pirms 
pasākuma saskaņojiet ar Puzes 
kultūras nama vadītāju.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde abonementā “Es 
viņu pazīstu” – rakstniecei, tulkotājai 
un domātājai Zentai Mauriņai 120.
l Literatūras izstāde “Sūnu 
ciema zēni” – rakstniekam, 
literatūrzinātniekam, kritiķim 
Andrejam Upītim 140. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 

57. kopa.
PASĀKUMI
l Decembrī sadarbībā ar kultūras 
namu Ziemassvētku rokdarbu izstāde 
– tirdziņš.
l Līdz 15. decembrim radošas 
nodar bības bērniem “Raibu raibi 
cimdu raksti”, darbošanās ar līmi, sāli 
un krāsām.
 
TĀRGALE 
15. decembrī plkst. 16 Tārgales 
pagasta pārvaldes aktu zālē 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
21. decembrī plkst. 16 Bluķa vakars 
Tārgalē. Tikšanās pie eglītes Eiras.
22. decembrī plkst. 14 Tārgales 
pamatskolas zālē  Ziemassvētku eglīte 
bērniem, kuri neapmeklē skolu vai 
pirmsskolas iestādes. Ciemos gaidīsim 
Ziemassvētku vecīti. Līdzi ņemt 
Ziemassvētku vecīša ielūgumu.
22. decembrī plkst. 18.30 Tārgales 
pamatskolas zālē Ziemassvētku vakars 
Tārgales pagasta amatierkolektīvu un 
senioru klubiņa dalībniekiem.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Iededz  
sveces savā logā! No Adventes līdz 
Ziemassvētkiem”.
l Literatūras izstāde “Rakstniekam 
Andrejam Upītim 140”.
l Literatūras izstāde “Rakstniecei 
Zentai Mauriņai 120”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
47. kopa.

JŪRKALNE 
16. decembrī plkst. 18 Jūrkalnes 
tautas namā etnogrāfiskais ansamblis 
“Maģie suiti” ielūdz uz Ziemassvētku 
ieskaņas koncertu.
28. decembrī plkst. 18 Jūrkalnes 
tautas namā Ziemassvētku pasākums 
pagasta senioriem.
Bibliotēka 
Izstādes
l Literatūras izstāde “Rakstniekam, 
literatūrzinātniekam un kritiķim 
Andrejam Upītim 140”.
l Literatūras izstāde “Latvijas valsts 
eksprezidentei Vairai VīķeiFreibergai 
80”.
l Literatūras izstāde “Ziemassvētku 
našķi”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
53. kopa.
PASĀKUMI
l 16. decembrī plkst. 17 gada 
noslēguma pasākums audēju pulciņa 
dalībniecēm.
l 19. decembrī  jauno grāmatu 
diena.
 
UŽAVA
Līdz 31. decembrim Užavas tautas 
nama otrā stāva telpās izstāde pārdo
šana “Māls Alsungas meistaru rokās”. 
15. decembrī  plkst. 19  
Ziemassvētku pasākums 
pašdarbniekiem, pagasta 
darbiniekiem, pamatskolas 
skolotājiem un darbiniekiem, pagasta 
pārējām iestādēm. Vakara muzikālo 
daļu kuplinās muzikants A. Bānis, visus 
ar humoristisku programmu “Kā mēs 
viņus...” izklaidēs amatierteātris no 
Kuldīgas režisores D. Priedes vadībā. 
Pasākumā ieeja brīva.
21. decembrī plkst. 11 eglīte 
pašiem mazākajiem užavniekiem. 
Visus priecēs Kuldīgas amatierteātra 
izrāde “Kā Ziemassvētku vecītis balsi 
pazaudēja”.
21. decembrī plkst. 17 Užavas 
tautas nama zālē Užavas pamatskolas 
Ziemassvētku pasākums.
31. decembrī plkst. 23 vecgada 
balle “Sveiks, Jaunais gads!”. Ieejas 
maksa 4 eiro (jaunajā gadā 5 eiro).
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Trejādas saules. 

Sieviete. Personība. Noslēpums” – 
Latvijas valsts eksprezidentei Vairai 
VīķeiFreibergai 80.
l Fotoizstāde “Ar saknēm dzimtajā 
zemē” – Ventspils novada pašvaldības 
atbalstīts kultūras projekts.
l Literatūras izstāde “Neiespējamais 
ir iespējams, ja tam tic!” – rakstniecei, 
tulkotājai un domātājai Zentai 
Mauriņai 120.
l Literatūras izstāde “No Adventes 
līdz Ziemassvētkiem”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
55. kopa.
PASĀKUMI
l 21. decembrī pēcpusdiena pie tējas 
tases “Dedz baltu sveci vainagā, Par 
gaidīšanu dedz”. Ikviens tiek aicināts 
parakstīties Tautas saimes grāmatā 
un atstāt veltījumu Latvijai (Užavas 
bibliotēkā  – 21. un 22. decembrī).

ANCE
12. decembrī plkst. 13 Ances 
pamatskolas bērnu Ziemassvētku 
koncerts.
16. decembrī plkst. 18 
Ziemassvētku koncerts.
18. decembrī plkst. 10 rūķu 
Ziemassvētki pašiem mazākajiem 
Ances pagasta iedzīvotājiem.
31. decembrī plkst. 22 Jaungada 
balle. Spēlē grupa “Saulvējā”. 
Pieteikties līdz 29. decembrim, tālr. 
22037982. Ieejas maksa 5 eiro. 31. 
decembrī ieejas maksa 10 eiro.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Latvija tagad 
ir manas mājas!” – Latvijas valsts 
eksprezidentei Vairai VīķeiFreibergai 
80.
l Literatūras izstāde “Rakstniekam, 
literatūrzinātniekam, kritiķim 
Andrejam Upītim 140” (no 12. 
decembra).
l Dzejoļu izstāde bērniem “Salavecim 
gara bārda, vairāk nezinu ne vārda” 
(no 12. decembra).
l Ziemassvētku tradīcijām veltīta 
literatūras izstāde “Laidiet svētkus 
istabā” (no 18. decembra).
l Ziemassvētku un jaunā gada 
atklātnīšu izstāde “No sirds!” (no 18. 
decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
50. kopa.
PASĀKUMI
l 12., 14. decembrī plkst. 11.30 
bibliotekārās stundas bērniem 
“Ziemassvētku brīnumi” ar pasaku 
stāstīšanu un tradīciju iepazīšanu. 
l 12.–15. decembrī plkst. 14 
radošas Ziemassvētku darbnīcas 
“Gatavošanās prieks!”.
l 16. decembrī plkst. 11 pasākums 
“Lai miers virs zemes, cilvēkiem labs 
prāts!”  bibliotēkas lasītāju interešu 
klubiņa “Dažādības” dalībniekiem.

UGĀLE
26. decembrī plkst. 14 
Ziemassvētku koncerts. Koncertā 
piedalās Aleksandrs Kalējs un Māris 
Sliecāns. Ieeja bez maksas. 
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Rekordists 
Armands Puče”.
l Ērika Plūksnas darināto svečturu 
izstāde (no 18. decembra)
l Literatūras izstāde “Zvani un 
sveces, un eglīte zaļa” – Ziemassvētku 
tradīcijas, dzejoļi, rotājumi, idejas 
svētku sagaidīšanai.
l Literatūras izstāde “Rakstniecei, 
tulkotājai un domātājai Zentai 
Mauriņai 120” ciklā  “Decembra 
jubilāri”.
l Literatūras izstāde “Rakstniekam 
Aivaram Kalvem 80” ciklā “Decembra 
jubilāri”.
l Literatūras izstāde “Dzejniekam 
Jānim Ziemeļniekam 120” ciklā 
“Decembra jubilāri”.
l Literatūras izstāde “Rakstniekam 
Zeiboltu Jēkabam 150” ciklā 
“Decembra jubilāri”.
l Literatūras izstāde bērniem “Pie 
eglītes skaitāmi pantiņi”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
59. kopa.

PASĀKUMI
l 7. decembrī plkst. 13 – tikšanās 
ar grāmatu autoru Armandu Puči 
VKKF atbalstītajā Ventspils bibliotēkas 
projektā “Rakstnieks lauku bibliotēkā”.
l 21. decembrī jauno grāmatu 
diena.

POPE
26. decembrī plkst. 17 
Ziemassvētku koncerts. Programmā 
Liepājas zvanu koris “Campanella”.
Ieejas maksa 3 eiro.
31. decembrī plkst. 22 vecgada 
balle. Spēlē grupa “Kurzemnieki” no 
Ventspils. Ieejas maksa 5 eiro.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Zaļā zeme” – 
rakstniekam, literatūrzinātniekam, 
kritiķim Andrejam Upītim 140.
l Literatūras izstāde “Vēstules un 
atmiņas” – rakstniecei, tulkotājai un 
domātājai Zentai Mauriņai 120 (no 
15. decembra).
l Literatūras izstāde “Ziemas 
saulgrieži – gaismas un auglības 
svētki” (no 18. decembra).
l Literatūras izstāde “Ūdens burbuļi” 
– rakstniekam Zeiboltu Jēkabam 150 
(no 27. decembra).
l Literatūras izstāde “Laimīgu 2018. 
gadu!” (no 27. decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
46. kopa.
PASĀKUMI
l 18. decembrī plkst. 11 bibliotēkas 
interešu kopas “Kamene” pasākums 
“Ziemassvētkus gaidot”.

ZIRAS 
22. decembrī plkst. 15 Ziru tautas 
nama zālē ciemosies Čučumuižas rūķi 
un Ziemassvētku vecītis. Tiks dalītas 
Ventspils novada sagādātās paciņas 
pirmsskolas vecuma bērniem.
Bibliotēka
Izstādes
l Novadpētniecības materiālu izstāde 
“Ziras laiku laikos – atpazīsti cilvēkus 
un laikus”.
l Ziru rokdarbu pulciņa izstāde 
“Raksti un pogas” (līdz 15. 
decembrim).
l Literatūras izstāde “Saules zīmes” 
– Latvijas valsts eksprezidentei Vairai 
VīķeiFreibergai 80.
l Literatūras izstāde “Zaļā zeme” – 
rakstniekam, literatūrzinātniekam, 
kritiķim Andrejam Upītim 140.
l Literatūras izstāde “Uzdrīkstēšanās” 
– rakstniecei, tulkotājai un domātājai 
Zentai Mauriņai 120.
l Literatūras izstāde “Svētku gaidās” 
(no 18. decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
48. kopa.
PASĀKUMI
l Visu decembri bibliotēkā darbosies 
“Labo vārdu pasts”.
l 13.–14. decembrī aicinām ierakstīt 
savu novēlējumu Tautas saimes 
grāmatā.
l 28. decembrī plkst. 14 
Ziemassvētku piparkūku darbnīca.
 
ZLĒKAS  
21. decembrī  svētku egle pašiem 
mazākajiem notiks bērnudārza telpās. 
31. decembrī plkst. 22 Jaungada 
balle ar grupu “Stāvkrasts”. Ieejas 
maksa 3 eiro.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Prezidente 
un Saules dainas” – Latvijas valsts 
eksprezidentei Vairai VīķeiFreibergai 
80.
l Literatūras izstāde “Smiļģa aktierim 
Harijam Liepiņam 90”. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
45. kopa. 
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
51. kopa.
PASĀKUMI
l 21. decembrī bibliotēka 
organizē koncerta “Debess dārzos” 
apmeklējumu Kuldīgas Sv. Annas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
l 27. decembrī plkst. 14 Dāmu 
klubiņa pasākums “Ziemassvētku 
maskas”.

USMA 
23. decembrī plkst. 14 bērnu eglīte.
29. decembrī plkst. 19 galda spēļu 
vakars.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Rokas darba 
nebijās”.
l Tradicionālā lielā Ziemassvētku 
rokdarbu izstāde “Mans vaļasprieks – 
svētku priekam” (no 12. decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
49. kopa.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
58. kopa.

VĀRVE 
“SPORTA UN KULTŪRAS  
CENTRS ZŪRAS” 
21. decembrī plkst. 16 Ventavas 
sabiedriskajā centrā Vārves pagastā 
deklarētajiem pirmsskolas vecuma 
bērniem Ziemassvētku pasākums. 
Izrāde “Kā Ziemassvētku vecītis 
balsi pazaudēja”. Ventspils novada 
pašvaldības sarūpētās konfekšu tūtas 
saņems Vārves pagastā deklarētie 
bērni līdz 5 gadu vecumam. 
22. decembrī plkst. 17 “Rūķu 
darbnīcā” (pie Zūru muzeja) pasākums 
“Ar piparkūku smaržu”. Tirdziņš, 
dekoru gatavošana, piparkūku 
cepšana, silta tēja un rotaļas kopā ar 
rūķiem.
26. decembrī plkst. 16 Ventavas 
sabiedriskajā centrā Edgara Pujāta 
Ziemassvētku koncerts. Ieeja 1 eiro.
30. decembrī plkst. 17, jauno gadu 
sagaidot, bērniem disenīte. Spēles, 
rotaļas, karaoke, dejas. Ieeja 0,50 eiro.
Līdz 18. decembrim “Sporta un 
kultūras centrā Zūras” izstāde “Stāsti 
par lietām”. 
13. janvārī plkst. 17 Zūru 
pamatskolas mazajā zālē Vārves 
pagasta amatierkolektīvu koncerts 
“Zvaigznes mirdz”, pēc koncerta balle.
 
JIC “LIGZDA” 
Līdz 30. decembrim radošo darbu 
konkurss “Ziemassvētki”.
13. decembrī plkst. 16 pēcpusdiena 
bērniem “Piparkūku “Ledus bumbas””.
29. decembrī plkst. 17 jauniešu 
vakars “Vecgada pavadīšana”. 12. 
dzimšanas diena JIC “Ligzda”.
5. janvārī plkst. 13 dāmu klubiņa 
“Kalizija” nodarbība “Mana zvaigzne”.

BC “TĪNE” 
14. decembrī plkst. 17 eglītes 
iedegšana pie “Tīnes” “Tik daudz, 
daudz prieka mazajiem tu nesi, 
eglīte!”.
21. decembrī plkst. 18 uzvedības 
stunda “Kas man vajadzīgs, lai es kļūtu 
laimīgs?”.
Vārves  bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Rakstniecei 
Zentai Mauriņai 120”.
l Literatūras izstāde “Ziemassvētku 
laikā” (no 21. decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
52. kopa.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
56. kopa.
PASĀKUMI:
l 19. decembrī plkst. 15.40 
radošas nodarbības un Bērnu žūrijas 
grāmatu lasīšana bērnudārza “Zīļuks” 
sešgadniekiem. 
l 15. decembrī plkst. 13 interešu 
klubiņa tikšanās “Mirkli pirms 
Ziemassvētkiem”.
Zūru bibliotēka
Izstādes	
l Literatūras izstāde “Aktieris, kurš 
spēlēja visu, kas pasaulē sastopams” 
– Harijam Liepiņam 90 (līdz 20. 
decembrim).
l Apsveikuma kartīšu izstāde “Atver 
vārtus, atver durvis – Ziemassvētki 
klāt!” (no 21. decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 
52. kopa.
PASĀKUMI
l 15. decembrī plkst. 18 atpūtas 
pēcpusdiena “Tici Ziemassvētku 
brīnumam!”.
l 21. decembrī plkst. 17 radoša 
darbnīca “Cepu, cepu piparkūku!”.

Ventspils novada pasākumu afiša

12. decembris – 15. janvāris
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Bērnu emocionālā  
labklājība ir ne vien skolas, 
bet arī vecāku ziņā. To, kādā 
noskaņojumā skolēns  
pavada dienu mācību  
iestādē, nosaka ne vien  
skolotāja sveiciena tonis, 
sagaidot skolā, bet arī rīta 
cēliens un vecāku atvadu 
sveiciens brīdī, kad mazais 
cilvēks iziet no mājas.  
Izpratnei par bērna  
emocionālo labklājību 
un laimīga cilvēka dzīves 
principiem tika veltīta arī 
Ventspils novada vecāku 
konference, kas norisinājās 
Puzes pamatskolā.  
“Ventspils Novadnieks” 
piedāvā ieskatu galvenajās 
atziņās arī tiem, kuri  
dažādu iemeslu dēļ nevarēja 
apmeklēt pasākumu. 

Ventspils novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde, saņēmusi at-
zinīgus vārdus par iespēju dzirdēt 
dažādus lektorus, kuri sniedz vēr-
tīgus padomus bērnu audzināšanā 
un veicina sadarbību starp vecā-
kiem un skolu jaunās paaudzes 
izglītošanā, turpina iesākto tradī-
ciju un rīko vecāku konferences. 
Šogad novembra pirmajā nedēļas 
nogalē tā norisinājās Puzes pa-
matskolā un pulcēja vairāk nekā 
simt vecāku un pedagogu no visa 
novada. Klātesošie atzina, ka šā-
das lekcijas ir vērtīgas un no jauna 
uzzinātais, kā arī vispārzināmais, 
bet labi aizmirstais vecais, atkal 
likts aiz auss, mudina ikdienas 
steigā vairāk piedomāt pie vār-
diem un attiecībām ar bērniem. 

Pilnas saujas  
pozitīvu emociju

Ventspils novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Aina Klimovi-
ča, uzrunājot konferences dalīb-
niekus, uzsvēra, ka ir būtiski ar 
vecākiem kaut reizi gadā satikties 
un apmainīties viedokļiem. “Sko-
lotājs un vecāks deviņus mēne-
šus gadā dzīvo ciešā mijiedarbībā 
viens ar otru. Ne vienmēr šīs at-
tiecības ir vieglas, ir dažādi. Tad 
nereti mēs domājam – cik labi 
būtu, ja otrs mainītos vai rīkotos 
citādi, tad gan man būtu vieg-
lāk. Taču jāsaprot, ka katram no 
mums ir sava izpratne, savi uzde-
vumi, tādēļ bieži vien noteicošā 

veiksmīgai sadarbībai var būt tieši 
pozitīvā saskarsme, lai mainīties 
gribētu ikkatrs, apzinoties arī savu 
atbildības daļu,” uzskata pārvaldes 
vadītāja, aicinot uz diskusiju par 
saskarsmi un pozitīvu virzību tajā. 

Par bērnu saskarsmes īpatnī-
bām pieredzē un zināšanās dalījās 
Pelču internātpamatskolas direk-
tora vietniece metodiskajā dar-
bā Līga Kuršinska. Viņa uzsvēra 
pozitīvas komunikācijas nozīmi 
ģimenē, ticību bērnam un ticību 
sev, pastāstot arī par cilvēka tem-
peramenta tipiem un mācot atpa-
zīt tos jau agrīnā vecumā. 

Tikmēr skolotājiem tika nodro-
šināta pedagogu programma. Lai 
arī viņi rastu jaunus risinājumus 
mācību darbā, par smilšu lampu 
daudzveidīgu pielietojumu radošās 
domāšanas attīstībai stāstīja Linda 
Līdaka-Ambrazeviča. Viņas teikta-
jā ieklausījās arī Ventspils novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks un 
pedagogs Guntis Mačtams un pēc 
konferences atzina, ka viņam brī-
dī, kad pedagogi vēlēsies izmantot 
šādu metodi mācību darbā un lūgs 
finansējumu aprīkojuma iegādei, 
būs skaidrs, par ko ir runa un ko 
šāda pieeja var sniegt audzēkņiem.

Pusdienas pārtraukumā kon-
ferences dalībnieki baudīja Puzes 
pamatskolas jaunajā ēdināšanas 
kompleksā tapušās pusdienas, tā-
dējādi izbaudot to atmosfēru un 
ēdienu, kāds skolas ikdienā tiek 
nodrošināts skolēniem. Tāpat kā 
noskaņa un patīkamā atmosfēra, 
ko, nodrošinot konferences no-
risi, sarūpēja Puzes pamatskolas 
direktore Nellija Sileviča un pa-
matskolas darbinieku kolektīvs, 
arī pusdienas bija baudāmas un 
saņēma atzinīgu novērtējumu. 

Paēdis cilvēks ir laimīgs cil-
vēks, un konferences nobeiguma 
daļā smaidu un pozitīvas sajūtas 
vēl vairāk pastiprināja filozofa un 
žurnālista Haralda Burkovska ie-
dvesmojošā lekcija par laimi un 
cilvēka emocionālo labklājību jeb 
prāta emocionālā stāvokļa nozīmi 
laimes sajūtā. Dienas noslēgu-
mā smaidīja it visi. Aina Klimo-
viča, sakot paldies konferences 
rīkotājiem – Izglītības pārvaldes 
darbiniekiem, Puzes pamatskolas 
kolektīvam, kā arī lektoriem, ve-
cākiem un pedagogiem –, vēlēja 
noķert savu veiksmes pūķi aiz as-

tes un turēt to ciet, sakrāt pilnas 
saujas ar pozitīvām emocijām.

Svarīgi pazīt 
savu bērnu 

Lindas Kuršinskas stāstījums 
vecākiem deva iespēju izvērtēt, 
pie kura no temperamenta tipiem 
pieder viņu bērni, un ņemt vērā it 
kā vienkāršus, bet tajā pašā laikā 
ļoti būtiskus padomus, kā prob-
lemātiskās situācijās tikai ar iz-
pratni un dažām izmaiņām pašu 
vecāku rīcībā un runas manierē 
var panākt pozitīvas izmaiņas sa-
skarsmē ar bērnu un līdz ar to gan 
ikdienas mājas dzīvi, gan mācību 
procesu padarīt daudz vieglāku. 
Atliek vien atpazīt savu bērnu. 

Jūtīgais tips. Ļoti emocionāls. 
Pats svarīgākais ir emociju izpau-
šana. Ātri apvainojas, ātri nosarkst. 
Grib radīt pozitīvas emocijas ci-
tiem, iepriecināt. Vienmēr pado-
mās par kādu kartīti vai pārsteigu-
mu citiem. Daudz runā. Šos bērnus 
ir svarīgi uzklausīt. Ja noraida un 
to nedara, kļūst kaprīzi un nepa-
klausīgi, kas liecina, ka bērns slīgst 
depresijā. Vecākiem jāmāk just līdzi 
šādiem bērniem. Nedrīkst teikt: 
“Beidz čīkstēt, sāc darīt!” Ja šādus 
bērnus uzklausa, iedziļinās viņu 
sajūtās, nevis tās noliedz, tie izaug 
empātiski un līdzjūtīgi. 

Militārais tips. Ļoti aktīvi. 
Galvenais mērķis ir rīcība. Šie ir 
bērni, kuri parasti sajauc kaut ko 
kopā, noliek un ar interesi gaida, 
kad sprāgs. Ir gatavi iet, vest visus 
sev līdzi, pat ja nezina, uz kurie-
ni. Galvenais ir savākt komandu 
un doties. Vecākiem vajadzētu 
iesaistīties un palīdzēt šiem bēr-
niem atrast mērķi. Ja viņiem ir 
mērķis, daudz citas palīdzības pa-
rasti vairs nevajag. Šie bērni seko 
kompetentam un pašpārliecinā-
tam vadītājam, tādēļ ir svarīgi, 
lai skolotājs bērnam ir autoritāte. 
Kopumā ir grūtāk vadāmi, taču 
no vecāku puses tiem derēs tei-
kums: es gribu, lai tu izdari šo vai 
to, – īsi un konkrēti. Svarīgi šos 
bērnus nekritizēt citu klātbūtnē, 
tad neklausīs vispār. Labi sportisti 
un līderi. 

Komunikatīvais tips. Daudz 
ko iesāk, bet ir grūti pabeigt. Vi-
sur atrod vietu, viegli iekļaujas 
un kontaktējas. Necieš rutīnu un 
alkst pēc pārmaiņām. Šie ir tie 

bērni, kuriem iedod naudiņu, aiz-
sūta uz veikalu pēc piena, bet viņš 
atnāk mājās ar sieriņiem, jo izdo-
mā, ka sieriņi būs garšīgāki. Vien-
mēr izdomā ko jaunu, pieliek klāt 
savu. Izaug mākslinieki un refor-
matori. Šie bērni nestrādā pēc citu 
receptēm. Ja pateiks, ka kaut kas 
jāizdara pēc receptes, viņš līdīs 
no ādas ārā, lai kaut ko samainītu.  
Aizmiršana šādiem bērniem nav 
vieglprātības pazīme, jo viņiem 
ir tik daudz ko darīt, ka mazsva-
rīga informācija vienkārši izkrīt 
no prāta. Vecākiem dažkārt ir 
vērts pievērt acis par aizmirstām 
lietām. Šie bērni pretojas vecāku 
komandām. Nederēs teksts: “Sa-
kārto istabu,” – bet derēs: “Tavā 
istabā nav kārtības, kad tu to va-
rētu sakārtot?” Svarīga ir iztēle, 
un daudz bīstamāka nekā citiem 
ir TV un interneta informācijas 
plūsma agrīnā vecumā. Koncen-
trēšanos iemācās kā pēdējo no 
prasmēm. Haoss ir viņu sistēma. 

Recepšu tips. Bērni, kuri vien-
mēr grib zināt, ko darīs citi. Domā 
ne tik daudz par sevi, no savām 
pozīcijām, bet svarīgi, ko mamma, 
tētis darīs, ko skolotājs darīs. Arī 

Mazāk domāt, vairāk just! 
Mazāk saskābt, smaidīt vairāk 
(smaids padara mūs sārmainus, 
sārmaina vide veicina veselību 
organismā)! 
Mazāk runāt, vairāk klausīties!
Mazāk tiesāt, vairāk pieņemt!
Skatīties mazāk, vairāk darīt 
(nožēlot var tikai to, ko esi 
pamēģinājis – sākt skriet šodien, 
nevis rīt)! 
Sūdzēties mazāk, vairāk uzslavēt!
Mazāk baidīties un mīlēt vairāk! 
Ieplānojiet ceļojumus, pat ja tajā 
nevarat aizbraukt (tikai 33 % ir 
bauda no ceļojuma, pārējais ir 
plānošana un gaidas)! 
Ejiet ātrāk gulēt un celieties agrāk! 
Pavadiet laiku ar draugiem un 
ģimeni!
Palīdziet citiem (darbs, ko dara 
bez atlīdzības, sniedz lielāku 
gandarījumu nekā darbs, par ko 
maksā)! 
Vingrojiet vismaz septiņas minūtes 
dienā!
Ne jau veiksme ir laimes atslēga. 
Ja mēs esam laimīgi, tad mums 
veicas! 
Būtiski laimīgāki par citiem ir tie, 
kas ir pateicīgi par to, kas viņiem ir!  

Haralds Burkovskis 

Laimīgs bērns skolā 
ir arī vecāku atbildība

Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča pateicas 
Haraldam Burkovskim par interesanto stāstījumu. 

DACES VAŠUKAS FOTO

šie pēc dabas ir lēni bērni. Viņiem 
svarīgs režīms – vienā laikā iet gu-
lēt, vienā laikā stāstīt pasaku. Ja 
pieradis mazgāties deviņos vakarā, 
tad, nedod dievs, aizbrauks ciemos 
un deviņos mazgāšanās nenotiks. 
Ja šāds bērns pieradis vakarā pie-
cas minūtes parunāt ar mammu, 
tad tas ir jāievēro un nedrīkst sa-
runu izlaist, bērns to pārdzīvos un 
nebūs izteicis ko viņam varbūt ļoti 
svarīgu. Motivācijai vislabāk strādā 
frāze: “Ir pienācis laiks (doties, mā-
cīties, mazgāties un tml.).” Mācās 
lēnāk, bet ir gatavi sadarboties. Šie  
bērni parasti neteiks: “Man gribas 
kaut ko darīt.” Ja neliks, nepiedā-
vās darīt, tad var sēdēt un nedarīt 
neko. Vajag laiku, lai iekļautos vidē, 
taču izveidotās attiecības ir daudz 
noturīgākas.  

Laime sākas nevis  
no veiksmes,  
bet attieksmes 

Kad Haralds Burkovskis pus-
nopietni, puspajokam, izmantojot 
statistiku par kaitīgu ieradumu un 
sirdskaišu korelāciju, salīdzināja 
japāņus, francūžus, itāļus ar ame-
rikāņiem un britiem, izdarot seci-
nājumu: “šķiet, ka angļu valoda ir 
tā, kas mūs nogalina”, zāli pāršalca 
smiekli. Atvērtā un smaidīgā sajū-
tā kā vienā elpas vilcienā paskrēja 
stunda, kurā aiz auss tika liktas 
atziņas par to, kā ik dienu laimes 
sajūtu sev, ģimenei un citiem cil-
vēkiem noturēt pašam, nevis gai-
dīt no citiem: tēvoča Sema, kas no 
Amerikas atvedīs naudas maisu, 
laika apstākļiem, kas kārtējo reizi 
aizsedz sauli, vai kašķīgas pārde-
vējas veikalā. Un galu galā prie-
cīgiem un laimīgiem vecākiem ir 
laimīgi bērni, tādēļ H. Burkovskis 
iesaka: “Jēdzīgākā lieta, ar ko tu 
dzīvē vari nodarboties, ir kļūt la-
bāks cilvēks.” Vecāki māca – laba 
izglītība novedīs pie laba darba, 
labs darbs – pie laba auto un tā 
tālāk. Taču dzīvē nav tiešas saka-
rības starp izglītību, karjeru, nau-
das daudzumu un laimes sajūtu. 
Laime sākas katrā pašā, nevis no 
kādiem ārējiem apstākļiem, ie-
dvesmojoši par vispārzināmo vēl-
reiz novada vecākiem atgādināja 
H. Burkovskis, noslēgumā līdzi 
dodot dažas uzvedības receptes. 

Dace Vašuka 

Gadu mijā esam jaunu pārmaiņu priekšā – esam 
vērtējuši aizejošo gadu un pieņemam jaunā gada 
izaicinājumus. 

2018. gadu dzīvosim, strādāsim Latvijas 100 gadu  
zīmē, apliecināsim sevi latviešu lielākajos svētkos –   
XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos  
un starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2018”.  
Novēlu visiem un ikvienam, lai šie izaicinājumi mūs 
padara stiprākus, radoši atdevīgus, mūsu darbs, mūsu 
radošās aktivitātes lai dod mums gandarījumu, lepnumu 
par sevi, savu novadu, savu valsti.

Ventspils novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše
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Turpinās Latvijas valsts simt-
gadē veidotās iniciatīvas “Latvijas 
skolas soma” pilotprojekta aktivi-
tātes Ventspils novada skolēniem. 
Piedāvājam iepazīt mūsu pašu 
Ventspils un tās apkaimes senvēs-
turi, teikas, iedzīvotāju tradīcijas. 
Un kurš gan vēl viskompetentāk 
to var atklāt, ja ne muzejs un tā 
darbinieki? Tāpēc izmantosim 
to! Mūsu interešu un vēlmju pie-
pildījumu nodrošina Ventspils 
Livonijas ordeņa pils – muzejs un 
tā filiāle Ziemeļkurzemes Amat-
niecības konsultāciju centrs jeb 
Ventspils Amatu māja muzejpe-
dagoģu Ilvas Buntikas un Martas 
Tjarves vadībā. Pasākumi dalīb-
niekiem notiek ierastajās trīs ve-
cuma grupās: 2.–4., 5.–6. un 7.–9. 
klašu skolēniem.

5. decembrī 2.–4. klašu au-
dzēkņi Livonijas ordeņa pilī pie-
dalījās muzejpedagoģiskā nodar-
bībā “Mans muzejs – mana pils 
I”, kurā uzzināja, kas ir muzejs, 
ko tajā dara, kādēļ tas vajadzīgs, 
kas ir muzeja eksponāts. Muzej-
pedagoģe I. Buntika iepazīstināja 
ar muzeja telpām, turklāt arī tām, 
kas parastam ikdienas apmeklētā-
jam nav pieejamas – muzeja krā-
jumu glabātuvi un restaurācijas 
telpām, kā arī ar muzeja darbi-
nieku profesijām. Pēc pils steig-
šus devāmies uz Amatu māju, kur 
gaidīja muzejpedagoģe M. Tjarve, 
lai aicinātu uz mācību klasi, kas 
iekārtota 19. gs. stilā, un novadītu 
mācību stundu atbilstoši tā lai-
ka tradīcijām. Bija jāiepazīstas ar 
skolas noteikumiem un jāizšķir, ar 
ko tad senā skola atšķiras no mūs-
dienu skolas. Skolas jaunkundze 
mācīja glītrakstīšanu un skaitīša-
nu ar skaitīkļiem.

6. decembrī nodarbībā “Mans 
muzejs – mana pils II” 5.–6. klašu 
skolēni devās informatīvā ceļoju-

mā Livonijas ordeņa pils pagātnē, 
uzzinot tās simbola Melnā sivēna 
dzīves stāstu, iepazīstot muzeja 
krājuma priekšmetus un izmē-
ģinot spēli “Muzeja eksponāti”. 
Amatu mājā varēja uzzināt par 
senās skolas vēsturi, disciplīnu un 
tikumisko audzināšanu. Bija ap-
skatāmas senās mācību grāmatas 
un tā laika liecības. Stundā mācīja 
rakstīt ar grifelēm uz šīfera tāfelī-
tēm.

12. un 13. decembrī 7.–9. 
klašu audzēkņi piedalīsies mu-
zejpedagoģiskā nodarbībā “Mode 
– vēstures spogulis”, tā sāksies ar 
700 gadus senu stāstu par pili, tās 
iemītniekiem gadsimtu gaitā, kā 
arī leģendu par pils spociņiem. Ie-
justies viduslaikos palīdzēs tērpi, 
būs arī iespēja piemērīt bruņas. 
Pils noslēpumus varēs uzzināt, iz-
staigājot muzeja ekspozīciju kopā 
ar Melno sivēnu un pils dāmu. 
Amatu mājas piedāvājums – stun-
da atbilstoši šai vecuma grupai, 
senās skolas vēsture. Īpaši tiks 
akcentēts, ka Amatu māja atrodas 
Kurzemes hercogistes senākajā 
skolas ēkā, kas celta 18. gadsimtā, 
bet laikā no 1849. līdz 1851. ga-
dam tajā mācījies arī izcilais fol-
klorists un jaunlatvietis Krišjānis 
Barons. Tā kā disciplīnas un tiku-
miskās audzināšanas nekad nevar 
būt par daudz, skolas jaunkundze 
par to atgādinās arī šai grupai. Pēc 
mācību stundas būs iespēja pacie-
moties pie audējām, kuras darbo-
jas mājas otrajā stāvā, lai uzzinātu, 
kas ir vēveri, redzētu īstas stelles 
un to, kā top tautas tērpu audums. 
Ceram, ka tādējādi būsim vēl par 
soli tuvāk pieejas “Par visu, kas 
Latviju padara par LATVIJU” ie-
dzīvināšanā.

“Latvijas skolas somas” 
pilotprojekta koordinatore 

Ventspils novadā Tamāra Kuciņa

IZGLĪTĪBA

Iepazīst senvēsturi 
un iedzīvotāju tradīcijas

MĪĻIE NOVADNIEKI!
Lai noliekam darbus – nāk Ziemassvētku vakars.  

Lai Ziemassvētki atnāk ar mīlestību pie tevis, pie manis,  
pie mums visiem.

Jaunais gads lai jaukas domas raida, jo mūs sagaida 365 
cerību un iespēju pilnas dienas.

NOVĒLU VISIEM JAUNAJĀ GADĀ:
l veselību, mīlestību, labestību, iejūtību, uzticību,
l smaidīgus bērnus un laimīgas mammas,
l karstu sauli dienā un spožu mēnesi naktī,
l ziedoša dārza aromātu;
l visu to, kas izdaiļo mūsu dzīvi, sasilda un piepilda sirdi.
l Lai jūsu mājās valda miers un saskaņa, lai bērni iepriecina, 

lai vecāki neslimo un lai draugi būtu uzticami.
l Lai jūsu acis būtu redzīgas, lai jūsu sirdīs būtu mīlestība un 

līdzjūtība. Lai jūsu dvēseles nekad nepazītu vientulību.
l Lai vienmēr pie jūsu galda būtu tuvi un mīļi cilvēki.
l Lai jaunajā gadā mūs visus pavada ticība, cerība un 

mīlestība.

Pašvaldības izpilddirektors Dainis Valdmanis

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  
4. 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” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2017. gada 15. decembra līdz 2018. gada 15. janvārim.
Sludinājuma kopsumma: 149 207,70 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales 

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

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

Atbalsta apmērs  125 509,35 eiro
Atbilstošā MK 
noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā darbība 

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai;
3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 
jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības 
uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem 
mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, 
iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas 
vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

35 000 eiro

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70% 
80% – kopprojektiem

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 un 
sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei.

Atbalsta apmērs  23 698,35 eiro 
Atbilstošā MK 
noteikumu Nr.590 
5.punktā minētā darbība 

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros 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 bērnu un jauniešu interešu un fizisko spēju 
attīstīšanu, lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu, kultūrvēstures 
mantojuma un dabas objektu pieejamību un efektīvu izmantošanu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

10 000 eiro – sabiedrisko aktivitāšu projektiem

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

90%

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājaslapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/rural-development/
Kriteriji/

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un iesniegt projekta 
iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 
(Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās), vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības 
Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas:
koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,

konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.
Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska 

dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz epastu: lad@lad.gov.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” paziņojums

2017.	gada	30.	novembrī		
Nr.	13	(protokols	Nr.11,	1.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 
2017. GADA 12 . JANVĀRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR. 1 “VENTSPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA 
KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS”

Izdarīt Ventspils novada domes 2017. gada 12. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Ventspils novada 
pašvaldības 2017. gada konsolidētais budžets” šādus 
grozījumus:

Saistošo noteikumu 2.2. punktu izteikt šādā 
redakcijā: 

“2.2. kārtējā gada ieņēmumi – 15 627 095 EUR;”
Saistošo noteikumu 2.3. punktu izteikt šādā 

redakcijā: 
“2.3. kārtējā gada izdevumi – 24 485 404 EUR;”
Saistošo noteikumu 4.2. punktu izteikt šādā 

redakcijā: 
“4.2. kārtējā gada ieņēmumi – 13 045 EUR;”
Saistošo noteikumu 4.3. punktu izteikt šādā 

redakcijā: 
“4.3. kārtējā gada izdevumi – 16 928 EUR.”

Novada domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ventspils novadā
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UŽAVA

Septembrī visā Latvijā, 
pateicoties Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras 
centra iniciatīvai, pirmo 
reizi tika uzsāktas skaļās 
lasīšanas sacensības, kurās 
iesaistījušās arī Ventspils 
pilsētas un novada skolas.

Arī bibliotēka sadarbībā ar 
Užavas pamatskolu ir iesaistīju-
sies skaļās lasīšanas sacensībās, 
kurās aicināti piedalīties 5.–6. kla-
šu skolēni. Ideja par šāda konkur-
sa rīkošanu nāk no Nīderlandes, 
kur kampaņa notiek jau 23 gadus, 
iesaistot vairāk nekā miljons bēr-
nu aizraujošā lasīšanas sacensībā. 

Lai kļūtu par vietējiem lasīša-
nas čempioniem, konkurss nori-

sinās vairākās kārtās. 1. solis: vie-
tējais konkurss. Notiek skolā vai 
bibliotēkā no septembra vidus līdz 
1.  decembrim. 2.  solis: pusfināls. 
Notiek reģionālā līmenī no janvā-
ra līdz aprīļa vidum. 3.  solis:  na-
cionālais fināls. Notiek maija bei-
gās. Savas bibliotēkas vai skolas 
čempions būs jāreģistrē īpašā šim 
nolūkam izveidotā interneta viet-
nē līdz 1.  decembrim. Lasīšanas 
čempions kļūs par Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Bērnu direktoru! 
Sacensībai piemērotu lasāmvielu 
skolēni var izvēlēties paši pēc sa-
viem ieskatiem vai izmantot kādu 
no “Bērnu, jauniešu, vecāku” žūri-
jas grāmatām. 

15. novembrī skolā norisinā-

Novembris vienmēr aizrit 
darbīgi un patriotiskā noska-
ņā. Šajā mēnesī mazliet vai-
rāk domājam par savu zemi, 
kurā strādājam un dzīvojam. 
Sagaidot Latvijas 99. gada-
dienu, ar domām jau esam 
nākotnē Latvijas simtgadē.

Latvijas svētku mēnesi skolā ie-
vadīja latviešu gadskārtas – Mārti-
ņi. Kā katru gadu, mazie pirmssko-
las bērni 10. novembrī pārtapa par 
Mārtiņbērniem. Sagatavojuši ro-
taļas, dziesmas un dzejolīšus, viņi 
ciemojās pie saviem kaimiņiem 
bibliotēkā. Skolā Mārtiņbērnu 
kņada aizrāva līdzi jaunāko klašu 
skolasbērnus. Dziedādami ceļu 
mērojām cauri centram līdz Uža-
vas pagasta pārvaldei. Šeit tad arī 
ar kopīgu foto noslēdzām savu 
ķekatu gājienu. Pēcpusdienā sko-
lā notika Mārtiņdienas tirdziņš. 
Svētkus ieskandināja bērnu dzie-
dātās Mārtiņdziesmas, rotaļas un, 
tad jau sākās tirgošanās. Tirdziņš 
bija ļoti daudzveidīgs un bagātīgs. 
Varēja nopirkt bērnu un vecāku 
ceptus kārumus, arī pašu darinātas 
kartītes, piespraudes, vaska svecī-
tes un daudz ko citu. Šoreiz pašā 
tirgošanās karstumā ieradās arī 
Mārtiņbērni – skolas pašpārvaldes 
pārstāvji un viņu skolotāja Baiba 
Jaunzeme. Senās latviešu tradīci-
jas, kad pārģērbās un kļuva par ķe-

katniekiem, parādīja Jānis, Airita, 
Kristiāna, Karīna un Rolands.

Patriotiskajā nedēļā, atzīmējot 
Lāčplēša dienu, pulcējāmies pie 
Latvijas karoga. 8. klases skolēni 
kopā ar audzinātāju bija izveidojuši 
Latvijas kontūru, salikuši un iede-
guši svecītes. Notika īss piemiņas 
brīdis. Skolā viesojās un ar vecāko 
klašu skolēniem runāja farmaceits 
Aleksandrs Budancevs. Uguns-
dzēsības dienesta pārstāve Anete 
Strazdiņa vadīja nodarbību par 
drošu vidi, rīcību dažādās kritiskās 
situācijās. 

17. novembrī tikāmies Latvijas 
dzimšanas dienai veltītajā skolēnu 
koncertā “Daudz laimes, Latvija!” 
Užavas tautas namā. Lielu darbu 
koncerta sagatavošanā ieguldīja 
skatuves pulciņa un ansambļa da-
lībnieki skolotāju Lailas Jankovskas 
un Ilzes Gestes vadībā. Dziesmu 
Latvijai veltīja pirmsskolas grupas 
audzēkņi un audzinātājas. Svecītes 
Latvijai iededza un apsveikumus 
par labu darbu un sadarbību saņēma 
pirmsskolas skolotāja Ginta Cīrule, 
sociālā pedagoģe Jolanta Vavilova un 
tautas nama vadītāja Gita Vilgute. 
Paldies visiem, kas piedalījās!

Mūsu skola iesaistījusies Latvi-
jas simtgadei veltītajā pilotprojektā 
“Latvijas skolas soma”. Dažādu ve-
cumu skolēni jau novembra pēdējā 
nedēļā varēja par brīvu apmeklēt 

Gads aiziet. Laiks steidzas, un dažkārt 
gribas drusku piebremzēt, lai nepieļautu 
kādu kļūdu vai paildzinātu prieka mirkli. 

Jaunajā gadā novēlu raudzīties uz dzīvi 
no gaišās puses, smaidīt nīgruma vai 
aizvainojuma vietā un, pats galvenais, 
noticēt pašiem sev! 

Užavas tautas nama vadītāja Gita Vilgute 

jās konkursa pirmā kārta, kurā 
piedalījās 11 skolēni, par līderēm 
kļuva Monta Ziemele, Samanta 
Saliete un Šarlote Smirnova. Vie-
tējā konkursa otrā kārta notika 29. 
novembrī, un uz pusfinālu reģio-
nā tika izvirzīta Šarlote Smirnova. 
Apsveicam un novēlam veiksmi 

pusfinālā, kurš notiks 18. martā 
Ventspilī, Pārventas bibliotēkā. 
Liels paldies skolotājai Lailai Jan-
kovskai par sadarbību, Užavas pa-
matskolai par atsaucību un žūrijai 
par darbu!

Ber, Laimīte, sudrabiņu
Ziemassvētku vakarā.

Lai mirdzēja visas takas
Jaunajā gadā!
Priecīgus, mīļus un baltus 

Ziemassvētkus!
Laimīgu, veiksmes pilnu jau-

no gadu! 
Bibliotēkas vadītāja 

Dagnija Latiša 

Skaļās lasīšanas sacensības dalībnieces kopā ar savām atbalstītājām. 

Nacionālās skaļās 
lasīšanas sacensības

izrādes, nodarbības. 24. novembrī 
skolēni apmeklēja kinolektoriju “Ie-
pazīsties – leļļu kino” Zūru pamat-
skolā. Novērtējam to, ka lauku bēr-
niem tiek dota šāda iespēja, kuru 
varēsim izmantot arī decembrī. 
Gada pēdējā un tumšākajā mēnesī 
apmeklēsim muzejpedagoģiskās 
nodarbības, Amatu māju, gatavo-
sim priekšnesumus, rotāsim skolu, 
čakli mācīsimies un gaidīsim nāka-
mos svētkus. Priecīgus Ziemassvēt-
kus un laimīgu jauno gadu!

Skolotāja Ilze Geste

Patriotiski un svinīgi

Mazi Mārtiņbērni pulcējušies pie pagasta pārvaldes.  ILZES GESTES ARHĪVA FOTO

Piemiņas brīdī izskan dziesma. 
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Ziemassvētku laiks ir gada tumšākais laiks, kad mums 
pietrūkst saules gaismas. Un, ja vēl lietus līst aumaļām katru 
dienu, tad mēs ilgojamies pēc kaut kā laba, gaiša, priecīga, un 
kādēļ lai tie nebūtu mīļi, sirsnīgi vēlējumi svētkos, ko veltām cits 
citam. No sirds teiktie vārdi un domas kā bumerangs atgriežas – 
cik dosim, tik gūsim! Aicinu ikvienu būt iecietīgam, ar neatlaidīgu 
gribu saprasties, paciest un palīdzēt!

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība darīt savu darbu pēc 
labākās sirdsapziņas, veltīt brīvo laiku sabiedrības labā, radot 
brīnumus, piepildot mazus un lielus sapņus, īstenojot savus 
mērķus un saglabājot ticību, ka vispirms mēs katrs pats un tad 
visi kopā spējam paveikt darbus, kas pārsteidz pašus un citus gan 
ikdienā, gan dažādās kultūras aktivitātēs.

Sirsnīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2018. gadu vēlu visiem 
mūsu novada iedzīvotājiem, labu veselību un darba prieku! Lai 
jūsu ģimenēs valda saticība, atbalsts un mīlestība!

Ziemassvētku vakarā lai galds būtu klāts, kā tautasdziesmā 
teikts:

Ak tu lielu brīnumiņu,
Pilni galdi piekravāti:
Cūkas kājas, šņukurītis,
Bieza putra vidiņā.

Užavas pagasta pārvaldes vadītāja Laima Erliha-Štranka 

UŽAVA Dziedāja dziesmas, godināja užavniekus    

Cilvēki, kuriem šoruden Užavā teica paldies.  GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

11. novembrī užavnieki pulcē-
jās pasākumā “Dod, Dieviņi, otram 
dot...”. Šajā latviešiem tik nozīmīga-
jā dienā satikāmies pie pieminekļa 
“Melnā saule”, kur no svecītēm vei-
dojām Ausekļa zīmi. Laika apstākļi 
pieveica mūsu svecīšu vārās liesmi-
ņas, jo stiprā vēja brāzmas un lietus 
lāses nodzēsa ikvienu spožo gais-
miņu. Turpinājumā pulcējāmies 
tautas nama siltajā zālē, kur ar siltu 

tējas tasi rokās kopā ar “Saivu” dzie-
dājām dziesmas, kas dod spēku ik-
vienam latvietim, un ieklausījāmies 
T. Laubes dzīves atziņās par Latviju 
un latviešu tautu.

Užavā Latvijas Republikas 
proklamēšanas svētku pasākums 
“Mana Latvija” notika 17. novem-
brī. Šogad sarīkojuma programmu 
dažādojām ar Vārves deju kolektī-
va “Vāruve” dejām un D. Priedes 

dzejas ciklu “Mana Latvija”, kuru 
papildināja K. Afanasjevas izjus-
tais pavadījums uz klavierēm un 
dziedātās dziesmas. Godinājām 
cilvēkus, kuri godprātīgi pilda sev 
uzticēto darbu, un sveicām Ilgu 
Gailišu, kurai pasniedza  Ventspils 
novada atzinības rakstu. Lai Latvi-
jai būtu vairāk šādu cilvēku!

Gita Vilgute

Valsts proklamēšanas die-
nai veltītais pasākums šoreiz 
notika Ances pagastā. Kultū-
ras namā pulcējās personas, 
kuras saņēma pašvaldības 
goda, atzinības un pateicības 
rakstus. Tika sveikti arī spor-
tisti un viņu treneri.

Izskanot valsts himnai, domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
teica uzrunu, uzsverot, ka novem-
bris ir tumšs un drēgns, bet nes 
sevī daudz gaismas, jo tiek svinēta 
Lāčplēša diena un sagaidīta Latvijas 
Republikas proklamēšanas diena. 

“Valsts svētki ir brīdis atmiņām, pār-
domām un priekam, ka esam tau-
ta, kurai ir sava valsts. Tie vīri, kas 
pirms 99 gadiem pieņēma lēmumu 
par valsts dibināšanu, bija ļoti dros-
mīgi,” uzskata domes priekšsēdētājs, 
uzsverot, ka pēdējo divdesmit gadu 
laikā Latvija ir spērusi milzīgu soli 
savā izaugsmē. Tajā pašā laikā ir 
radusies situācija, kurā apdraudam 
paši sevi. Viens no iemesliem – dau-
dzu tautiešu izbraukšana no valsts, 
lai strādātu ārzemēs, otrs – vēlme 
valdības līmenī krasi reformēt sko-
lu tīklu, samazinot mācību iestāžu 

Brīdis atmiņām, 
pārdomām un priekam

Elitai Kuģeniecei (pa kreisi) pasniedza goda rakstu, par to prieks arī Ances pagasta 
pārvaldes vadītājai Airai Kajakai. Vizma Ģērmane saņēma pateicības rakstu, Selga 
Puriņa – atzinības rakstu.   DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

INFORMĀCIJA

Saņēmis pateicības rakstu, ugālnieks Aleksandrs Hmeļ-
ņickis sacīja: “Gods kalpot Latvijai un novadam!” 

skaitu novados. Pašvaldības, kā no-
rādīja Aivars Mucenieks, cīnās par 
to, lai pašas varētu pieņemt lēmu-
mus par skolu likteni. Savas uzru-
nas noslēgumā viņš novēlēja skaisti 
sagaidīt valsts svētkus, piebilstot: 
“Dievs, svētī Latviju!”

Šoruden tika pasniegti trīs 
pašvaldības atzinības, seši pateicī-
bas un pieci goda raksti. Atzinības 

rakstus saņēma arī astoņi sportisti 
un divi treneri. Daudzas apsveik-
tās personas neslēpa saviļņojumu. 
Piemēram, puzeniece Lienīte Čače, 
kurai pasniedza goda rakstu, teica: 
“Paldies mammai, kura piespieda 
mani spēlēt klavieres, paldies pu-
žiņiem, kuri mani ir pieņēmuši un 
ļauj muzikāli izpausties.”

Pa brīžam skanēja Ugāles Mūzi-

kas un mākslas skolas audzēkņu un 
pedagogu priekšnesumi, bet svētku 
koncertu sniedza aktrises Akvelīna 
Līvmane un Karina Lučiņina. 

18. novembrī notika arī svinīga 
Tautas saimes grāmatas atvēršana. 
Tajā top daudzi skaisti ieraksti. Pa-
rakstīties grāmatā var līdz decem-
bra beigām.      

Marlena Zvaigzne

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
Ventspils biznesa inkubators 
aicina novada uzņēmējus 
un biznesa ideju autorus 
izmantot pirmsinkubācijas 
atbalstu.

Biznesa inkubators ir personā-
la un infrastruktūras apvienojums, 
kura mērķis ir atbalstīt jaunu un 
konkurētspējīgu komersantu iz-
veidi un attīstību, bez maksas no-

drošinot biznesa ideju autorus un 
jaunus komersantus (ne vecākus 
par trim gadiem) ar uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai vai idejas attīstīšanai 
nepieciešamo vidi, konsultācijām, 
specifiskām apmācībām un men-
toru atbalstu, bet ne tikai.  LIAA 
Ventspils biznesa inkubators atro-
das Ventspils Augsto tehnoloģiju 
parkā (C ieeja). Inkubatorā iespē-
jams izmantot divu veidu atbalsta 
modeļus: pirmsinkubācijas atbalstu 

un inkubācijas atbalstu. 
Pirmsinkubācijas atbalsta gaitā 

idejas autoriem (fiziskām vai juri-
diskām personām) sešus mēnešus 
bez maksas ir iespējams izmantot 
inkubatora koprades telpas, aprī-
kojumu, palīdzību biznesa plāna 
sagatavošanā un nepieciešamās 
konsultācijas, apmācības un men-
toru atbalstu, vēlāk jau pretendējot 
uz inkubācijas atbalstu. 

Inkubācijas atbalsta laikā 

(papildus iepriekš minētajam) 
inkubatora dalībniekiem ir iespē-
ja saņemt 50% līdzfinansējumu 
biznesa attīstībai nepieciešamo 
pakalpojumu iegādei, piemēram, 
grāmatvedībai, telpu nomai, di-
zainam, mārketingam, tehnolo-
ģiskajām konsultācijām un pro-
totipu izstrādēm, sertificēšanai, 
laboratoriju izmaksām u. c., tāpat 
arī pretendēt uz grantu (ar 50% 
līdzfinansējumu) līdz 10 000 eiro  

specifiskiem pakalpojumiem un 
līdz 5 000 eiro apmērā aprīkojuma 
iegādes izmaksu segšanai.

Inkubācijas atbalstam varēs 
pieteikties 2018. gada sākumā, 
bet pirmsinkubācijai pieteikumus 
pieņem nepārtraukti. Pieteikties 
var, zvanot 26838344, rakstot na-
talja.jarohnovica@liaa.gov.lv. 

Ventspils biznesa inkubatora 
vadītāja Nataļja Jarohnoviča

Piedāvājums novada uzņēmējiem
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Sācies gada tumšākais 
laiks, taču tas ir arī laiks,  
kad varam iedegt sveces,  
pabūt kopā ar draugiem  
un grāmatu, laiks, kad  
padomāt par gada gaitā pa-
darīto, atcerēties notikumus 
un cilvēkus, ar kuriem esam 
tikušies.

Jūlijā nosvinējām Guntara Ten-
nes jaunās grāmatas “Gredzens ar 
dārgakmeni” atvēršanas svētkus. 
Šīs grāmatas varoņu piedzīvojumi 
saistīti ar Piltenes pili, autors ar la-
sītājiem tikās pilsdrupās, viduslaiku 
noskaņā palīdzēja iejusties mūziķe 
Henisa Meiere. Septembrī Dzejas 
dienās bibliotēkā pabijām kopā ar 
mūsu novadniekiem, kuru ikdienai 
krāsainību un prieku dod dzejas 
rakstīšana, – Initu Dzērvi, Ligitu 
un Valteru Grosmaņiem. Savukārt 
oktobrī milzīgu devu humora, dzī-
vesprieka un tīri praktisku padomu 
Piltenes lasītājiem sniedza dakteris 
Gundars Kuklis, bet Latvijas dzim-
šanas dienas nedēļā pie mums vie-
sojās viena no mūsdienu Latvijas 
izcilākajām rakstniecēm, romānu 
“Klūgu mūks”, “Duna” un daudzu 
citu literāru darbu autore Inga Ābe-
le, kura Piltenē ieradās jau tradicio-
nālā Ventspils bibliotēkas projekta 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā” ietva-
ros. Rakstnieces stāstījums par savu 

darbu, grāmatu varoņiem, ģimeni 
bija dziļi saviļņojošs un atmiņā pa-
liekošs. Mūsdienas nebūt nav sma-
gākais laiks Latvijas vēsturē, piemē-
ram, J. Janševska romāna “Mežvidus 
ļaudis” varoņi satiek viens otru liela-
jā mērī izmirušajā Kurzemē. Dzīve 
turpinās, un tā laika cilvēkus neno-
māc tas negatīvisms, kuru mūsdie-
nās veidojam paši, sociālajos tīklos 
cits citam nododot dusmas, bailes, 
naidu un paniku, uzskata rakstnie-
ce. Prieks, ka Ingas Ābeles grāma-
tas, tāpat kā citu latviešu rakstnieku 
darbus jaunajā sērijā “Mēs. Latvija. 
20. gadsimts”, aktīvi lasa arī Piltenē. 

Kopā ar citiem novada biblio-
tekāriem šogad esam bijušas piere-
dzes apmaiņas braucienos uz Lat-
gali, Kazdangu, Madonu, bet gribas 
īpaši izcelt kādu viesošanos Īvandē 
pēc Īvandes bibliotēkas vadītājas ai-
cinājuma. Šīs bibliotēkas ilggadējais 
lasītājs Tālivaldis Kalnenieks savā 
80 gadu jubilejā sagatavojis atmi-
ņu krājumu. Tajā uzzinām par viņa 
bērnību Priekšpiltenē pirmskara 
un kara gados, kā arī turpmākajām 
dzīves gaitām –  apcietinājumu un 
izsūtījumu par piedalīšanos skolēnu 
pretpadomju grupā, par atgriešanos 
Latvijā, Īvandē, par darbu Kurze-
mes lauku elektrificēšanā. Jācer, ka 
dzīvespriecīgais kungs atradīs laiku 
atbraukt arī uz savu bērnības zemi, 

Ekoskolu Rīcības dienas noti-
ka no 30. oktobra līdz 5. novem-
brim. Rīkotā pasākuma mērķis ir 
pievērst skolēnu un plašākas sa-
biedrības uzmanību jautājumiem 
par videi draudzīgu dzīves veidu. 
Piltenes vidusskolas skolēni zīmē-
ja plakātus par tēmu – “Izšķērdīgs 

patēriņš”, īpaši uzsverot pārtikas 
izšķērdēšanu. Izgatavotie plakā-
ti tika izvietoti Piltenes iestādēs, 
piemēram, bibliotēkā, veikalos, pie 
aptiekas, aicinot iedzīvotājus būt 
taupīgiem, izvēloties pārtiku, un 
ievērot veselīgus ēšanas principus.

Rīcības dienu noslēgumā noti-

ka konkurss skolām, kurā ar inter-
neta balsojumu Piltenes vidusskola 
savā grupā ieguva otro vietu. Pal-
dies skolēniem, skolotājiem, vecā-
kiem, radiem, draugiem un bijuša-
jiem absolventiem par atbalstu.

Vides koordinatore 
Edīte Dzirniece

Uzticies brīnumam – trauslam kā sniegs. 
Sveicu visus Ziemassvētkos, 

novēlu visiem jaunajā gadā veselību, 
darba prieku, daudz jaunu ideju un līdzās 
labus draugus un mīļus cilvēkus. Kopā varam 
paveikt tik daudz. Laimīgu 2018. gadu!

Ārija Vīksne

Draudze kļuvusi 
skaitliski lielāka

Projekta “Skaļā lasīšana” dalībnieki.  ANTRAS KRAUZES FOTO

Jaunas zināšanas, 
vērtīgas atmiņas

bet viņa dāvinātā grāmata jau šo-
brīd ir izlasāma bibliotēkas krājumā. 
Varbūt tā iedvesmos arī citus seni-
orus apkopot savas dzīves atmiņas 
un pieredzi un atstāt tās nākamajām 
paaudzēm? 

Tradicionāls pasākums katru 
gadu ir Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa, šogad tā bija veltīta Zie-
meļu salām. Rītausmas stundas ar 
grāmatu lasījumiem sveču gaismā 
aizvadījām kopā ar vismazākajiem 
bērnudārza un skolas lasītājiem, ie-
jūtoties bagātību meklējumos Mau-
ri Kunnasa “Bagātību salā”. Lielākie 
– 5. un 6. klašu skolēni – savukārt 
28. novembrī piedalījās jaunajā Lat-
vijas lasīšanas veicināšanas projektā 
“Skaļā lasīšana”, par Piltenes lasīša-

nas čempioni, kas martā startēs re-
ģiona sacensībās Ventspilī, kļuva 6. 
klases skolniece Linda Marta Lībe. 
Paldies viņai, kā arī visiem šīs akci-
jas dalībniekiem un skolotājiem, jo 
šīs akcijas gaitā lasīja visa Piltenes 
vidusskola.  

Latvijas dzimšanas dienas svēt-
kos lepojāmies ar saviem darbinie-
kiem, jo mūsu darbiniece Solvita 
Pāvala saņēma pagasta apbalvoju-
mu par apzinīgu darbu, aktīvu pie-
dalīšanos pilsētas kultūras un sa-
biedriskajā dzīvē. Solvita pieder pie 
tiem cilvēkiem, kuru ieinteresētā at-
tieksme, brīvprātīgais ieguldījums, 
smaids un optimisms padara mūsu 
pilsētiņu labāku. Īpašs paldies vi-
ņai par 1. septembra ziedu izstādes 

veidošanu un pašaizliedzīgo darbu 
pilsdrupu sakopšanas talkās.

Paldies arī visiem bibliotēkas la-
sītājiem, pasākumu apmeklētājiem, 
sadarbības partneriem par kopābū-
šanu gada garumā, par atbalstu un 
atsaucību. Decembrī mūsu bibliotē-
kā salidos eņģeļi – grāmatās, attēlos, 
suvenīros. Varbūt arī jūsu eņģelis 
var pievienoties? 

Un atkal mēs esam jaunā gada 
ceļa jūtīs – ceļā uz laimi un sapņiem, 
uz cerībām, uz nezināmo, ceļā uz la-
bākiem laikiem, ceļā uz dzīvi – kāda 
tā ir, bet, pats galvenais, – ceļā uz 
prieku.

Tiksimies  bibliotēkā!
Bibliotēkas vadītāja 

Antra Krauze

Ekoskolas Rīcību dienas Piltenes vidusskolā

Piltenē tapa plakāti, kas aicināja apdomīgi rīkoties ar pārtiku.             EDĪTES DZIRNIECES FOTO

Esam aizdeguši Adventes 
pirmās sveces. Sācies Ziemas-
svētku gaidīšanas laiks, kad 
izvērtējam padarīto, sakām 
paldies līdzcilvēkiem un ar 
cerību, gaišām domām raugā-
mies nākotnē.

Landzes draudzei aizejošais 
gads notikumiem bagāts. Esam 
kristījuši 16 bērnus un pieaugušos, 
iesvētīti pieci, Dieva priekšā savu 
mīlestību apliecinājuši divi pāri. 
Vasaras plaukumā daudzus apmek-
lētājus priecēja Rīgas mākslinieku 
koncerts. Rudens pusē ar talkas 
palīdzību izpļāvām un sakārtojām 
daļu no baznīcas parka. Uzņēmām 
ciemiņus – 60 cilvēku lielu vācu 
grupu un daudz tūristu grupu no 
Latvijas. Ar novada pašvaldības fi-
nansiālo atbalstu sakārtojām drau-
dzes mājas jumtu, atjaunojām ka-
nalizācijas sistēmu, izremontējām 
kapelas telpu ziemas periodam, 
jo baznīca netiek apkurināta. Re-
montdarbus veica SIA “Pilsbūve” 
meistari. Telpu izmantosim drau-

dzes sanāksmei, lietišķām tikšanām 
un citiem pasākumiem. Draudze 
kļuvusi skaitliski lielāka. Ar gaišām 
domām tā gatava īstenot baznīcas 
atjaunošanas projektus.

Landzes draudze sirsnīgi patei-
cas visiem baznīcas atbalstītājiem 
un labajiem cilvēkiem par ziedoju-
miem, ar kuru palīdzību mēs kopā 
atjaunojam un saglabājam vienu no 
mūsu novada dievnamiem.

Landzes draudze sirsnīgi aicina 
visus 26. decembrī plkst. 14.00 Lan-
dzes baznīcā uz dievkalpojumu ar 
koncertu.
Drīz pēdējā Adventes svecīte izdegs,
Un eņģeļu godībā svētvakars nāks,
Lai pielūgsmē klusā
Sirds atvērtos gaismai
Un dvēselē atplauktu
Ziemsvētku nakts.

Jauku Adventes laiku, mīļus 
Ziemassvētkus, veselību un prieku 
novada ļaudīm jaunajā gadā!

Landzes draudzes vārdā 
Zigrīda Krauze
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Nupat esam brīdī pirms. Stāvam dzīves rituma kalna pašā galā, pa kuru drīz laidīsimies 
lejup. Būs atkal pavasaris, kad vēji svilpos svaigajā zaļumā un tā vien gribēsies ātrāk 
traukties siltajā vasarā. Pīt margrietiņu vainagus, degt jāņugunis un priecāties par jūru 
un sauli. Būs vasaras vidus. Un būs rudens, kad atkal jāsāk kāpt atpakaļ kalnā, dienas kļūs 
īsākas un kājas smagākas. Būs kā vienmēr – no kalna lejā un atkal kalnā.

Bet tagad ir laiks apstāties, ieklausīties sevī un ziemas klusumā. Apzināties, ka zeme ir 
dzīva un mēs uz tās dzīvi. Laiks nospraust tālāk ejamā ceļa mērķi un atrast tos nodomus, 
kurus gribēsies piepildīt. Un atkal mesties ikdienas virpulī.

Lai klusi, balti un apcerīgi Ziemassvētki! Lai darbīgs, veiksmīgs un radošām domām 
bagāts mums visiem jaunais gads!

Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Jānis Abakuks

PILTENE

Gribu atzīties kādā grēkā, pro-
ti, sen neesmu rakstījusi novada 
izdevumam, bet tas nenozīmē, ka 
kultūras namā nenotiek pasākumi. 
Izskanējis grupas “Jūras akmenti-
ņi” koncerts, kurā ieeja bija brīva, 
bet apmeklētāju pulciņš pamazs, 
toties pasākumā, kurā pulcējās 
bijušie kolhoza “Piltene”, uzņē-
mumu “Piltrex” un “Rīgas adītājs” 
darbinieki, par apmeklētāju skaitu 
nevarēja sūdzēties. Laikam tomēr 
atmiņas un tikšanās ar bijušajiem 
kolēģiem ir patīkamas. Neticami, 
bet no iepriekšējā šāda veida tikša-
nās pagājuši jau pieci gadi. Diem-
žēl, skatoties iepriekšējā pasākuma 
foto, ļoti daudzu vairs nav mūsu 
vidū. Skumji, bet tā nu iekārtots šai 
pasaulē. Gribu lielu paldies vēlreiz 
pateikt Uldim Pumpuram, Jānim 
Blaževicam un Artim Fetleram 
par atbalstu šā pasākuma rīkošanā. 
Nākamā tikšanās būs 2020. gadā, 

tā ka gatavojamies – īpaši tie, kuri 
neatnāca šoreiz, bet nu ir stimuls 
pēc trīs gadiem tomēr satikties.

Sieviešu vokālais ansamblis 
“Rūta” uz sadziedāšanos bija uz-
aicinājis savus draugus. Pasākums 
bija dziesmām bagāts, katrs an-
samblis nāca ar savu īpašo priekš-
nesumu. Sadziedājās deviņi ko-
lektīvi, pēc tam atpūtas pasākums 
visiem kopā notika gandrīz līdz 
pirmajiem gaiļiem.

Esam svinējuši arī kolektīva 
“Piltīn” piecu gadu jubileju. Pro-
tams, kā visās dzimšanas dienās, 
bija arī viesi, kuri sveica jubilāru. 
Žēl, ka skatītāju bija tik maz, tomēr 
tas īpaši nesaskumdināja folkloras 
kopas meitenes, jo netrūka drau-
gu – folkloras kopu –, varēja arī 
izdancoties kopā ar “Talsu trimiš”.

Pirmo reizi kultūras namā no-
tika teātra kafejnīca ar izrādēm 
visai ģimenei.

Pie mums viesojās Ugāles 
amatierteātris ar izrādi bērniem 
“Trīs sivēntiņi un pelēcis vilks”, bet 
pieaugušajiem izrāde “Lauku gur-
ķis”. Prieks, ka apmeklētāju pulciņš 
paprāvs, tas dod stimulu arī turp-
māk rīkot teātra izrādes šādā vei-
dā. Starpbrīdī bija iespēja nobaudīt 
kūciņas, iedzert kafiju, papļāpāt, 

pārrunāt iespaidus par izrādi – 
vienkārši būt kopā. 18. novembrī 
pie Piltenes vidusskolas notika svi-
nīgais pasākums, kas nu jau kļuvis 
par tradīciju, bet vakarā – balle 
kopā ar grupu “Miera vējos”. 

Nu jau klāt arī decembris ar 
Ziemassvētku gaidīšanas prieku, 
radošajām darbnīcām, svētku ie-

skaņas koncertu kopā ar “Jūras 
akmentiņiem”, Ziemassvētku ve-
cīša ciemošanās un jaunā gada 
sagaidīšanas balle. Nākamais gads 
nāks ar īpašiem pasākumiem, vel-
tītiem Latvijas dzimšanas dienai 
un tās cilvēkiem. Skatieties afišās 
un paziņojumos sociālajos tīklos.

Ārija Vīksne

Tā tika svinēta “Piltīn” piecu gadu jubileja.   RIMNATA BUDRA FOTO

Atpūtas pasākumi un 
Ziemassvētku gaidīšana

Mārtiņdiena Piltenes 
pirmsskolas izglītības 
iestādē bija dubulti svētki, 
jo mājinieki ne tikai sagai-
dīja ziemu, bet arī aicināja 
ciemos viesus, lai atklātu 
jaunās rotaļu iekārtas.

Dārziņš Piltenē atvērts 1963. 
gadā, bet esošajā ēkā mācību 
iestāde atrodas kopš 1982. gada  
28. decembra, tādēļ vecās rotaļu 
ierīces savu laiku jau bija nokal-
pojušas. Pilteniekiem vajadzēja 
jaunas, tāpēc viņi ar prieku sa-
dzirdēja ziņu, ka, pateicoties Zaļo 
un zemnieku savienībai, valsts bu-
džetā šim nolūkam tika paredzēti 
30 000 eiro, pašvaldības līdzfinan-
sējums – 7 109 eiro. 

Svētku dienā “Taurenīša” va-
dītāja Inita Griķe par atbalstu un 
palīdzību projekta īstenošanā pa-
teicās vairākām personām, arī Pil-
tenes pilsētas un pagasta pārvaldes 
vadītājam Jānim Abakukam, Iz-
glītības pārvaldes vadītājai Ainai 
Klimovičai un pašvaldības Komu-
nālās nodaļas vecākajam speciālis-
tam Raivim Milleram. “Es jums vi-
siem varu pasniegt lielu riekšavu ar 
daudziem paldies – tie ir no manis, 
mūsu kolektīva un bērniem. Pirms 
jauno iekārtu uzstādīšanas, kad 

spējas vairāk uzturētos svaigā gaisā 
un laukā varētu organizēt dažādas 
nodarbības. Nu tas ir iespējams, jo 
iestādes pagalmā uzstādītas ne tikai 

desmit rotaļu iekārtas, bet arī ierī-
kota nojume, kurā var patverties, ja 
līst vai pūš stiprs vējš.            

Marlena Zvaigzne

vaicājām audzēkņiem, vai iesim 
ārā, skanēja negribīgas atbildes. 
Savukārt tagad viņi ar prieku do-
das laukā un ir fiziski aktīvi. Prieks, 
kuru manām bērnu sejās, sniedz 
lielu gandarījumu, turklāt arī ve-
cāki, redzot, ka top jaunas lietas, 
aktivizējās un prasīja, vai nepiecie-
šama palīdzība,” atcerējās Inita. 

Pirmsskolas izglītības iestādi 
Piltenē apmeklē 55 zēni un meite-
nes, ir izveidotas četras grupiņas – 
“Mārītes”, “Bitītes”, “Skudriņas” un 
“Vardītes”. Šogad “Taurenītis” saņē-
ma zaļo diplomu, kurš apliecina, ka 
iestādei piešķirts Latvijas ekoskolas 
nosaukums, tādēļ pilteniekiem jo 
vairāk ir būtiski, lai bērni pēc ie-

SENIORI

Gaismas dāvana
viens otram esam
un, paldies Dievam,
esam tikušies,
tās svētību
lai ceļā savā nesam,
tās maigumu
viens otram dāvinām!

Priecīgus Ziemassvētkus! Veiksmīgu, skaistiem mirkļiem 
pildītu 2018. gadu vēlu visiem novada iedzīvotājiem. Liels paldies 
atsaucīgajiem Senioru padomes dalībniekiem, lai jūsu enerģija un vēlme 
paveikt daudz labu darbu neapsīkst!

Senioru padomes vadītāja Māra Kraule

“Taurenītī” jaunas rotaļu iekārtas

Labus vārdus par palīdzību projekta īstenošanā uzklausīja Raivo Millers (pa krei-
si). Svinīgajā brīdī piedalījās arī “Taurenīša” sporta skolotājs Aigars Matisons.   

Viena no desmit rotaļu iekārtām.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 
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Pirmsskolas izglītības  
iestādes “Taurenītis” skolo-
tāja Undīne Priedoliņa  
izdevusi mācību līdzekli 
“Have Fun!” angļu valodas 
apguvei pirmsskolā. 

Šajā iestādē Undīne strādā kopš 
2009. gada, sadarbojoties ar dažā-
da vecuma bērniem, bet kopš 2015. 
gada viņa ir obligātās pirmsskolas 
izglītības skolotāja, tāpēc grāmata, 
kurā aplūkotas 30 nodarbību tēmas, 
ir paredzēta audzēkņiem šajā ve-
cumposmā. Ar savu veikumu Un-
dīne iepazīstināja arī novada domes 
vadību un Izglītības pārvaldes vadī-
tāju. “Grāmatu veidoju divus gadus, 
tā ir piemērota bērniem, kuri tiek sa-
gatavoti skolai. Mans mērķis nav pa-
nākt, lai visi bērni, aizgājuši uz skolu, 
prastu lietot saziņā angļu valodu, bet 
ir svarīgi iepazīstināt viņus ar to līdz-
tekus iegūtajām zināšanām latviešu 
valodā. Tas būtībā ir solis uz priekšu, 
jo skolā angļu valoda 1. klases skolē-
niem nebūs jaunums, viņi jau būs ie-
guvuši pirmās iemaņas un prasmes.”

Undīne nav angļu filoloģe, viņai 
ir profesionālais bakalaura grāds 
pedagoģijā un iegūts maģistra grāds 
pirmsskolas metodiķa darbā, bet 
vēlme palīdzēt saviem audzēkņiem 
apgūt svešvalodu rosināja uzraks-

USMA

Novembris – tumšākais 
gada mēnesis, kad cilvēka 
sirds alkst siltuma un  
mīļuma. 2. novembrī gan  
usmeniekiem, gan citiem 
novada iedzīvotājiem bija 
fantastiska iespēja  
sasildīt savu sirdi un  
bagātināt dvēseli ar jaukām 
dzeju rindām un dziesmām, 
jo tautas namā “Usma”  
viesojās dzejnieks un  
komponists Guntars Račs ar 
saviem domubiedriem,  
koncertu bagātināja  
dziedātāji Katrīna  
Bindere-Čodare un  
Mārtiņš Grunte, par ko arī 
viņiem abiem lielum lielais 
paldies!

Visa vakara gaisotne bija pilna 
labestības un sirds mīļuma. Katrs 
koncerta klausītājs bija tikai un 
vienīgi ieguvējs. Tā tomēr ir īpa-
ša dzeja, kurā ikviens no mums 
var atrast kaut ko tieši sev – gan 
spēcinošu, gan nomierinošu, gan 
pamācošu.

Paldies visiem, kuri, neskato-
ties uz vēlo darbadienas vakara 
stundu, ieradās, lai pabūtu kopā 
un smeltos sev mūsdienās tik ļoti 
nepieciešamo sirds siltumu. Gun-
tara Rača vārdiem sakot, katra 
diena ir jauka, bet kaut kur tomēr 
līst.

Evika Liepājniece 

Šoruden trīs Piltenes 
evaņģēliski luteriskās  
draudzes pārstāves  
saņēma Uzticības vairogus. 
Tie piešķirti Annai  
Heibergai, Veltai Vikštrēmai 
un Lūcijai Krūtainei.

Velta drīz pēc tam aizsaukta mū-
žībā, bet viņa, tāpat kā abas pārējās 
ticības māsas, ilgstoši un uzticīgi kal-
poja draudzē, savus pienākumus vei-
cot godīgi un priekšzīmīgi. Uz sarunu 
par dzīvi ar Dievu aicināju Lūciju, ku-
rai nākamā gada 19. decembrī būs 90. 
Viņa ir kristīta tajā pašā mēnesī, kad 
piedzima, tas notika 1928. gada no-
galē Piltenes dievnamā. Sakramen-
tu sniedza mācītājs Johans Augusts 
Šalme. “Kad biju paaugusies, gāju 
mammai līdzi uz baznīcu. Atceros, 
kā vienreiz, kad sēdējām vidus beņ-
ķos, aizmigu viņai pie sāniem. Citu 
reizi mācītājs no kanceles pieminēja 
mirušos un dziedāja dziesmu “Ļau-
jiet man, ļaujiet man – tā vien mana 
dziesma skan”. Man tik ļoti patika šī 
dziesma, ka teicu mammai, lai liek 

to nodziedāt, kad nomiršu. Bet viņa, 
protams, aizgāja pirmā, un mēs bērēs 
dziedājām tieši šo dziesmu.”

Baznīcā gāja ne tikai Lūcijas mā-
muļa Anna, bet arī tēvs Krists. Lai 
nokļūtu dievnamā, ģimene turp un 
atpakaļ ceļu mēroja četrus kilomet-
rus. Kaumeriem bija saimniecība, 
tādēļ viņi neapmeklēja baznīcu kat-
ru svētdienu, bet mājās Dievs tika 
pielūgts itin bieži. Lūcijas iesvētību 
dievkalpojums notika četrdesmito 
gadu beigās Ventspils baznīcā. “Pa-
domju laikos jau tā atklāti nevarēja 
iet baznīcā, bet es tomēr savu reizi 
gāju, satiekot arī ziņotājus, kas vak-
tēja, kurš ieiet dievnamā. Man nekad 
nav bijis baiļu, tāpēc neuztraucos, ko 
citi teiks. Ar vīru Alfrēdu salaulājā-
mies baznīcā – arī no tā nebaiļojos.”

Lūcija ir secinājusi, ka labāk ir ti-
cēt dziļi sirdī, nevis izrādīties citiem, 
cik labs kristietis esi. Ar šādu pārliecī-
bu viņa ir dzīvojusi visu mūžu, reizēm 
paliekot nesaprasta, jo arī baznīcā, tā-
pat kā citviet, pulcējas dažādi cilvēki, 
katram ir savs raksturs, ne katrs, ticot 

Dievam, kļūst lēnprātīgs, tāpēc rei-
zēm dzirdēti pārāk skarbi vārdi. Stip-
rinājumu šādās reizēs vienmēr devusi 
dziļā ticība un Bībelē vai dziesmu 
grāmatā izlasītie vārdi. “Dievu lūdzu 
katru dienu – lai Viņš mani pasargā, 
un tiešām, ja es paklūpu uz ielas, jo 
nav jau vairs tie gadi, tas notiek mie-
rīgi, bez lielām traumām. Dievs man 
dod lielu drošību, jūtu, ka blakus ir 
Svētais Gars. Aizlūdzu arī par saviem 
bērniem. Man ir divas meitas, četri 
mazbērni un septiņi mazmazbērni. 
Vienmēr atceros arī to, ka nevaram 
tikai lūgt, bet jābūt arī pateicīgiem 
un jāzemojas Dieva priekšā par to, ka 
Viņš mūs sargā.”

Daudzus gadus Lūcija dzīvoja 
Ventspilī un strādāja par šuvēju, bet, 
sākoties atmodas laikam, atgriezās 
dzimtajā Piltenē. Kājas, protams, ne-
sušas baznīcas virzienā. Sešus gadus 
veikti kasieres pienākumi, tikpat ilgs 
laiks pavadīts draudzes priekšnieces 
amatā, pēc tam sešus gadus Lūcija 
bija draudzes priekšnieka vietniece. 
“Man vēl tagad pagrabā ir izkapts. Ja 
man būtu spēks un es varētu izdarīt 
to, ko veicu, kad biju priekšniece, es 
atkal ņemtu izkapti un ietu pļaut. 
Esmu to darījusi četras dienas no 
vietas, lai baznīcas tuvākā un tālākā 
apkārtne nebūtu ieaugusi zālē. Es tie-
šām gribēju, lai baznīcā viss ir tīrs un 
kārtīgs. Pušķoju dievnama iekštelpas 
– darīju visu, kas bija vajadzīgs.”

Nu Lūcijai, lai ietu tālākus ga-
balus, vajadzīgs atbalsta punkts, tā-
dēļ viņa raugās, kādi ir laikapstākļi, 
un tad nolemj, vai dosies apmeklēt 
dievkalpojumu. Bieži viņu pavada 
mazdēla Rikija sieva. Pie Dievgalda 
Lūcija iet katru reizi, kad ir baznīcā, 
saņemot spēku no augšienes. Viņa 
tic, ka, aizejot mūžībā, satiks Jēzu.   

Marlena Zvaigzne 

tīt grāmatu. Pirmajā gadā, kad viņa 
mācīja angļu valodu, nodarbībā, kas 
ilga 30 līdz 40 minūtes, reizi nedēļā 
piedalījās gan piecgadnieki, gan seš-
gadnieki. Pēc tam Undīne saprata, 
ka rezultāts būs kvalitatīvāks, ja bēr-
ni darbosies atsevišķi. Jaunās zināša-
nas viņi apgūst rotaļājoties, mācoties 
gan sasveicināties, gan atvadīties, 
gan arī pateikt citas tobrīd aktuālas 
frāzes. “Nodarbības ir veidotas tā, 
lai audzēkņi varētu nostiprināt savas 
prasmes matemātikā, ētikā, sociāla-
jās zinībās. Es nelieku uzsvaru uz 
alfabēta apgūšanu, bet mudinu bēr-
nus apzināties sevi, atbildot uz jau-

tājumiem, kas es esmu, kas ir mana 
tuvākā apkārtne. Manuprāt, svarī-
gākā ir nevis zināšanu kvantitāte, 
bet gan kvalitāte, tādēļ nav tik svarī-
gi, lai audzēkņi apgūtu pēc iespējas 
vairāk vārdu svešvalodā, bet gan tas, 
kā viņi šo valodu uztver kopumā. Kā 
zināms, sociālās prasmes ir viens no 
rādītājiem gatavībai doties uz skolu, 
tādēļ angļu valodas nodarbībās no-
tiek darbs pāros un grupās.”

Katrā rotaļnodarbībā bērni veic 
uzdevumus radošo darbu burtnīcā, 
kurā tiek atspoguļota dienas tēma, 
piemēram, “Ģimene” un “Krāsas”. Tas 
ir saturiski un metodiski vienots mā-
cību līdzeklis, kura saturs ir vērsts uz 
pirmsskolas izglītības programmas 
mērķa un uzdevumu īstenošanu. Ro-
kasgrāmatā pirmsskolas pedagogiem 
iekļauti integrēti rotaļnodarbību pa-
raugi, informācija par uzdevumiem, 
nodarbību organizēšanu, kā arī mācī-
bu satura apguves tematiskais plāns, 
kas atbilst bērna uzkrātajai pieredzei 
par apkārtējo pasauli, kas ir vienota 
neverbālo asociāciju sistēma.

Noklausījusies Undīnes uzstā-
šanos, Izglītības pārvaldes vadītāja 
Aina Klimoviča uzteica pedagoģes 
veikumu un rosināja arī turpmāk būt 
radošai un neapstāties pie sasniegtā. 

Marlena Zvaigzne

PILTENE

Labāk ticēt dziļi sirdī

Lūcijas istabā ir Dieva godībai izveidots stūrītis. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

Skolotāja izstrādā mācību līdzekli 

Undīne stāsta, kā tapusi 
rokasgrāmata “Have Fun!”   

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Guntars Račs 
un viņa dzeja

Guntars Račs iepriecināja 
novada iedzīvotājus ar 
gaišu dzeju.

EVIKAS LIEPĀJNIECES FOTO

Užavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā dievkalpojums 
notiks  24. decembrī plkst. 14, Užavas baptistu baznīcā 
– 24. decembrī plkst. 11, Puzes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā – 24. decembrī plkst. 15, Popes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā – 24. decembrī plkst. 17, Rindas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 26. decembrī plkst. 11, 
Usmas evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24. decembrī 
plkst. 15, Jūrkalnes Sv. Jāzepa katoļu baznīcā –  
25. decembrī plkst. 9, Ulmales – Labraga evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā – 24. decembrī plkst. 15, Piltenes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24. decembrī plkst. 
18, baptistu baznīcā – 24. decembrī plkst.16, Landzes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 26. decembrī plkst. 14, 
Ugāles evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24. decembrī 
plkst. 10 un 19, 25. decembrī plkst. 10. Ziemassvētku 
dievkalpojums Ugāles Romas katoļu draudzē notiks  
25. decembrī plkst. 15, Zlēku evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā – 24. decembrī plkst. 16. 

Marlena Zvaigzne  

INFORMĀCIJA

Ziemassvētku 
dievkalpojumi 

baznīcās
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18. novembris šogad 
nelutināja ar laikapstākļiem, 
vienu brīdi jau likās, ka  
nekas nemainīsies, bet tad, 
kad bija jāsākas gājienam, 
viss strauji mainījās, un  
usmenieki varēja soļot ar 
dziesmu uz lūpām,  
nesamirkstot lietū. 

Sadarbībā ar Usmas draudzi 
pēc gājiena visi bija laipni aicināti 
baznīcā uz svētbrīdi “Pieminot Lat-
viju”, katrs, kurš bija ienācis baznīcā, 
pēc svētbrīža tika cienāts ar svētku 
kliņģeri un siltu tēju vai kafiju.

Nedaudz vēlāk visi tika aicinā-
ti skatīties svētku koncertu tautas 
namā “Usma”. Katrs, kurš vēlējās, 
varēja uzrakstīt savu novēlējumu 
Latvijai simtgadē, tos izlasīt būs 
iespējams nākamgad simtgadei 
veltītā izstādē.

Šīs dienas svētku sajūta liek aiz-
domāties par cilvēkiem, kuri pirms 
deviņdesmit deviņiem gadiem cē-
lās un gāja cīņā, lai būtu valsts, lai 
mēs, kuri dzīvojam šodien, varētu 
teikt – esmu latvietis, mana dzimtā 
zeme ir Latvija. Ir tik nepieciešami 
apstāties straujajā ikdienas ritumā 

un ar klusumu pieminēt šos vīrus, 
kuri nedomāja par sevi, bet par 
valsts nākotni – bērniem un bērnu 
bērniem. Jā, daudziem ir jautājums 
– kur tas viss ir šodien un kam gan 
man tos svētkus svinēt, bet gribu 
ieteikt katram tomēr padomāt, ko 
un cik mēs katrs darām, lai būtu, 
cik no mums ir tādu, kuri celtos un 
ietu tikai tāpēc, ka vajag... Mums 
nav pa spēkam valsts sistēmu mai-
nīt, bet katram no mums ir pa spē-
kam atbalstīt savus līdzcilvēkus, 
mīlēt savu zemes stūrīti, kur dzīvo-
jam, smelties mieru sevī un nelaist 
sirdī naidu... Un tas jau varētu būt 
gaišas nākotnes sākums.

Par koncertu lielākais paldies 
ir jāsaka mūsu pašu bērniem, kuri 
bija ļoti atsaucīgi un nevilcino-
ties piekrita piedalīties! Paldies 
arī Tārgales sieviešu vokālajam 
ansamblim “Ziedu laiks” un viņu 
vadītājai Margitai Kronbergai 
par atsaucību un jaukajām dzies-
mām, VPDK “Usma” par raitajiem 
deju soļiem, kā arī paldies Andai 
Kostandai un Elanai Jurgenai par 
sirsnīgo muzikālo pavadījumu!

Evika Liepājniece 

CIENĪJAMIE VENTSPILS NOVADA UN USMAS PAGASTA ĻAUDIS!
Atkal ir pagājis viens gads, un klāt ir Ziemassvētku laiks. Šis ir brīdis,  

kad atskatāmies uz paveikto un plānojam nākotni. Katram no mums šis gads 
ir bijis citādāks. Vieniem tas ir bijis sapņa piepildījums, citiem tikai cerība, 
kas devusi spēku izturēt grūto dienu pārbaudījumus. Šajā klusajā laikā 
paskatīsimies sev apkārt un sniegsim palīdzīgu roku tiem, kuriem to vajag. 
Darīsim to visi kopā, jo tikai tā mēs spēsim izturēt un veikt lielus darbus.

Novēlu Ziemassvētkos katram atrast savu mūža laimīti, dāvāt sirdssiltumu 
saviem tuvākajiem, iedegt dvēselē gaišu svecīti un saglabāt to cauri  
nākošajam gadam. Lai jums veselība un mīlestība iet pa dzīvi līdzās.  
Laimīgu jauno – 2018. gadu.

Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters 

Puzes pamatskolā šogad 
notika vērienīgi darbi,  
jo tika veikts virtuves  
un ēdamzāles remonts,  
atjaunotas arī  
inženierkomunikācijas. 

Tagad telpās ir jauna elektro-
instalācija un ventilācijas sistēma, 
nomainīti ūdens un kanalizācijas 
tīkli, pārbūvēta apkures sistēma, 
veikts gaumīgs kosmētiskais re-
monts, uzstādītas jaunas tehno-
loģiskās iekārtas. Lai aplūkotu, 
kā tas izskatās, mācību iestādes 
direktore Nellija Sileviča aicināja 
viesos vairākus pašvaldības pār-
stāvjus. Viņus sagaidīja mūzikas 
skolotāja Lienīte Čače, kura kopā 
ar saviem audzēkņiem nodziedāja 
brašu dziesmu, un tad saimniecī-
bas pārzine Ina Dunkure parādīja 
ciemiņiem izremontēto virtuvi 
un palīgtelpas, īpašu uzmanību 
pievēršot konvekcijas krāsnij un 
trauku mazgājamai mašīnai, arī 
putotājam. Apskatījis paveik-
to, domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks atzina, ka Puzē, at-
jaunojot ēdināšanas bloku, īste-
nots interesents dizaina projekts. 
“Novadā esam sakārtojuši septiņu 
skolu virtuves. Vēl palikusi Pope 
un Stikli. Telpas, ko šodien redzē-
jām, laikam ir vienas no skaistāka-

jām, vismaz dizaina ziņā noteikti. 
Paldies par to jāsaka arī pašvaldī-
bas speciālistiem Mārtiņam Bir-
zenbergam un Raivim Milleram,” 
teica A. Mucenieks. Savukārt sko-
las direktore labus vārdus veltīja 
objekta galvenā būvuzņēmēja – 
SIA “Samrode” – darbiniekiem. 
Nellija Sileviča piebilda, ka Puzes 
pamatskolas virtuve un ēdnīca 
nav domāta tikai mācību iestādes 
audzēkņiem un pedagogiem. Bū-
tībā tā ir vienīgā vieta pagastā, kur 
iedzīvotāji var klāt viesību galdus: 
“Esam ļoti pateicīgi novada vadī-
bai, jo vienalga – liels vai mazs –, 
bet ikviens ir pelnījis mūsdienīgus 
apstākļus, un nu mums tādi ir.”

Puzes pamatskolas ēdnīcā 
katru dienu iegriežas vairāk nekā 
100 ēdāju. Maltītes viņiem gata-
vo pavāre Andra Kukjane un vi-
ņas palīdze Kristīne Kuba. Viņa 
atzinīgi novērtē iespēju izman-
tot trauku mazgājamo mašīnu 
un kartupeļu mizotāju, savukārt 
Andra labprāt lieto ratiņus, ar ku-
riem var pārvadāt dažādus sma-
gumus, kas iepriekš bija jānēsā 
ar rokām. Objekta būvprojektu 
izstrādāja SIA “Ēkas siltināšana”, 
būvniecība pašvaldībai izmaksāja 
147 520, 67 eiro.     

Marlena Zvaigzne

Lai katra diena atnes mirkļus, par kuriem priecāties un pateikties.
Es novēlu jums LAIKU!
Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko 
veltām viens otram.
Novēlu jums VĀRDUS!
Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un vērtus.
Novēlu jums MIERU!
Tādu, kas ir patiess un īsts katrā pašā.
Novēlu jums PRIEKU!
Tādu, kas laužas ārā no sirds un vaigā nevar palikt nepamanīts!
Novēlu jums LAIMI! 
Tādu, kas mums katram tiek dota kā dāvana katrā mūsu dzīves 
mirklī.
Novēlu jums MĪLESTĪBU!
Mīlestību dot un saņemt!
Labākās dāvanas Ziemassvētkos nekad netiks atrastas zem 
eglītes, jo tās ir ģimene, draugi un cilvēki, ko mīlat. 
Lai skaistākie sapņi iekrīt plaukstās – nelūdzot, neprasot, 
negaidot...
Lai miers, veselība, mīlestība un labklājība jūsu mājās!

Puzes pagasta pārvaldes vadītāja Santa Šēniņa

PUZE

Ikviens ir pelnījis 
mūsdienīgus apstākļus

Latvijai 99 – gads 
līdz simtgadei

Arī šīm meitenēm sirdī deg liesmiņa – par Latviju.                               EVIKAS LIEPĀJNIECES FOTO

Pavāre Andra Kukjane (pa labi) un viņas palīdze Kristīne Kuba atzinīgi novērtē iespē-
ju strādāt mūsdienīgos apstākļos.  DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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Es novēlu mums visiem piedzīvot lielus un mazus 
brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvākajiem un 
mīļajiem, jo nav jau tik būtiski, kādus darbus darām, sakām 
daudz vai maz, uzsmaidām sirsnīgi vai vienkārši esam viens 
otram blakus – galvenais, ka darām to no sirds. 

Centīsimies šo laiku izdzīvot labestībā un nākotnes 
cerībās, jo eņģeļu spārnos ir ierakstītas vislabākās domas 
un novēlējumi mums visiem! 

Lai Ziemassvētku miers un mīlestība atrod vietu mūsu 
mājokļos, lai blakus mīļi cilvēki, laba veselība, darbīga 
ikdiena un skaistāko sapņu piepildījums jaunajā gadā!

Vārves pagasta pārvaldes vadītāja 
Gunita Ansone 

Zūru pamatskolas  
skolotāja Inta Šterna  
šovasar novadu pedagogu 
sanāksmē saņēma 
pašvaldības atzinības rakstu. 
Tas piešķirts par ilggadēju, 
radošu pedagoģisko darbu 
un veiksmīgu sadarbību ar 
vecākiem.  

Šī nav pirmā reize, kad piere-
dzējušajai skolotājai pasniegts šāda 
veida apbalvojums. Tas saņemts arī 
pirms 16 gadiem, kad Inta veica arī 
mācību daļas vadītājas pienākumus. 
Viņa neslēpj, ka atzinības izteikšana 
ir patīkama, jo vairāk tādēļ, ka ap-
balvojumam viņu izvirzīja kolēģi, 
tātad cilvēki, kas vislabāk pazīst pe-
dagoģes darba stilu un metodes.

Savu profesionālo karjeru Inta 
sāka Grenču skolā, kas tagad jau ir 
slēgta, bet kopš 1981. gada bijusī 
ugālniece strādā Zūru pamatskolā. 
17 gadus viņa mācīja ne tikai ģeo-
grāfiju, bet bija arī mācību daļas 
vadītāja, pēc tam kā papildu spe-
cialitāte apgūta vēsture. Būdama 
aizrautīga darba darītāja, 2004. gadā 
Inta izveidoja skolā muzeju: “Gribē-
jās, lai, mācot konkrēto tēmu, varētu 
parādīt skolēniem, piemēram, ak-
mens laikmeta cirvi, kas atrasts te-
pat Vārves laukos. Būtībā par katru 
vēstures posmu man ir, ko parādīt. 
Vai tā ir kāda lieta, fotogrāfija, vai 
pierakstītās atmiņas. Muzeja izvei-
došana prasīja lielu darbu, bet tas ir 
tā vērts. Ja man jāparāda skolēniem 
bronzas sakta, daru to klasē, savu-
kārt 6. klases audzēkņiem pirmā 
vēstures stunda vienmēr notiek mu-
zejā. Stāstu viņiem, lai mājās nemet 
ārā vērtīgās lietas, kas liecina par 
dzimtas vēsturi.”

Atrastos priekšmetus skolotāja 
ir vedusi Ventspils muzeja speciā-
listiem, viņi konsultējuši par to vēr-
tību un nozīmi, un Inta šos faktus 
savukārt izstāsta skolēniem. Nesen 
viņai atnests Ventmalā atrasts tējas 
glāzes turētājs. Apskatot ar lupu šo 
priekšmetu, secināts, ka tas dāvināts 
aizsargu labākajam šāvējam. “Katra 
lieta nāk ar savu stāstu, un tas ir 
ļoti aizraujoši! Pēdējais atradums 
tika veikts pārgājiena laikā gar jūras 
malu. 7. klases meitene man iedeva 
tādu priekšmetu, kurš atgādināja 
loto muciņu. Žurnālā “Leģendas” 
uzzināju, ka tas ir sveramās naudas 
atsvariņš un Latvijā tie ir sastopami 
ierobežotā skaitā. Dzīve ir pārstei-
gumu pilna, tajā nāk pretī tik daudz 
nejaušību!”

Skolotājas profesiju Inta izvē-
lējās tādēļ, ka, mācoties Ugāles vi-
dusskolā, kur toreiz strādāja Valija 
Kalniņa, viņu ļoti saistīja ģeogrāfija, 
apmeklēts arī ģeogrāfijas pulciņš. 
“Man ļoti patīk daba. Ja braucu ce-
ļojumos, tad, piemēram, Norvēģijā 
gribu apskatīt Lofotu salas, bet Spā-
nijā – Pireneju kalnus.”

Stāstot par sava darba ikdienu, 
Inta atzīst to, ka daudzkārt bēr-
niem ir siltas sirdis, bet viņiem pie-

mīt viens netikums – nevēlēšanās 
mācīties. Lai motivētu audzēkņus, 
pedagoģe ieskicē, kāda ir pieaugu-
ša cilvēka ikdiena, paskaidrojot, ka 
ikvienam, lai nopelnītu iztiktu, ir 
jāstrādā. Lai izvairītos no didaktis-
kas runāšanas, Inta aicina uz skolu 
bijušos absolventus, piemēram, Ģir-
tu Valdi Kristovski, lai viņi pastāsta, 
kā veidojusies karjera, kādi dzīves 
līkloči bija jāiziet, lai tiktu labā darba 
vietā. Skolotāja ieminas, ka varbūt 
uz sarunu vajadzētu uzaicināt arī 
kādu no vietējiem iedzīvotājiem, 
kuri lūdz naudu alkoholam, tad bēr-
niem varbūt būtu lielāka motivācija 
censties un tiekties pēc zināšanām. 

Inta Zūru pamatskolā māca ne 
tikai ģeogrāfiju un vēsturi, bet arī 
sociālās zinības. Šajā priekšmetā ir 
izstrādāta programma, bet nav ne 
mācību grāmatu, ne darba burtnīcu. 
“Tas nozīmē, ka man katrai stun-
dai jāsagatavo materiāls, ir vajadzī-
ga izdoma, bet tas man patīk – ne 
mirkli neapstāties, ļauties dažādiem 
izaicinājumiem. Katra diena nāk 
ar savu situāciju. Ne jau vienmēr ir 
gaišie brīži, reizēm māc arī skumjas, 
bet prieks un bēdas skolotāja darbā 
ļoti mainās un mijas. Jāņem vērā arī 
bērnu noskaņojums, bet to savukārt 
ietekmē vide, kurā viņi dzīvo.”

Inta atpūšas ceļojot, risinot 
krustvārdu mīklas un baudot pa-
staigas dabā. “Man ir divas ļoti jau-
kas māsas, kurām ir lauku īpašumi, 
un es labprāt dārzā ravēju.”

Marlena Zvaigzne

VĀRVE

Ar sarkanbaltsarkanu 
lentīti, piespraustu pie 
krūtīm, ar sveču liesmām 
mājvietu logos, ar vārdiem 
“Dievs, svētī Latviju”, ar 
dzimtenes mīlestību un 
patriotismu krūtīs ik gadus 
tiek sagaidīts un pavadīts 
novembris.  

Lāčplēša dienā Ventavā pie 
sabiedriskā centra tika degtas sve-
ces, lai godinātu Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņu. Amatierteātris 
“Vārava” kopā ar mūziķiem Uldi 
un Danu bija sagatavojuši literāri 

muzikālu priekšnesumu ar latvie-
šu dzejnieku M. Zālītes, M. Ķem-
pes un E. Veidenbauma dzeju un 
dzīves stāstījumu, kuru papildinā-
ja Ulda un Danas izpildītās dzies-
mas. 

18. novembrī Zūru pamatsko-
las zālē iedzīvotāji tika aicināti uz 
svētku koncertu, kurā tika godinā-
ti astoņi iedzīvotāji, kuri saņēma 
Vārves pagasta pateicības. Visus 
klātesošos koncertā priecēja Ka-
rīna Tatarinova ar savu skanīgo 
balsi. Pēc svētku koncerta visi va-
rēja izlocīt kājas jautrās dejās ballē 

kopā ar brāļiem Rozentāliem. 
Un tad nāk decembris, ticības 

un cerību mēnesis, ar jauniem 
pasākumiem, ar citādākiem kon-
certiem, tāpēc gaidīšu jūs visus 
vēl šogad 21. decembrī uz pirms-
skolas vecuma bērniem paredzēto 
pasākumu, 22. decembrī uz jautru 
tirdziņu, bluķa vilkšanu un ampe-
lēšanos ar rūķiem, gada pasāku-
mus noslēgsim 26. decembrī ar 
Edgara Pujāta brīnišķīgo Ziemas-
svētku koncertu.

Visiem mīlestību un saticību 
vēlot, Inga Berga

Ejot ceļā uz Latvijas simtgadi, 
pateicoties Zūru novadpētniecī-
bas ekspozīcijas vadītājai Vikto-
rijai Rebukai, ir tapusi brīnišķīga 
izstāde. Izstāde, kura piedāvā ie-
spēju pakavēties atmiņās par Vār-
ves pagasta svarīgākajiem notiku-

miem, sākot no 1918. gada. Ideja 
ir katram gadam veltīt vismaz vie-
nu notikumu, kas šajā laika pos-
mā saistās ar Vārves pagastu. 
Protams, katram ir savi notikumi, 
kuri šķiet vistuvākie un svarīgākie, 
tāpēc visi esat aicināti piedalīties 

izstādes tapšanā. Ir gadi, kuriem 
vēl notikumi nav piemeklēti, ir 
gadi, kad notikumu ir vairāk – to 
visu jūs varat apskatīt sporta un 
kultūras centrā “Zūras”. 

Vārves pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Berga

Lai piepildās viss, ko vēlaties, 
lai notiek viss, kam jānotiek, lai 
ik diena jums sagādā prieku un 
laimi, lai vistālākā sapņu zvaigzne 
iemirdzas jūsu logā jau šodien.

Lai jūsu darītprieks nekad 
neizzūd, saviem pašdarbības 
kolektīviem “Vāruvei”, “Vāruvītei”, 
“Vēlavai”, “Vāravai” un bērnu 
amatierteātrim, un viņu vadītājiem 
novēlu no visas sirds.

Vārves pagasta kultūras 
darba organizatore 

Inga Berga

Ļaujas dažādiem 
izaicinājumiem

Skolotāja Inta gribētu, lai 
skolēni būtu zinātkārāki 
un saprastu, ka iegūtās 
zināšanas noderēs darba 
meklējumos.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Mīlestībā un cieņā pret savu pagastu

Vārves pagasta iedzīvotāji, kurus sumināja valsts svētkos. MĀRTIŅA DAMBJA FOTO

100 stāsti par lietām

Daļa no bagātīgās 
izstādes. 

INGAS BERGAS FOTO
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Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība piepildīt lielus un 
mazus sapņus, īstenot lielus mērķus un saglabāt ticību. 

Es ticu, ka, visiem kopā strādājot, mums nākamais 
gads izvērtīsies vēl raženāks.

Lai jūsu ģimenēs miers, laime un labsirdība ir ne 
tikai šajos Ziemassvētkos, bet arī visā nākamajā gadā. 
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! 

Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis 

JŪRKALNE

11. novembrī arī Jūrkalnē tika 
atzīmēta Lāčplēša diena. Pasā-
kums iesākās ar piemiņas brīdi 
un svecīšu nolikšanu Jūrkalnes 
kapos pie pieminekļa Latvijas at-
brīvošanas cīņu dalībniekiem. 
Turpinājums bija paredzēts laukā 
pie ugunskura, bet ļoti slikto lai-
ka apstākļu dēļ to nācās pārcelt 
uz iekštelpām. Tautas nama 
zālē pie improvizēta ugunskura 
pulcējās pagasta ļaudis, kur kopā 
ar Jūrkalnes suitu sievām, dziedot 
karavīru dziesmas, klausoties 
Jūrkalnes bērnu un jauniešu teātra 
dalībnieku sagatavotos atmiņu 

stāstus par brīvības cīnītājiem, 
cienājās ar siltu tēju un pieminēja 
Latvijas brīvības cīnītājus.

Mūsu valsts 99. dzimšanas 
dienu jūrkalnieki atzīmēja 17. no-
vembra vakarā. Pasākuma vadīša-
na tika uzticēta Jūrkalnes bērnu un 
jauniešu teātra dalībniecēm Luīzei 
Svilpei un Antrai Niedoliņai. Jūr-
kalnes pagasta pārvaldes vadītājs 
Guntars Reķis sveica jūrkalniekus 
svētkos un pasniedza Jūrkalnes 
pagasta pateicības rakstus. Šogad 
tos saņēma Maira un Jānis Brieži 
par aktīvu, pašaizliedzīgu dar-
bu un jaunu darba vietu radīšanu 

Jūrkalnes pagastā un Laura Gai-
dule par aktīvu un pašaizliedzīgu 
darbu Jūrkalnes pagasta sporta 
pasākumu organizēšanā un vadī-
šanā. Īpaši pateicības raksti šogad 
tika pasniegti bērnu un jauniešu 
teātra “Jampadracis” dalībniekiem 
par aktīvu dalību bērnu un jaunie-
šu teātrī un labiem sasniegumiem 
Ventspils novada bērnu teātru 
skatē. Pasākums noslēdzās ar kon-
certu, kuru sniedza Miks Akots un 
Katrīna Kabiņecka. No 17. līdz 30. 
novembrim tautas nama izstāžu 
zālē bija apskatāma mākslinieces 
Ilzes Dilānes papīra darbu izstāde.

Atceras varoņus un sveic savējos

Lāčplēša dienas sarīkojums – Jūrkalnes suitu sievas dzied kopā ar pasākuma apmek-
lētājiem.

POPE

Apzāģē 
bīstamos kokus

Popes pagasta “Vecās skolas” iedzīvotāji izsaka 
lielu pateicību Popes pagasta pārvaldei un tās dar-
biniekiem par bīstamo koku apzāģēšanu un lapu 
savākšanu. Lai priecīgi Ziemassvētki un laimīgs 
jaunais 2018. gads!

“Vecās skolas” iedzīvotāji  

Lai arī ziema, tāpat kā 
vasara, Latvijā atkal nestei-
dzas ierasties, tumšākajā 
gada laikā gaisma gan namu 
logos, gan pašos jāuztur 
dedzīgi. Popes muižā šogad 
Ziemassvētku gars iemājos 
jau 16. decembrī. 

Šajā dienā no plkst. 12.00 līdz 
16.00 pie sevis ciemos pašus ma-
zākos un ikvienu, kurš sirdī sa-
glabājis ticību svētku brīnumam, 
gaidīs Ziemassvētku vecītis. Jau 
otro gadu pēc kārtas viņš par savu 
rezidenci izvēlējies kādu no sena-
jiem Popes muižas namiņiem. 

Popes muižas Zirgu stallī dar-

bosies svētku dāvanu tirdziņš, 
kurā varēs iegādāties vietējo meis-
taru darinājumus un baudīt īpašās 
Popes muižas svētku sajūtas. Ik-
vienam būs iespēja piedalīties ra-
došās nodarbēs un sadraudzēties 
ar Ziemassvētku vecīša brašajiem 
bērīšiem un čaklajiem rūķiem, kā 
arī draiskoties sportiski ziemīgās 
rotaļās. 

Taču pats muižas kungu nams 
arī gaidīs apmeklētājus. Plkst. 
14.00 notiks Laimdotas Junkaras 
gleznu izstādes atklāšana. Pati 
māksliniece atklāj, ka “šī darbu 
kolekcija ir mans veltījums Popes 
muižai gada izskaņā, kad Ziemas-

Tuvojas Ziemassvētku vakars, kad ikvienā mājā tiks rotāta 
svētku egle un iedegtas sveces. Sveces, kuru liesmās staros mūsu 
cerība un labie nodomi. Šis klusais pārdomu laiks ikviena cilvēka 
atmiņā atsauc kādu notikumu vai mirkli par kopā paveiktiem 
darbiem, labi pateiktiem vārdiem, skaistākiem prieka brīžiem. Gadu 
mija ir laiks, kad kavējamies pārdomās un ar cerību raugāmies 
nākotnē. Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt un piepildīt 
mazus un lielus sapņus, īstenot savus mērķus un saglabāt ticību par 
mūsu zemes, Latvijas, uzplaukumu. 

Siltus un baltus Ziemassvētkus! Veiksmi, spēku un veselību 
katram!

Popes pagasta pārvaldes vadītājs Mārtiņš Libkovskis 

DACES VAŠUKAS ARHĪVA FOTO

Popes muižā uzburs Ziemassvētku noskaņu
svētku gaidās gribas paskatīties de-
besīs un ceļš ved uz dievnamu, kad 
apsarmo vecie mūri, bet māju iesil-
da malkas klēpis un ir tik silti pie 
mūrīša, pie sienas atmirdz sīpolu 
pīne un gaiļa dziesma aicina uz 
jauniem darbiem. Laiks joņo vēja 
spārniem, un atkal ir piektdiena...”

Svētku dienu organizē bied-
rība “Popes muiža” sadarbībā ar 
Popes pamatskolu un pagasta 
pārvaldi, finansiāli atbalsta arī 
Ventspils novada pašvaldība – 
kultūras projekta konkursa ietva-
ros. 

Dace Vašuka

Arī šogad Popes muižā 
visus ciemos gaidīs 

Ziemassvētku vecītis.     

Ventspils novada ūdenstilpju 
zivju resursu saglabāšanai un 
kvalitatīvai uzraudzības procesa 
nodrošināšanai pašvaldība ir 
iegādājusies termovizoru, kurš 
paredzēts ezeru, upju apsekošanai 
diennakts tumšajā laikā. Izmantojot 
šo tehnikas vienību, biedrības 
“Usmas krasts” inspektors spēs 
efektīvāk veikt reidus Ventspils 
novada publiskajās ūdenstilpnēs 
un sekmīgi realizēt zvejniecības 
un makšķerēšanas noteikumu 

ievērošanas kontroli, tā mazinot 
maluzvejniecību un veicinot Ventspils 
novada publisko ūdenstilpju zivju 
resursu saglabāšanu.

Termovizors iegādāts, realizējot 
LAD Zivju fonda finansētu   
projektu “Zivju resursu aizsardzība 
Ventspils novada publiskajās 
ūdenstilpēs”, tas izmaksāja 1871 
eiro, Ventspils novada pašvaldības 
finansējumu – 468 eiro.

Ginta Roderte 

IZSTRĀDĀTI ZIVSAIMNIECISKĀS 
EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Nodibinājuma “Vides risinājumu 
institūts” pētnieki kopā ar biedrības 
“Usmas krasts” biedriem šajā vasarā 
izvērtēja ekoloģisko situāciju Ventspils 
novada Usmas ezerā.

Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika izstrādāti Usmas ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas ļaus ezeru apsaimniekot, 
saglabājot un aizsargājot ezera bagātību, kā arī tuvākajā nākotnē izstrādāt 
Usmas ezera apsaimniekošanas plānu.

Ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem varēs iepazīties Usmas 
pagasta pārvaldē, biedrības “Usmas krasts” mājaslapā www.usmasezers.lv 
un pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.

Minētie noteikumi izstrādāti LAD Zivju fonda un Ventspils novada 
pašvaldības finansētā projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – 
Usmas ezeram” gaitā.	

Ginta Roderte 

INFORMĀCIJA

Iegādājas termovizoru

Termovizoru izmanto ezeru un upju apsekošanai dien-
nakts tumšajā laikā. 
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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. decembrī.
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ZLĒKAS

ANCĒ
Aldis Jāne –   70      

PILTENĒ
Valija Lindenberga –  70      
Ilmars Purklavs –   80

POPĒ 
Aspāzija Būcēna –   85
Velta Tīle –   80  

PUZĒ
Irma Žagare –   85 
Vanda Dansone –   75 

TĀRGALĒ 
Zigrīda Līna Kuplā –  80 
Lūcija Vītolberga –   80 
Daina Vija Bērziņa –  75 

UGĀLĒ 
Ņina Košina –   85
Kārlis Šēniņš –   80 
Mirdza Pulmane –   80 
Rasma Strazdiņa –   75
Valdis Zaļkalns –   70   

UŽAVĀ
Kārlis Rubenis –   75  
Vija Bērente –   70

VĀRVĒ
Anna Novohatska –   94     
Maigons Višķers –   85
Vilma Konstante –   80
Jekaterina Blāze –   75
Aldis Birziņš –   70 
Ludmila Šapovalova –  70

ZIRĀS
Zina Kalēja –   93  
Austra Skaldmane –  70

ZLĒKĀS
Valija Vēze –   85       
Elga Sondare –   70

Ventspils 
novada dome, 
Piltenes 
pilsētas 
un pagastu 
pārvaldes 
sveic decembra 
jubilārus!
Paldies	saku	Dieviņam
Par	darbiņa	līdzējumu;
Nu	es	iešu	sētiņā
Kājas,	rokas	pūtināt. 

INFORMĀCIJA PAR VENTSPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM 
MIRŠANAS GADĪJUMIEM 2017. GADA NOVEMBRĪ

Lietus	vien,	lietus	vien
Visu	garu	vasariņu;
Dod,	Dieviņi,	Saules	gaisu
Jel	rudeņa	galiņā.	

Ances pagastā   Vilnis Šerbuks (28.01.1941. – 30.10.2017.)
 Aina Magdalēna Rumberga (18.09.1927. – 03.11.2017.)
Vārves pagastā   Albīna Klovāne (05.11.1936. – 04.11.2017.)
 Marija Benhene (03.07.1964. – 27.11.2017.)
Piltenē   Daina Lejniece (23.12.1951. – 08.11.2017.)
 Milda Svoka (22.12.1932. – 28.11.2017.)
Ugāles pagastā   Gunārs Šķute (23.03.1954. – 11.11.2017.)
Užavas pagastā   Vija Goba (01.06.1946. – 15.11.2017.)
Puzes pagastā  Donats Minalgo (24.11.1948. – 28.11.2017.)
Popes pagastā   Dzidra Ārija Seržante (10.08.1929. – 30.11.2017.) 

INFORMĀCIJA PAR VENTSPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM 
JAUNDZIMUŠAJIEM 2017. GADA NOVEMBRĪ

Neviens	kociņš	tā	nezied,	
Kā	zied	ieva	ziedonī;	
Neviens	mani	tā	nemīl,	
Kā	mīl	mani	māmuliņa.

Ziru pagastā   ARTŪRS ŠRĒDERS, dzimis 2017. gada 10. novembrī,
 vecāki –  J. Šrēders un I. Šrēdere

Usmas pagastā   BEĀTE UPĪTE, dzimusi 2017. gada 13. novembrī,
 vecāki – M. Upīts un A. Upīte

Piltenē  MĀRTIŅŠ RADIONOVS, dzimis 2017. gada 15. novembrī, 
 vecāki – A. Radionovs un A. Miķelsone
 EMMA LEITE, dzimusi 2017. gada 24. novembrī,
 vecāki – J. Leitis un  R. Drieka

Puzes pagastā   RALFS INDRIKSONS, dzimis 2017. gada 15. novembrī,
 vecāki – V. Indriksons un A. Rutule

Tārgales pagastā   ESTERE RUMBERGA, dzimusi 2017. gada 5. novembrī,
 vecāki – I. Rumbergs un A. Rumberga
 EMĪLIJA RUMBERGA, dzimusi 2017. gada 5. novembrī,
 vecāki – I. Rumbergs un A. Rumberga

Rudens brīvlaikā  Zlēku bērni rosījās Dienas un sociālo pakalpojumu 
centra virtuvē. Sociālās darbinieces Liesmas Viļumsones vadītajā nodarbībā 
“Cepam pankūkas” bērni apguva vienkārša, bet ļoti iecienīta ēdiena – plāno 
pankūku – pagatavošanu. Lielākie bērni stāstīja, ka zina, kā cep pankūkas, 
bet ne visiem bija pareizā atbilde uz jautājumu: “Mīklā vispirms lej pienu vai 
ber miltus?”. Liesma dalījās ar ieteikumiem, kā pārbaudīt, vai panna pietie-
kami uzsilusi, kā visvienkāršāk pārsist olas čaumalu, kā maisīt mīklu, lai ne-
veidotos miltu kunkulīši. Visi čakli iesaistījās mīklas gatavošanā, katrs izcepa 
sev pankūku un palīdzēja galda klāšanā. Pēc aktīvi un rosīgi pavadīta laika 
virtuvē bērni našķējās ar pankūkām un iepriekšējā nodarbībā gatavoto ābolu 
zapti. Pēc mūsu centra apmeklētāju smaidiem sapratām, ka vienkāršās recep-
tes ir vispieprasītākās un izdodas visgaršīgākie ēdieni!

Būdama nodarbības organizētāja, saku paldies par atsaucību. Bērniem tās 
ļoti patika, jo divu dienu laikā nodarbībās iesaistījās 15 dažāda vecuma zēni un 
meitenes! Uz tikšanos decembrī, kad cepsim piparkūkas. Priecīgus svētkus! 

Inita Vekmane 

Liekas, ka katrs nākošais gads paiet 
arvien ātrāk un ātrāk, un klāt ir atkal 
decembris, Ziemassvētki un gadu mija. 
Tas ir cerību laiks – ka uzsnigs sniegs, 
saņemsim dāvanas, par kurām sapņojām, 
ka mums apkārt būs dāsni un mīloši 
cilvēki, ka nākamais gads būs labs un 
pārticīgs. Bet svētki būs tādi, kādus mēs tos 
veidosim – vai cepsim raušus, vai galdā celsim 
čipsu paku. Un tā būs arī jaunajā 
gadā – tas būs labs, ja negaidīsim 
klēpī krītošus brīnumus, bet godprātīgi 
strādāsim, lai sasniegtu ieplānoto. Tāpēc man jo īpaši gribas pateikt 
lielu paldies tiem Zlēku iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu, atbalstu, 
idejām un ierosinājumiem palīdzēja pagasta dzīvi darīt krāsaināku. Vēlu 
visiem labu veselību, dzīvesprieku un atrast laimi vietā, kurā dzīvojat.

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Cekule 

Andras Manfeldes jaunākā 
grāmata “Virsnieku sievas” 
iznākusi sērijā “Mēs. Latvija, 
XX gadsimts” un stāsta par 
pagājušā gadsimta septiņdes-
mito gadu Liepājas Karostu. 
Dzīve pilsētā norit it kā divās 
dažādās pasaulēs, kuras reizē 
šķir un savieno kanāla izgrie-
žamais tilts. 

Valsts kultūrkapitāla fonda at-
balstītais projekts “Rakstnieks lau-
ku bibliotēkā” deva iespēju novem-
brī zlēceniekiem satikt vēsturiskā 
romāna autori, rakstnieci Andru 
Manfeldi. Pasākuma dalībnieki 
vienprātīgi atzina, ka kopā ar viņu 
pavadītais laiks bija interesants un 
saturīgs. Klausītāji lūdza pateikt lie-

lu paldies projekta vadītājai Sandrai 
Picalcelmai par pareizo izvēli, atve-
dot pie mums tieši Andru. Pasāku-
ma apmeklētājas slavēja rakstnieci 
par padomju laika vides, notikumu 
un sadzīves precīzu atspoguļoju-
mu. Pēc romāna motīviem top arī 
luga Viestura Meikšāna režijā, ku-
ras pirm uzvedums paredzēts 2018. 
gada rudenī Liepājas teātrī.

Andras Manfeldes devums 
lasītājiem ir trīs dzejoļu krājumi, 
dokumentāli stāsti “Adata”, “Zem-
nīcas bērni”, “Ceļojums uz mēnesi”, 
romāni “Dzimtenīte” un “Virsnieku 
sievas”, stāsts “Saules pulksteņa pro-
tokols”, pasaku grāmata bērniem 
“Sirds pasaka”. Nupat izdevniecībā 
autore iesniegusi jaunu grāmatu 
bērniem “Kurš no mums lidos” ar 
pašas ilustrācijām. Pasākuma laikā 
bibliotēkas apmeklētājām bija ie-
spēja tās aplūkot Andras skicēs. Ta-
gad Andra turpina apzināt izsūtīto 
un tālajā Sibīrijā dzimušo latviešu 
stāstus, lai iemūžinātu tos grāmatā. 

Pēc pasākuma klausītājas atklā-
ja savus iespaidus. Mairita atzina, 
ka tādos tikšanās brīžos vislabāk 
atklājas rakstnieces personība, vi-
ņas stāstījums likās dzīvs un pa-
tiess. Ginta guva jaunas atziņas par 
grāmatas tapšanas procesu. Izlasot 
grāmatu, mēs iepazīstam tikai re-
zultātu, bet, kā līdz tam nokļūst 
rakstnieks, kā vāc un apkopo infor-
māciju, kā jūtas, dienu pēc dienas 
pavadot pie datora, to lasītājs var 
tikai iztēloties. Līga priecājās par 
rakstnieces misijas izjūtu, par spēju 
būt nesamākslotai. Ina apgalvoja, 
ka viss dzirdētais bija interesants un 
lika aizdomāties. 

Lai VKKF projekts “Rakstnieks 
lauku bibliotēkā” turpinās arī nāko-
šajā gadā!

Pārsla Bože

Andra stāsta, ka turpina 
apzināt izsūtīto un tālajā 
Sibīrijā dzimušo latviešu 
stāstus, lai iemūžinātu 
tos grāmatā. 
PĀRSLAS BOŽES ARHĪVA FOTO

Tikšanās ar rakstnieci 
Andru Manfeldi

Zlēku 
bērni 
cep 
pankūkas

Zlēkās top gardas pankūkas.                      INITAS VEKMANES FOTO
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Gita Fridrihsone strā-
dā SIA “VNK serviss”, viņa 
ir nekustamā īpašuma 
speciāliste, kurai ir daudz 
vaļasprieku. Viņa cep gardas 
tortes, daudz ada, bet šoreiz 
būs runa par aizraušanos ar 
ziedu audzēšanu un tirgoša-
nu. Lai varētu ar to nodarbo-
ties oficiāli, iegūts pašnodar-
binātās statuss.

“Esmu nākusi no Kolkas, kur 
joprojām dzīvo mana mamma Mā-
rīte Zandberga, bet 18 gadu vecu-
mā atgriezos viņas dzimtajā pagas-
tā. Laidzē izmācījos par grāmatvedi 
un atradu darbu Ugālē,” stāsta Gita. 
Jau agrā jaunībā, kad izveidota ģi-
mene, viņa ļoti vēlējās dzīvot skais-
tā apkārtnē, tādēļ jau toreiz sākusi 
audzēt puķes. “Man patīk darbs, 
kuru veicu, bet vakaros prasās ie-
gremdēt pirkstus zemē un sajust 
dabas spēku. Kā pašnodarbinātā 
persona reģistrējos 2009. gadā, bet 
jau pirms tam audzēju ziedus un 
priecājos par tiem. Sāku ar gladio-
lām, un man vēl tagad ir šīs puķes. 
Pēc tam sāku audzēt puķuzirnīšus, 
agrās narcises, pagājušajā gadā pie-
vērsos arī lilijām.”

Gitai ir sadarbība ar vairākiem 
saloniem Ventspilī, viņas audzētos 
ziedus var iegādāties “Rozē” un 
“Amaretā”, tos pārdod arī divos vei-
kalos Ugālē, ziedus labprāt izvēlas 
Ugāles vidusskolas kolektīvs. Gadu 
laikā ir kāpināts apjoms. Sākumā 
Gitas dārzā bija 100, bet nu ir vis-
maz 1000 gladiolu. Aktīvā sezona 
ilgst no aprīļa līdz novembrim. 
Puķu audzēšanai ugālniece izman-
toja arī siltumnīcas, bet tās nolieto-
jās, tādēļ viņa piedalījās pašvaldības 
izsludinātajā projektu konkursā 
“Solis 2017” uzņēmējdarbības attīs-
tībai, saņemot 749 eiro siltumnīcas 
iegādei saimnieciskās darbības pa-
plašināšanai. 

“Patiešām labi, ka ir šāds pro-
jektu konkurss, jo pēc grieztajiem 
ziediem vienmēr ir pieprasījums, 
tādēļ pašvaldības atbalsts ļoti node-
rēja, lai varētu saimniekot vēl pla-
šāk. Tagad jaunajā siltumnīcā aug 
krizantēmas, bet pavasarī uzziedēs 
narcises un lilijas. Novietošu sil-
tumnīcā galdus, uz kuriem uzlikšu 
stādu kastes, lai varētu izaudzēt as-
teres un puķuzirnīšus.”

Pašnodarbinātā nevar runāt par 
īpaši lielu peļņu, tomēr par ziedu 
tirgošanu iegūtie līdzekļi ģimenei 
lieti noder. Nauda lielākoties tiek 
izmantota dažādu remontdarbu 
veikšanai, uzkrājumi netiek veidoti. 

Iegādājas siltumnīcu 
un audzē ziedus

Ugālnieces dārzā krāšņojas arī lilijas. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Gita ir pateicīga savam vīram Rai-
vo par palīdzību, piemēram, viņš 
uzirdina zemi, lai sievai nebūtu tik 
bieži jāravē, un atjauno siltumnīcas, 
remontē žogu. Ģimenē ir vairāki 
bērni, bet mazā Līna, kurai ir pieci 
gadi, labprāt vēro, ko māmiņa dara, 
reizēm izrādot arī pašiniciatīvu. Tā 
reiz viņa sajaukusi gladiolu sīpolus, 
un nu vairs nav zināms, kādas šķir-
nes zieds kurā vietā uzplauks, bet 

citreiz Līna ņēmusi rokās šķēres un 
nogriezusi pārdošanai domātos zie-
dus. “Tie man ir liels skaistums. Kad 
ieeju savā dārzā, šķiet, ka nokļūstu 
citā pasaulē. Nākotnē es gribētu 
izmēģināt saules kolektoru darbī-
bu, būtu interesanti uzzināt, kā tie 
apsildītu siltumnīcu. Varbūt pie-
teikšos vēl kādā projektā, jo mans 
sapnis ir iegādāties nelielu trak-
toriņu, lai varētu atvest ziedus no 

gladiolu lauka uz mājām. Šogad ar 
tiem krietni pamielojās meža zvēri, 
savukārt lietus dēļ gladiolas slīka, 
bija grūti tikt tām klāt.”

Starp citu, Gita savā piemājas 
dārzā ir iestādījusi smiltsērkšķus. 
Sākumā ogas tiks celtas saimes gal-
dā, bet vēlāk, iespējams, tās pārdos. 

Ugālniecei ir daudz ideju, kā dažā-
dot saimniekošanu. “Katram no-
teikti ir kāda ideja, ko viņš klusumā 
lolo. Rakstiet projektus, ko izsludina 
Ventspils novada pašvaldība, vismaz 
mēģiniet piedalīties. Varbūt nākama-
jā gadā piepildīsies arī tavs sapnis!”  

Marlena Zvaigzne

Gita siltumnīcā, kuras iegādei izmantoti pašvaldības līdzekļi, iegūti, piedaloties projektu konkursā.

INFORMĀCIJA

Ainavu ekspertu padome ir pieņēmusi lēmumu elektroniskajā 
Latvijas ainavu dārgumu krātuvē iekļaut 50 ainavas  
no 243 izvirzītajām.

Rūpīgi analizējot sabiedrības viedokli un ekspertu vērtējumus, padome 
ir pieņēmusi lēmumu par tām 50 ainavām, katrā plānošanas reģionā pa 10, 
kas visaptverošāk raksturo visus reģionus un ir nozīmīgas visā valsts mērogā. 
Atsevišķos gadījumos balsošanai izvirzīto ainavu nosaukumi ir precizēti vai 
papildināti, uzsverot ainavu īpašās vērtības.

Kurzemes plānošanas reģionā ainavu dārgumu krātuvē tiks iekļautas 
Jūrkalnes stāvkrasta ainava, Kolkasraga ainava, Liepājas ostas promenādes 
ainava, Popes muižas un apkārtnes ainava, Papes Ķoņu ciema un Kurzemes 
seno zvejniekciemu ainavas, Abavas ielejas ainava no Sabiles Vīna kalna, Talsu 
vecpilsētas ainava, Usmas ezera ainava, Kuldīgas vecpilsētas ainava ar Ventas 
rumbu, seno tiltu un Alekšupīti, Ziemeļu mola un fortu ainava Liepājas Karostā.

Turpmākajos mēnešos par šīm ainavām elektroniskajā ainavu dārgumu 
krātuvē tiks apkopota informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību 
vairāku desmitu gadu griezumā gan fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. 
Tāpēc aicinām ikvienu līdz 2018. gada 14. februārim tīmekļa vietnē www.
ainavudargumi.lv sadaļā “50 ainavu dārgumu saraksts” iesniegt savus atmiņu 
stāstus, nostāstus, leģendas, fotogrāfijas un citus attēlus, vēlējumus nākotnei 
par krātuvē iekļautajām ainavām un to saglabāšanu, izvēloties ainavas no 
reģiona saraksta vai kartes.

Ja savus atmiņu stāstus par notikumiem un zīmīgām personībām 
vēlaties gatavot rokrakstā vai iesniegt citus materiālus (avīžu rakstus u. c.), 
lūgums tos ieskenēt un sūtīt uz elektroniskā pasta adresi  
ainavudargumi@varam.gov.lv. Materiālu un fotoattēlu skenēšanā un 
elektroniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams saņemt publiskajās bibliotēkās.

No iesūtītajiem fotoattēliem, stāstiem un vēlējumiem 2018. gadā tiks 
veidotas reģionālās izstādes un organizētas diskusijas. Diskusijās runās par 
to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs, un darbiem, kas 
darāmi, lai ainavu dārgumu saglabātu nākamajām paaudzēm.

Marlena Zvaigzne 

Ainavu dārgumu krātuvē – 
arī trīs mūsu novada objekti
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UGĀLE

Kad iestājies rudens un 
lielie darbi padarīti, 
atnākusi Mārtiņdiena.  
Mūsu pirmsskolas izglītības 
iestāde “Lācītis” atzīmē savu 
35. dzimšanas dienu.

Visu nedēļu bērnudārzā bija 

jūtama svētku atmosfēra – balo-
ni, lācīšu rotaļlietas gaiteņos un 
svētku pasākumi. Skolotāja Guna 
Ūrmane stāsta, ka svinēšanu ie-
sākām ar teātra izrādes noskatī-
šanos. To bērnudārzam jubilejā 
dāvināja Ugāles amatierteātris 

Madonas novada Sarkaņu pa-
gastā notika Latvijas III pasaku lugu 
svētki, kuros piedalījās 11 amatier-
teātru kolektīvi. Pasākumu atklāja 
Madonas novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks, novēlot visiem 
dalībniekiem un skatītājiem jauku 
un brīnumiem bagātu dienu. Pir-
mo reizi uz skatuves dēļiem kāpa 
Liezēres amatierteātris “Reālisti” ar 
A. Sakses “Pasaku par vijolīti”. Liels 
prieks par aktieriem, kuri nenobijās 
piedalīties pasākumā, neskatoties 
uz to, ka viņi savu kolektīva darbību 
sāka tikai septembrī. Ziemassvētku 
tēma bija Vestienas amatierteātrim 
“Aušas”, kuri rādīja lugu “Ziemas-
svētki mežā”. Īpatnēja bija režisores 
izvēlētā lomu sadale – sieviešu lo-
mas spēlēja vīrieši, bet vīriešu – sie-
vietes. Mūs ļoti pārsteidza jauniešu 
amatierteātris “Artis” no Iecavas ar 
iestudējumu “Mēmais bruņinieks”. 
Visa izrāde bija dzejas formā, bet 
lomās – vidusskolas audzēkņi. Ļoti 
jauku izrādi “Zaķis lielībnieks” rā-
dīja Pļaviņu amatierteātris “Aina”. 
Jaukas bija dekorācijas, tērpi un arī 
aktierspēle piesaistīja pašus lielā-
kos vērtētājus – bērnus. Lauteres 

Daudz laimes Latvijai, tev šodien vēlam
Simts gadus turēties un vienmēr kalnā iet.
Daudz laimes Latvijai, no sirds tev vēlam,
Lai zobens vienmēr spožs un saule nenoriet.
Daudz laimes Latvijai, tev šodien vēlam
Ikkatrai meitai, katram tavam tautas dēlam.

“Ugāles drāma”. Lielākā daļa bēr-
nu un darbinieku nebija redzējuši 
trīs sivēntiņu un pelēkā vilka pie-
dzīvojumus. Vēl jo lielāks prieks 
spēlēt šajos svētkos aktieriem bija 
tāpēc, ka visi viņi cieši saistīti ar 
pirmsskolas iestādi “Lācītis”. Izrā-
dē piedalījās skolotājas, bijušo un 
esošo bērnu vecāki, kā arī bijušie 
“Lācīša” audzēkņi. Izrāde visiem 
ļoti patika. Aktieri saņēma daudz 
aplausu un labu vārdu. 

Nākamais rīts iesākās kopā ar 
aktīvo pasākumu vadītāju Ingu 
Stauģi. Tika izdejoti dažādu deju 
soļi. Sevi viņš dēvēja par disko ka-
rali. Visi uzmanīgi sekoja līdzi de-
jas soļiem un centās tos atdarināt 
precīzi. Beigās bērni bija ieguvuši 
disko princešu un prinču titulu. 
Noslēgumā Lācītis visus pārstei-
dza ar lielu svētku kliņģeri. To ro-
tāja 35 svecītes, kā arī salūta sve-

ces, kuras radīja svētku sajūtu gan 
maziem, gan lieliem. Īpašu prieku 
radīja mirklis, kad drīkstēja nopūst 
svecītes. Visi bija gandarīti un gu-
vuši pozitīvas emocijas turpmāka-
jam, saka skolotāja Ilva Rūmniece.

10. novembrī, Mārtiņdienā, 
lai kopā ar bērniem un bērnudār-
za darbiniekiem atzīmētu iestādes 
jubileju, tika aicināti arī vecāki un 
citi ģimenes locekļi. Par to mums 
vecāku vārdā stāsta Daira Prāti-
ņa: “Svētku rīts sākās ar bērnu-
dārza vadītājas Regīnas Artma-
nes-Hartmanes uzrunu un bērnu 
sagatavotiem priekšnesumiem. 
Rudentiņa lomā iejutās bērnu-
dārza audzinātāja Sandra Leigute. 
Rudentiņš vēlējās visu dabā no-
krāsot, un katras grupiņas bērni 
bija ietērpušies noteiktas rudens 
krāsas tērpos. “Kukainīšu” grupas 
bērni – dzeltenā, “Sprīdīši” – sar-

kanā, “Zīļuki” – zaļā, “Pūcītes” – 
zilā. Bērni priekšnesumos savus 
mīļos priecēja gan dziedot, gan 
dejojot, gan skaitot dzejoļus.

Pēc skaistā koncerta viņi kopā 
ar audzinātājām un ģimenēm de-
vās uz savām grupiņām, lai kopī-
gi paveiktu kādu radošu darbiņu. 
Atgriežoties zālē, katras grupiņas 
bērni, audzinātājas un vecāki kopā 
prezentēja paveikto. Svētku rīta 
turpinājumā vecāki tika aicināti uz 
sarunu ar sociālo pedagoģi Gunitu 
Ķirsi.

Vēlos pateikt lielu paldies visu 
vecāku vārdā par skaisto rītu bēr-
nudārzā! Gribas novēlēt, lai “Lā-
cītī” vēl ilgi skan bērnu balsis un 
dziesmas! Bērnudārzs – tā ir vieta, 
kurā mājo patiesa mīlestība, kura 
saskatāma bērnu vecāku acīs.”

Stāstījumus apkopoja 
metodiķe Daina Vispoļska

Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,
Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,
Kā saulīte debesīs mīļa un silta,
Kurai spīdot būs dzīve jāpiesilda!

“Lācītis” atzīmē 
35 gadu jubileju

Šogad atzīmējām Latvijas 
valsts 99. dzimšanas dienu. 
Par godu šiem svētkiem tika 
rīkota senlietu izstāde «Sen-

lietu klētiņā».
Liels paldies bērnu vecākiem 

un bērnudārza darbiniekiem par 
atsaucību, jo tika savākts vairāk 

nekā 120 dažādu priekšmetu – 
vērpjamie ratiņi, tītavas, gludekļi, 
lampas, trauki, grāmatas, lādītes, 
apsveikuma kartītes pat no 1913. 
gada un citi priekšmeti.

17. novembra rīts ieskanējās 
ar latviešu tautas dziesmu “Caur 
sidraba birzi gāju”, kad zālē ienā-
ca vecākā bērnudārza grupa “Ku-
kainīši”. Kā mēs, mazās sirsniņas, 
varam apsveikt tādu lielu valsti 
kā Latvija dzimšanas dienā? Nu, 
protams, ar dzejoļiem, dziesmām 
un dejām! Katra grupa bija saga-
tavojusi savu apsveikumu Latvi-
jai. Mēs visi kopā pavadījām ļoti 
skaistus mirkļus, iepriecinot sevi 
un citus. Lielu paldies gribam 
šoreiz teikt arī PII “Lācītis” me-
todiķei Dainai Vispoļskai – par 
atsaucību un palīdzību šo skaisto 
svētku sagatavošanā.  

Skolotājas Ingrīda Ziemiņa 
un Marita Mūrniece

Sveic Latviju ar dziesmām un dzeju

Latvijas dzimšanas dienā visus sveic grupas “Kukainīši” audzēkņi un pedagoģes.  SANDRAS LEIGUTES FOTO

amatierteātris “Aronieši” rādīja lugu 
“Rūķītis un sīpoli”, kurā arī skatītā-
jiem nācās ēst marinētus sīpolus. Ar 
interesi gaidījām Īslīces amatierteāt-
ra “Dadži” izrādi “Kaķīša dzirnavas”. 
Bijām pārsteigti par šo izrādi, jo tika 
runāta Čaka, Ziedoņa dzeja un iz-

mantoti dažādi nekorekti izteicieni, 
kas īsti neiederas Skalbes pasakā. 
Vislielākais pārsteigums bija Varie-
šu amatierteātra “Servīze” izrāde 
“Vampīrs”, kas lika padomāt par 
galveno: ko mēs mācām bērniem, 
kur palikušas jaukās pasakas un 

mīļie varoņi? Toties Jaungulbenes 
amatierteātris “Kuriozs” atgādināja 
mums seno, jauko pasaku par Peln-
rušķīti. Izrādē bija ļoti jauki tērpi, 
kurus bija darinājusi galvenās lomas 
Pelnrušķītes atveidotāja. “Ugāles 
drāma” svētkos piedalījās ar izrā-

di “Trīs sivēntiņi un pelēcis vilks”. 
Mums šis bija īpašs notikums, jo 
izrāde tika rādīta jau desmito reizi. 
Pēc katras izrādes notika skatītāju 
balsojums par labāko izrādes aktieri. 
Ugālei tas bija vilks – Jēkabs Leiguts. 
Kad tika parādītas visas izrādes, no-
tika skatītāju balsojums par labāko 
izrādi, kuru ieguva “Ugāles drāma”. 
Tā nu mēs pārvedām mājās skatītā-
ju simpātijas balvu un Pelnrušķītes 
kristāla kurpīti. Dienas noslēgumā 
notika dalībnieku balle, kurā pieda-
lījās arī vietējie muzikanti un folklo-
ras kopa. Bija jautras rotaļas, dejas, 
un mēs pat nepamanījām, ka mājās 
atgriezāmies stipri rīta pusē. Jāsaka 
liels paldies Madonas novada domei 
un Sarkaņu pagasta amatierteātrim 
par jauko uzņemšanu, sagaidīšanu, 
esam priecīgi par jauniem draugiem 
Madonas pusē. Paldies Kitijai par 
iespēju aizbraukt šo tālo ceļu. Brau-
ciens nebija veltīgs – esam sapratuši 
pašu galveno – bērniem patīk īstas, 
mīļas pasakas, kurās nav vardarbī-
bas. Bērni tic brīnumam.

“Ugāles drāmas” režisore 
Iveta Pete

“Ugāles drāma” iegūst skatītāju simpātiju

Skats no ugālnieku spēlētās izrādes.   IVETAS PETES ARHĪVA FOTO
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Velta Dronka uzmanīgi, 
atbalstījusies pret palīgierī-
ci, pienāk pie vārtiņiem un 
mīļi aicina savās mājās.  
Viņai nesen bija īpaši svētki 
– saņemts Latvijas evaņ-
ģēliski luteriskās Baznīcas 
Uzticības vairogs.

Apbalvojums bija liels pārstei-

gums, Velta nebija gaidījusi šādu 
cieņas izrādīšanu, turklāt todien, 
kad viņai pasniedza Uzticības vai-
rogu, Ugāles draudzē kalpoja trīs 
mācītāji –  ne tikai Jānis Kalniņš, 
bet arī Liepājas bīskaps Hanss 
Martins Jensons un Piltenes iecir-
kņa prāvests Kārlis Irbe. Baznīca 
Veltai pateicās par uzcītīgu kalpo-

šanu – viņa ilgus gadus bija drau-
dzes priekšniece.

“Kad biju maza meitene, dzī-
vojām Puzē. Tur arī esmu kristīta 
un iesvētīta, bet pēc tam ar vecā-
kiem Līnu un Kārli  pārcēlāmies uz 
Ugāli. Uz baznīcu negājām katru 
svētdienu, bet Jaunā Derība gan 
mājās tika lasīta itin bieži,” atce-
ras Velta. Viņa ir beigusi Aizupes 
Meža tehnikumu, tādēļ strādājusi 
par mežziņa palīdzi, mežzini, dar-
ba drošības inženieri, vēlāk bija 
jāatbild par priežu sēklu plantāci-
ju. “Padomju laikos, protams, uz 
baznīcu nevarēja iet tik atklāti kā 
tagad, tomēr es pa reizei devos uz 
dievnamu. Priekuļu Erna pierunā-
ja mani, lai eju draudzē par kasieri, 
un es piekritu. Tas vēl bija pirms 
atmodas. Es domāju, ka tas, cik at-
klāti cilvēki tolaik apmeklēja baz-
nīcu, bija atkarīgs arī no kolhoza 
priekšsēdētāja. Gunārs Zamerov-
skis Ugālē nebija  izteikti nostājies 
pret ticību, tāpēc varēja darboties 
atklātāk,” stāsta Velta.  Ierobežoto 
kustību dēļ ugālniece tagad vairs 
pati nespēj aizstaigāt līdz dievna-
mam, bet turp viņu parasti aizved 
Leigutu ģimene. Par to Velta ir pa-
teicīga, piebilstot, ka pagastā esot 
daudz labu cilvēku. Piemēram, 
sociālā darbiniece Aiga Strazdiņa 

sarunā šoferi, kurš aizved pie ārsta, 
savukārt aprūpētāja Ināra Ore pa-
ņem pie vārtiņiem nolikto veļu un 
izmazgā to, tādēļ kristiete aizlūdz 
ne tikai par saviem piederīgajiem, 
bet arī par visiem, kas viņai palīdz, 
lūgšanās tiek ielikti arī draudzes 
locekļi un mācītāji. Veltai ir prieks, 
ka Ugāles draudzē ir daudz jau-
niešu un vietējo dievnamu kā savu 
laulību vietu izvēlas ticīgie arī no 
citām Latvijas vietām.  

Atceroties savu kalpošanu baz-
nīcā priekšnieces amatā, ugālniece 
uzsver, ka viņai palīdzēja daudzas 
draudzes māsas, arī Rudīte Gailīte 
un Ina Jansone. Viņas kopā uzpo-
sušas un pušķojušas baznīcu. “Es 
nekad neesmu citiem teikusi, ka vi-
ņiem obligāti jātic Dievam. Domā-
ju, ka katram pašam jāsaprot, vajag 
viņam to vai nevajag. Savā dzīvē 
esmu pārliecinājusies, ka Dievs 
man palīdz it visā – jūtos labāk, 
esmu mierīgāka. Nekad neesmu uz 
Dievu dusmojusies. Ja arī bija kāds 
pārbaudījums, tātad tā tam bija 
jābūt. Viņš man ir devis spēju būt 
iejūtīgākai un saprotošākai. Baznīca 
jau nemāca neko sliktu,” secina Vel-
ta, piebilstot, ka cilvēkiem vajadzē-
tu saprast, ka visi nav vienādi. Kāds 
varbūt domā un rīkojas citādāk 
nekā tu, bet vai tādēļ viņš ir sliktāks? 

Grēksūdze Veltai nav smags pār-
baudījums, viņa piekrīt, ka domās 
reizēm ievijas grēcīgs pavediens, 
bet tādēļ jau ir dota spēja lūgt pie-
došanu un piedot citiem. 

Laulībā ar vīru Jāni, kurš sen 
jau aizsaukts mūžībā, Veltai pie-
dzima dēls Aigars. Viņš dzīvo 
Rīgā, bet bieži apciemo māmuļu, 
palīdzot praktiskos darbos. Mā-
miņai ir liels prieks par to, ka Ai-
gars galvaspilsētā apmeklē Jēzus 
draudzi. Lai arī Veltai sāp kājas, 
viņa tomēr uztur kārtībā dārzu, 
bet ziemā īsina laiku, minot krust-
vārdu mīklas, lasot avīzes un klau-
soties labas radiopārraides. 

Ugāles draudzes māsa Sandra 
Leigute par Veltu saka: “Viņa ir 
ļoti sirsnīga, jauka, ar labu humo-
ra izjūtu. Katram atrod labu vār-
du, ko pateikt. Vienmēr atceras 
mūsu dzimšanas un vārda dienas 
– piezvana un apsveic. Zinu, ka 
nav Veltai viegli vienai, tāpēc kaut 
nedaudz, bet cenšamies palīdzēt. 
Viņai patīk dziedāt, esam kopā 
dziedājušas draudzes ansamblī. 
Ļoti priecājos, ka par ilgus gadus 
veikto pašaizliedzīgo kalpošanu 
draudzē saņemts baznīcas apbal-
vojums “Uzticības vairogs”. Velta 
to tiešām ir pelnījusi!”

Marlena Zvaigzne 

Godam pelnīts apbalvojums

Veltas mīļākie svētki ir Ziemassvētki, tad mājās vien-
mēr tiek ienesta eglīte un neklātienē, skatoties televīzi-
jas pārraidi, vērots dievkalpojums.     MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Savā desmitajā darbības 
gadā Ugāles mākslas  
studijas pārstāves  
īstenojušas interesantu 
projektu. Viņas izvēlējušās 
citātus, kuros minēts Ugāles 
vārds, un radījušas  
lielformāta gleznas.

Tagad tās var apskatīt pagas-
ta bibliotēkā, kur notika izstādes 
“Uzzīmē grāmatās atrasto Ugāli” 
atvēršana. Katra māksliniece bija 
nostājusies pie sava darba, no-
lasīja izvēlēto citātu un nedaudz 
pastāstīja par gleznu. Savas bildes 
rādīja Larisa Zariņa, Irēna Lakše, 
Sarmīte Dubrova, Jolita Mališe-
va, Arīda Mekša, Ārija Indrikso-
ne, Ilze Lagzdiņa, Eva Proņuka, 
Ilze Mekša-Komisarova un Dace 
Grundmane. Vienpadsmitās glez-
nas autore bija studijas vadītāja 
Laimdota Junkara. 

Izstāde “Uzzīmē grāmatās 
atrasto Ugāli” ir ugālnieku pie-
nesums Latvijas simtgadei. Lai 
iekļautos tās sagaidīšanā, Ugāles 
bibliotēkas darbinieces izstrādāja 
projektu un iesniedza to Ventspils 
novada pašvaldības kultūras pro-
jektu konkursā, saņemot finan-
siālu atbalstu – 450 eiro. Projekta 
ideja bija atgādināt par daiļlite-
ratūras grāmatām, kas stāsta par 
notikumiem Ugālē, jo viens no 
pagasta bibliotēkas darbības vir-
zieniem ir kultūrvēsturiskā man-
tojuma apzināšana, saglabāšana 
un popularizēšana. Ir apzināts 
21 daiļdarbs, kurā atrodami 35 
apraksti par Ugāli. Lai vēstījums 
sasniegtu pēc iespējas plašāku 
auditoriju, ugālnieki nolēma šo 

literāro mantojumu parādīt inte-
resantā un netradicionālā formā. 

Bibliotēkas vadītāja Inese 
Rumpa ir gandarīta, ka mākslas 
studijas dalībnieces atsaucās viņas 
priekšlikumam. Studijas vadītāja 
Laimdota atklāj, ka gleznas būtu 
tapušas pat tad, ja nebūtu saņemts 
pašvaldības finansējums. “Es labu 
laiku domāju, tad uzrunāju studis-
tes ar jautājumu, ko darām, un vi-
ņas piekrita. Bija redzēts Mūzikas 
un mākslas skolas audzēknes Ievas 
Priekules izveidotais kalendārs, arī 
tas iedrošināja. Studijas dalībnie-
ces nenobijās. Rudenī visām izda-
līja audeklus un krāsas, darbi tapa 
divu mēnešu laikā. Ļoti labi, ka bija 
šāds projekts un pozitīva pašval-
dības attieksme. Studijas dalībnie-
cēm atlika tikai strādāt, un bija in-
teresanti vērot, kā katra no viņām 
rādīja, kas jau bija izdarīts. Dažas 
no studistēm nebija strādājušas ar 
lieliem audekliem, tādēļ baidījās, 
kā nu tas būs, bet visas studijas 
dalībnieces savas prasmes parādīja 
ļoti veiksmīgi.”

Inese atgādina, ka grāmatas, 
kurās minēts Ugāles vārds, pir-
mā piefiksēja viņas bijusī kolēģe 
Sandra Picalcelma. Pēc tam darbs 
turpināts, secinot, ka daiļlitera-
tūrā Ugāli pieminējis Herberts 
Dorbe, Vizma Belševica, Mārtiņš 
Kalndruva, Gaida Pūpolvalka, 
Kārlis Zvejnieks un citi autori. 
Dagnija Zigmonte par Ugāli tei-
kusi šādus vārdus: “Šī novada 
skaistums lēti nedodas rokā, to 
uzreiz nesaskatīsi reti izkaisītajās 
mājās, priežu mežu šķietamajā 
vienmuļībā, un šejienes druvas 

nespēj izaudzēt tik kuplas vārpas 
augstos stiebros kā citur. Bet ne 
tas vien ir skaistums, kas apžilbi-
na pirmajā mirklī; var iemīlēt lēni, 
toties līdz smeldzei un uz visu 
mūžu.”

Laimdota izstādes atklāšanā, 
kurā labi iederējās Dagnijas Se-
leckas muzicēšana, pateica pāris 
vārdu par katras mākslinieces 
veikumu. Piemēram, Jolitai bijusi 
pasakaina skice, Irēnas darbu stu-
dijas vadītāja nosauca par izcilu, 
augstu tika novērtēta Daces glez-
na, Larisai izdevies brīnišķīgs pa-
gleznojums, radot teiksmainu un 

noslēpumainu noskaņu.
Uzrunājot Jolitu, kuru iedves-

moja Janas Mores dzejolis “Popes 
pasaka”, uzzināju, ka viņai patīk 
krāsu pasaule, tādēļ ugālniece ap-
meklē mākslas studiju: “Šo darbu, 
ko redzam izstādē, gleznot bija 
ļoti grūti, jo man nav raksturī-
gi rādīt dabas skatus un kokus. 
Parasti gleznoju vardes, arī šajā 
darbā viena ir paslēpusies. Manā 
gleznā barons Bērs snauduļojot 
brauc karietē cauri tumšam me-
žam, bija nakts, tātad spīd zvaig-
znes.”       

Ventspils novada domes 

priekš sēdētāja pirmais vietnieks 
Guntis Mačtams, sveicot māksli-
nieces, uzteica ugālniekus par labi 
sagatavoto projektu un inovatīvo 
ideju, kas ir labs veltījums dzimta-
jam pagastam un novadam. Guntis 
novērtēja arī Laimdotas prasmi at-
rast talantīgus cilvēkus, ar kuriem 
sastrādāties un radīt veiksmīgus 
darbus. Savukārt Kultūras nodaļas 
vadītāja Zane Pamše katrā gleznā 
pamanīja autoru sirds gaismiņu: 
“Šī ir ļoti skaista dāvana, ko jūs 
pasniedzāt Latvijai, gaidot lielo ju-
bileju.”

Marlena Zvaigzne 

Gleznoja, lasot dzeju un prozu

Larisa Zariņa izvēlējās citātu no 
Dagnijas Zigmontes grāmatas. Viņai 
izdevies labs pagleznojums.  

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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10. novembrī ir Mārtiņdie-
na. Mārtiņi latviešu gadskār-
tu paražās ir svinama diena, 
kas iezīmē rudens beigas 
un ziemas sākumu. Svarīga 
Mārtiņdienas sastāvdaļa ir 
iešana budēļos jeb ķekatās. 
Arī mēs, 9. b klases skolēni, 
šoreiz iejutāmies ķekatnieku 
lomā. 

Pirms iešanas ķekatās mums 
bija jāsagatavojas – jāuzzina, kā-
dās maskās tērpjas budēļi, un šīs 
maskas arī jāizgatavo. Mūsu vidū 
bija tādi tēli kā lācis un tā dīdītājs, 
ragana un nāve, zirgs, kaza, meža 
gariņi, mazais vīriņš u. c. Mēs, ķe-
katnieki, apmeklējām sākumsko-
las skolēnus un arī vecāko klašu 
skolēnus. Sākumā devāmies pie 
sākumskolas skolēniem, kuri mūs 
laipni uzņēma, ieklausījās pado-
mos un labprāt piedalījās rotaļās. 
Visi bija ieinteresēti! Kāds gribē-
ja pieskarties lāča kažokam, cits 

Mēs, 11. klases skolēni, 
Eduarda Veidenbauma  
150 gadu jubilejai bijām 
sagatavojuši īpašu veltījumu. 
To pasniedzām mūsu skolas 
skolēniem un skolotājiem, kā 
arī skolēnu vecākiem vecāku 
sapulcē. Skanēja Veidenbau-
ma dzeja, dziesmas ar viņa 
vārdiem, ko katrs no mums 
centās pasniegt tā, lai varētu 
teikt: “Jā, tie tiešām ir Eduarda 
Veidenbauma vārdi!”

Protams, katrā priekšnesumā 
ir jāiegulda liels darbs, kas re-
dzams vien vēlāk. Vārdus dzies-
mām sākām mācīties jau mēnesi 
iepriekš, dzejas rindas izvēlējā-
mies krietni vēlāk. Mēģinājumos 
viss tika nostiprināts.

Skolotāja Māra Plūksna mūs 
iepazīstināja ar dzejnieka mūža 
gājumu, noskatījāmies Liepājas 

Ugāles vidusskolā nedēļu no Lāčplēša dienas līdz  
Latvijas proklamēšanas dienai tradicionāli aizvadām īpaši 
svinīgā un patriotiskā noskaņojumā. Jau 3. novembrī  
10.–12. klases bija mācību vizītē “Pikšās”, K. Ulmaņa muzejā, 
un Ložmetējkalnā.

11. novembrī Lāčplēša dienas pasākums pie skolas, lāpu gājiens uz 
Rubeņa bataljona muzeju. No 13. līdz 17. novembrim tika piedāvāti da-
žādi konkursi un citas aktivitātes, kuru tēmas saistītas ar Latvijas vēsturi, 
tās simboliem, dabu. 13. novembrī tas bija vēstures erudīcijas konkurss 
9.–12. klasēm “Ceļā uz Latvijas simtgadi”. Spraigā cīņā starp 12. un 9. b 
klases skolēniem uzvarēja 12. klase. 6. un 8. klases audzēkņi veidoja ko-
lāžas “Latvijas novadi”. 6. un 7. klases skolēni  piedalījās vēstures erudītu 
konkursā “Ko es zinu par Latviju?”. Uzvarēja Karīna Bernāne (6. klase) 
un Ričards Rumps (7. klase). 5. klases audzēkņi piedalījās praktiski deko-
ratīvā darbā “Apsveikuma kartīte Latvijai dzimšanas dienā”.

Skolēni piedalījās arī piemiņas pasākumā Rubeņa bataljona karavīriem 
Usmā “Leitnanta Rubeņa bataljona nepakļaušanās – pagātnes mācība nā-
kotnei”. 17. novembrī notika svētku koncerts “To tautu, kas mīl savu zemi, 
neviens nav spējīgs uzvarēt”. 17. novembra vakarā 11. klase un skolotājas 
Zandas Blumfeldes dejotāji piedalījās svinīgajā pagasta pasākumā. Šī svēt-
ku nedēļa apliecināja to, ka Ugāles vidusskolā mācās skolēni, kuri lepni 
piesprauž sarkanbaltsarkano lentīti, lai apliecinātu savu mīlestību Latvijai.

Vēstures  skolotāja Daiga Mačtama

Erudīcijas konkursā “Ceļā uz Latvijas simtgadi” 
uzvarēja 12. klase.      
IEVAS PRIEKULES FOTO

11. klases audzēkņi sagatavojuši dzejas un mūzikas uzvedumu ar Eduarda Veidenbauma vārdiem.    IEVAS PRIEKULES FOTO

Eduarda Veidenbauma dzejas stunda

skolēnu īsfilmu par E. Veidenbau-
ma dzeju viņu izpratnē. 11. klases 
uzvedumā dzeja mijās ar dzies-

mām, kuras raksturoja gan tā lai-
ka skarbo dzīves realitāti, gan arī 
dzīves jautro pusi.

Pasākums izdevās, jo arī tie, kas 
pirmo reizi iepazina dzejnieku un 
viņa dzeju, saprata, kāpēc viņa daiļra-

de ir tik nozīmīga latviešu literatūrā. 
11. klases audzēkne 

Aleksandra Stalidzena

Mārtiņdienā tērpās maskās un gāja rotaļās  

padejot ar nāvi, bet cits laiku iz-
mantoja, lai apskatītu zirgu. Vien-
aldzīgs nebija neviens. 

Vakarā skolā notika pasākums 
par Mārtiņiem. Zālē mūs sagaidī-
ja saimniece, vecāko klašu skolēni, 

kuri par mūsu ierašanos nebija tik 
pārsteigti un ieinteresēti kā mazie, 
kopā ar mums devās rotaļās un iz-

baudīja šo Mārtiņdienu.
9. b klases skolniece 

Ketija Olšteine 

Ķekatniekus gaidīja kā jaunāko, tā vecāko klašu audzēkņi.  IEVAS PRIEKULES FOTO

Latvija, Dzimtene mana!
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Rūdolfs Šteiners, Valdorfa pedagoģijas 
pamatlicējs, teicis, ka bērns ir jūtu orgāns. 
Viss, kas notiek viņam apkārt, atstāj dziļu 
iespaidu un veicina viņu atkārtot, vairot 
to, ko viņš redz un jūt. Tieši uz šīs kopēša-
nas rēķina bērnā var veidoties pozitīvi vai 
nelāgi ieradumi. 

No 28. līdz 30. novembrim Ugāles vidusskolā 
tika organizēta “Vecāku nedēļa”. Šajās dienās ve-
cākiem bija iespēja vērot mācību stundas, tikties 
ar mācību priekšmetu skolotājiem un piedalīties 
kopīgās Ziemassvētku radošajās darbnīcās. Šogad 
uz radošajām darbnīcām tika aicināti bērni kopā 

ar vecākiem, jo bērniem ir ļoti svarīgi sajust ve-
cāku ieinteresētību un kopīgi darboties. Ar lielu 
mīlestību piparkūku darbnīcā meitenes cepa pi-
parkūkas, lai varētu pacienāt čaklos darbarūķus 
pēc labi padarītā darba. 11. klases skolēni parādīja 
citādo latviešu valodas stundu, ievedot visus Edu-
arda Veidenbauma domu labirintos. Vakara gaitā 
ikvienam bija iespēja ierakstīt novēlējumu Latvijai 
Tautas saimes grāmatā.  Darbnīcās tapušie svētku 
rotājumi jau greznojas skolā uz palodzēm un 2. 
stāva gaitenī. Paldies skolēniem, vecākiem un sko-
lotājiem par šo radošo kopā būšanu!  

Direktore Lāsma Millere

Ugāles vidusskolas  
pārstāvji piedalījušies  
Draudzīgā aicinājuma  
fonda balvu pasniegšanas 
ceremonijā Vidzemes  
koncertzālē Cēsīs.

Šī bija jau septītā reize, kad 
tika sveiktas izglītības iestādes 
no visas Latvijas, kuru absolventi 
iepriekšējā mācību gadā centra-
lizētajos eksāmenos ir uzrādījuši 
visaugstākos rezultātus. Konkursā 
vērtē piecus mācību priekšmetus 
– latviešu valodu, matemātiku, 
angļu valodu, dabas zinības (bio-
loģija, fizika, ķīmija), vēsturi – un 
ņem vērā skolu kopvērtējumu.  

Šogad konkursā tika uzteik-
ta 51 skola četrās nominācijās – 
ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, 
lauku vidusskolas un specializētās 
skolas, tostarp tehnikumi, arodvi-
dusskolas un mūzikas skolas.  

Ugāles vidusskola saņēma dip-
lomu par teicamiem sasniegumiem 
vēsturē, lauku vidusskolu grupā 
ierindojoties 2. vietā. Šo godalgu 
kaldināja skolotāja Daiga Mačtama. 
Ugāles vidusskolai pasniegts arī dip-
loms un grāmata par 6. vietu kop-
vērtējumā lauku vidusskolu grupā. 

“Tavai un manai. Mūsu 
Latvijai šodien dzimšanas 
diena. Latvijai 99”  – ar 
šādiem vārdiem Ugāles 
vidusskolas 11. klase uzsāka 
savu priekšnesumu par godu 
mūsu valsts gadadienai. 

Ir jāpiekrīt skolas direktores 
Lāsmas Milleres teiktajam: “Šis 
gads ir kā zemais starts valsts 
simtgadei – lielajiem svētkiem, 
tiem, kuriem mēs gatavojamies 
jau tagad un pat agrāk par tagad-
ni. Mūsu valstij, Latvijai, ir bijusi 
smaga un sarežģīta vēsture, un, 
pateicoties mūsu senčiem, droš-
sirdīgajiem karavīriem, šobrīd 
mēs esam savā valstī, uz savas ze-
mes un esam tiesīgi to saukt par 
Latviju.” 

17. novembrī skolas zālē nori-
sinājās svētku pasākums. Visiem 
klātesošajiem pie krūts bija pie-
spraustas sarkanbaltsarkanas len-
tītes, skolēni bija tērpušies tautas-
tērpos, uzvalkos, kleitās, svārkos 
un blūzēs. Visdažādāko vecumu 
bērni kāpa uz skatuves, skaitīja 
dzejoļus mūsu upēm, dziedāja 
dziesmas mūsu mežiem, dejoja 
dejas mūsu laukiem un pār visu 
klātesošo lūpām skanēja himna 
mūsu tēvzemei.

Man pašai visatbildīgākais 
brīdis pienāca svētku koncerta 
nobeigumā, kad 11. klasei bija 
jākāpj uz skatuves un beidzot jā-
parāda pārējiem tas, ko bijām 
mācījušies jau  krietnu laiciņu. 
Protams, neiztikām bez trīcošiem 

Gatavojoties valsts 
lielajiem svētkiem

ceļiem un balsīm, pēdējā brīža pa-
nikas, kad kāds teksts izlidoja no 
galvas un devās kaut kur tālu, tālu, 
lai arī iepriekš to varēja noskaitīt 
kaut nakts vidū. Par laimi, viss iz-
vērtās labi. Visi atcerējās savu ru-

nājamo un dziesmas un dziedāja 
vēl skaļāk nekā iepriekš, cenšoties 
ar šiem vārdiem aizsniegt ik katru 
sirdi zālē, parādīt, cik bagāti esam, 
cik lepni esam, ka dzīvojam šeit, 
šajā zemē. Koncerts beidzās ar 

vārdiem: “Trejas zvaigznes spoži 
ceļas, mūs sargājot un gaismojot 
mums ceļu”. Garš ceļš ir noiets, un 
vēl garāks mūs gaida priekšā. 

11. klases audzēkne 
Diāna Andrejeva

Koncertā Svētku koncerta dalībnieki. ANDAS AUMALES FOTO

Ugāles vidusskolas direktore 
Lāsma Millere saka paldies sko-
lotājai Anitai Kroņkalnei par ie-
guldīto darbu, jo latviešu valodā 

un literatūrā iegūta 6. vieta. Mā-
cību iestādes vadītāja pateicas arī 
angļu valodas skolotājai Anitai 
Skorodjonokai, matemātikas sko-

lotājam Guntim Mačtamam, fizi-
kas skolotājam Aivaram Žoglam, 
bioloģijas skolotājai un 12. klases 
audzinātājai pagājušajā mācību 

gadā Dacei Veselei, kuru veiksmī-
gā sadarbība ir pamatā tik augs-
tiem sasniegumiem.

Marlena Zvaigzne

Ugāles vidusskola saņem apbalvojumus

Pagājušā mācību gada divpadsmitie, kuri eksāmenos uzrādīja labas zināšanas.  LĀSMAS MILLERES ARHĪVA FOTO

Visi darbojas kopā – vecāki, bērni un skolotāji. 
LĀSMAS MILLERES ARHĪVA FOTO

Vecāku nedēļa Ugāles vidusskolā
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Mūsu novadnieku 
Andreju Ķeizaru vienmēr ir 
interesējusi vēsture, īpašu 
uzmanību viņš ir pievērsis 
pretošanās cīņu  
dalībniekiem, tādēļ  
2007. gadā kopā ar  
domubiedriem nodibināja 
“Rubeņa fondu”. Nu tajā ir 
ap 150 atbalstītāju.

Pēc diviem gadiem Ugālē at-
vēra leitnanta Roberta Rubeņa 
bataljona muzeju, kuru līdz šim 
apmeklējuši 13 000 interesentu. 
Novembrī Andrejs vienmēr rīko 
atceres pasākumus, bet šoreiz tas 
bija īpašs, jo devītajā septembrī 
bija Roberta Rubeņa simtā dzimša-
nas diena. Viņš bija ģenerāļa Jāņa 
Kureļa 1944. gadā Vidzemē izvei-
dotās militārās vienības pārstāvis. 

Pēc atkāpšanās uz Kurzemi 
1944. gada septembrī kurelieši 
nonāca Talsu apriņķa Strazdes 
muižā, bet vēlāk – Ventspils ap-
riņķa Puzes pagastā. Ģenerāļa  
J. Ku reļa grupas vadība par savu 
mērķi izvirzīja Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanu brīdī, kad Vācijas 
armija atstātu, bet PSRS armija vēl 
nebūtu ieņēmusi Latvijas teritori-
ju. Vēršoties pret iespējamo pre-
testību, 1944. gada 14. novembrī 
pēc augstākā SS un policijas vadī-
tāja Ostlandē SS obergrupenfīrera 
Frīdriha Jekelna rīkojuma vācu SS 
un SD vienības arestēja kureliešu 
štābu ar tā galvenajiem spēkiem 
Puzes pagasta Stiklos. Leitnanta  
R. Rubeņa Ugāles pagasta Ilzi-
ķos novietotā vienība (2 smagās, 
1 ložmetējnieku un 1 strēlnieku 
rota vairāk nekā 500 vīru sastāvā) 
pretojās atbruņošanai un atkāpās 
meža masīvā uz dienvidiem no 
Usmas ezera, kur turpināja preto-
šanos. Kaujas laikā 18. novembrī 
nāvīgi ievainoja leitnantu R. Rube-
ni. No 6. līdz 9. decembrim Zlēku 
mežos viņa vietā bataljona vadību 
pārņēma virsnieka vietnieks Alek-
sandrs Druviņš. Vienībai uzbruka 
kapteiņa Helda pastiprinātais SS 
bataljons četru rotu (katrā – 140 
vīru) stiprumā, Vērmahta batal-
jons ar izlūkrotu, iznīcinātājrotu ar 
mīnmetējiem un smago prettanku 
lielgabalu un citas vācu SS un SD 
vienības. Atsitot daudzus uzbru-
kumus, rubenieši turpināja cīņu 
līdz 9. decembrim, kad bataljons 
sekmīgi izgāja no aplenkuma un, 
sekojot pēdējā komandiera pavē-
lei, sadalījās mazākās grupās un 
izklīda. Rendas un Zlēku kauju lai-
kā krita ap 50 rubeniešu, bet vācu 
pusē karojošo vienību zaudējumi 
sasniedza ap 250 vīru.

Pieminot Otrā pasaules kara 
laika notikumus, 14. novembrī 
Ugālē tika rīkota diskusija “Leit-
nanta Rubeņa bataljona nepa-
kļaušanās – pagātnes mācība nā-
kotnei”. Tajā piedalījās “Rubeņa 
fonda” vadītājs Andrejs Ķeizars, 

Ventspils novada vēstures pētnie-
ce Laimdota Junkara, Okupācijas 
muzeja vēsturnieks Uldis Nei-
burgs, Kara muzeja vēsturnieks 
Jānis Tomaševskis un Sociālās 
atmiņas pētniecības centra līdz-
priekšsēdētājs Mārtiņš Kaprāns. 
Viņi runāja par kureliešu kustības 
un leitnanta R. Rubeņa bataljona 
cīņu nozīmi un vietu mūsdienu 
atmiņu politikā. Laimdota atce-
rējās atmodas laikus, kad LNNK 
Ugāles grupas vadītājs Tālivaldis 
Bāliņš ar domubiedriem pavadīja 
daudz laika sarunās ar vietējiem 
iedzīvotājiem, uzklausot atmiņu 
stāstus par varonīgajiem tautie-
šiem. Tā atklātībā parādījās arī 
Roberta Rubeņa vārds. Kaujas 
laikā 1944. gada 18. novembrī 
leitnantu Rubeni nāvīgi ievaino-
ja. Aculiecinieki esot redzējuši, 
kā viņu apbedī tolaik Ugāles, ta-
gad Usmas pagasta Grenču cie-
mā, tomēr mūsdienās kaujinieka 
kapavieta nav zināma. Viņš esot 
guldīts mežmalā starp diviem ko-
kiem, tur veikti meklējumi, tomēr 
pīšļi nav atrasti. Visticamāk, tādēļ, 
ka apbedījuma vietā savulaik iz-
rakts meliorācijas grāvis un kaps 
izpostīts. Lai godinātu leitnantu 
un viņa cīņu biedrus, 1997. gada 
8. jūnijā Dzelzkalnu kapos atklāja 
militāristiem veltītu piemiņas ak-
meni. Kā atzina Andrejs Ķeizars, 
arī mūsdienās par kureliešiem 
top zināmi aizvien jauni fakti, kas 
palīdz restaurēt seno notikumu 
gaitu un izdarīt pareizos, nevis 
ačgārnus secinājumus. Piemē-
ram, ir izskanējušas spekulācijas 
par to, ka kurelieši sadarbojušies 
ar padomju partizānu vienības 
“Sarkanā bulta” kaujiniekiem, bet 
pierādījumi par to nav iegūti. Ul-
dis Neiburgs akcentēja, cik būtis-
ka ir vēstures entuziastu darbība 
tieši reģionos, jo šie cilvēki ir tie, 
kuri uzklausa aculiecinieku teikto 
un atrod dažādas trofejas. Izprast 
vēsturi, protams, palīdz arī arhī-
vos atrodamās ziņas, bet tikpat 
liela vērtība ir nepastarpinātiem 
meklējumiem. Pēc U. Neiburga 
teiktā, Rubeņa bataljona vīru ne-
pakļaušanās okupācijas varām ir 
simbols jaunajai paaudzei – kā 
pastāvēt un nepadoties. Kara 
muzeja vēsturnieks Jānis Toma-
ševskis atzina, ka, runājot par 
pretošanās kustību, trūkst spilgtu 
uzskates līdzekļu, tādēļ skolēniem 
nav tik lielas intereses par šīm cī-
ņām, jo viņi nevar apskatīt kaujās 
izmantotos priekšmetus. Mārtiņš 
Kaprāns Andreju Ķeizaru un viņa 
līdzgaitniekus nodēvēja par at-
miņu uzņēmējiem, piebilstot, ka 
Latvijas sociālajā atmiņā ikdienas 
aktualitāšu kontekstā Otrā pasau-
les kara notikumi izbalo. Vēlme 
domāt par šo laiku mazinās, sa-
biedrībai šķiet, ka viss jau ir pa-
teikts, tomēr, kā liecina “Rubeņa 

fonda” aktīvistu veikums, arvien 
parādās jauni fakti. M. Kaprāns 
rosināja lokālo vēsturi aktualizēt 
nacionālajā līmenī, tad ne tikai 
kurzemniekiem, bet arī citos no-
vados dzīvojošajiem būs skaidrs, 
kas, piemēram, ir leitnants Ro-
berts Rubenis.                  

Diskusijā ieklausījās arī Ru-
beņa vedekla Dzintra Rubene un 
mazmeita Evita Rubene. Dzintra 
pastāstīja, ka viņas vīrs Jānis savu 
tēvu nesatika, jo piedzima pusga-

du pēc tēva nāves – 1945. gada 1. 
maijā. “Kad iepazinos ar Jāni, par 
viņa tēvu neko nezināju. Zināju ti-
kai to, ka tēvs ir miris un apglabāts 
Kurzemes mežos. Bija padom-
ju laiki, par to nedrīkstēja runāt, 
Roberta sieva Aina bija pārcietusi 
insultu un neko neatcerējās. Pēc 
tam uzzināju, ka Roberta māte 
bija Anna, tēvs – Kristaps. Viņiem 
bija neliela lauku saimniecība, 
piederēja 18 ha zemes, zirgs un 
divas govis. Robertam bija dažus 

Prata pastāvēt 
un nepadoties

Diskusijas dalībnieki Laimdota Junkara, Andrejs Ķeizars un Uldis Neiburgs. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

gadus vecāks brālis Jānis, pēc pro-
fesijas agronoms. Domājams, ka 
Roberts ar Ainu iepazinās vidus-
skolā. Viņi apprecējās 1943. gada 
15. maijā. 1944. gada rudenī Aina 
devās bēgļu gaitās uz Kurzemi un 
atradās netālu no sava vīra cīņu 
vietām. Viņa dzīvoja Usmas pa-
gasta “Lakšos.” Tur arī piedzima 
mans vīrs Jānis. Pēc kara beigām 
Aina ar dēlu atgriezās Koknesē. 
Es ar Jāni iepazinos Cēsīs. Viņš 
mira 48 gadu vecumā ar insultu. 
Robertam ir divas mazmeitas, trīs 
mazmazbērni un divas mazmaz-
mazmeitiņas.”

14. novembrī notika arī Rube-
ņa bataljona muzeja jaunās ekspo-
zīcijas atklāšana. Tajā ir ziņas ne 
tikai par Robertu Rubeni, bet arī 
viņa līdzgaitniekiem Aleksandru 
Druviņu, Kārli Vīnakmeni, Kureļa 
grupas virsniekiem, atsevišķā sten-
dā atrodams ziņas par piemiņas 
vietu izveidi, ir plaša informācija 
par Latvijas Centrālas padomes 
devumu. Var apskatīt arī dažādus 
Otrā pasaules kara laikā izmanto-
tus priekšmetus, piemēram, pisto-
les, sapieru lāpstiņas, ūdens blašķi, 
katliņu, karavīru identifikācijas 
žetonus, arī laika zoba pamatīgi 
skarto rubeniešu izmantoto raks-
tāmmašīnu. Svētku reizē Andrejs 
Ķeizars pasniedza vairākus atzinī-
bas rakstus. Tos saņēma arī Uldis 
Grundmanis, Uldis Skudra un Lie-
ne Rodionova. 

Marlena Zvaigzne

Roberta
Rubeņa 
vedekla 

Dzintra savu 
vīratēvu

 nesatika, jo 
viņš krita 

1944. gada 
18. novembrī. 

Novembrī Ventspils novada pašvaldība parakstīju-
si līgumu par Ances muižas ēkas atjaunošanas darbu 
veikšanu Ances pagastā. Darbus saskaņā ar SIA “JOE” 
izstrādāto būvprojektu veiks SIA “Samrode”, kopējās 
būvdarbu izmaksas ir 132 735,29 eiro bez PVN. Būvuz-
raudzības pakalpojumus sniegs SIA “Akorda” par līgu-
ma summu 8 920,41 eiro ar PVN. 

Realizējot ieceri, tiks uzlabots Ances muižas vi-
zuālais izskats un pieejamība tūristu uzņemšanai, kā 
arī tiem vietējiem iedzīvotājiem, kas apmeklē dažādas 
nodarbības un kultūras pasākumus muižā vai darbojas 
kādā no kolektīviem. Pašreiz muižas ēkas pievilcība ir 
zema – sienas izdrupušas, pagrabstāva logi aizsisti ar 
dēļiem, kāpnes ziemeļu galā izdrupušas, pa tām nav 

iespējams uzkāpt, tādēļ muižā piedāvātie pakalpojumi 
iedzīvotājiem nav pieejami. Būvdarbu laikā apkārt mui-
žai ierīkos bruģakmens celiņu, ziemeļu gala telpās pašu 
līdzekļiem tiks ierīkotas nodarbību telpas, ievilkta ka-
nalizācija un ūdensvads, nomainīta daļa no ēkas logiem 
un durvīm, kā arī veikti citi uzlabojumi.

Darbus veiks ELFLA līdzfinansēta projekta “Kvali-
tatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras manto-
juma saglabāšana pašvaldības īpašumā “Ances muiža”” 
Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000010 gaitā, ko 2017. 
gada 9. augustā apstiprinājusi Lauku atbalsta dienesta 
Ziemeļkurzemes Reģionālā lauksaimniecības pārvalde. 
ELFLA līdzfinansējums projektam ir 45 000 eiro.

Evita Roģe  

INFORMĀCIJA

Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu
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UGĀLE
Šogad, turpinot iepazīt 

mūsu tautas vēsturi, Ugāles 
vidusskolas vidusskolēni 
devās ekskursijā uz Nacionā-
lo bibliotēku, Ziemassvētku 
kauju muzeju, Ložmetēj-
kalnu, Tīreļpurvu un Kārļa 
Ulmaņa “Pikšām”.

Ulmaņa dzimtajās mājās “Pik-
šās” mūs sagaidīja ļoti zinoša gide, 
kura izvadāja mūs caur atjaunota-
jiem dzimtas īpašumiem, iepazīs-
tināja ar Ulmaņa un viņa ģimenes 
locekļu stāstiem. Izstaigājām “Pik-
šu” dzīvojamo ēku, kur atrodas di-
ženā valstsvīra šūpulis, tikām dziļi 
iepazīstināti ar padomju laika 
dzīvi un Latviju kopumā, ar Kārļa 
Ulmaņa skaudro likteni. Saimnie-
cības ēkās apskatījām, kas tad īsti 
piederējās īstai Zemgales lauku 
saimniecībai. Neticami skaisti bija 
arī Gunāra Ulmaņa mākslas darbi.

Ziemassvētku kaujas ir slave-
nākā latviešu strēlnieku cīņa, kas 
pierādīja – lai cik gan maza būtu 
valsts, tā ir sirds, kam ir nozīme. 
Sākām ar muzeja apmeklējumu 
“Mangaļos”. Mūsu dzeloņdrātis 
gan bija vien auklas, drēbes – ēr-
tas, sanitāri – mūsu draugi, un arī 
laika mums bija daudz, daudz vai-
rāk, turklāt mūs uz priekšu dzina 
sacensību gars, bet viņus – sāpes, 
drošsirdība un nāves elpa pakausī. 

Nemeklēt laimi, bet pamanīt to!
Atrast sapni, kam ticēt,
Atrast mērķi, ko piepildīt,
Sajust mīlestību, ko otram dot,
Sajust cerību, kas dod spēku,
Dzīvot ik dienu, nevis eksistēt,
Ar pilnu jaudu, pilnu atdevi...
Smaidīt un citiem dāvāt smaidu,
Raudāt un līdzi just,
Priecēt un ar citiem priecāties,
Un galvenais – mīlēt un būt mīlētiem!

Lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku gaisma un katram sirdī 
ieplūst Ziemassvētku miers! Lai 2018. gadā ticība sev un savai 
veiksmei! Paldies novada un pagasta uzņēmējiem, iestādēm  
un ikvienam par sadarbību, uzticību un atbalstu!  
Paldies Ugāles pagasta iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījušies  
gan pašdarbībā, gan sporta pasākumos, gan bez atlīdzības dalījušies  
ar savām zināšanām un prasmēm visas sabiedrības labā!

Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Mendrišora

Šī nav tikai dziesmas  
pirmā rinda, ko dziedājām 
11. novembra pasākumā,  
bet arī apziņas plūdums  
par mūsu zemes brīvības 
vērtīgumu.

Mums, Ugāles vidusskolas 
10. klases audzēkņiem, ir daudz 
pārdomu par šiem svētkiem. 
Lāčplēša diena. Visiem zināma. 
Bet, gatavojoties svētku priekš-
nesumam, īpaši iedziļinājāmies 
tekstos, ko runājām. Dažiem 
teksts vēstīja par Lāčplēša die-
nas vēsturisko rašanos, dažiem 
– par cīnītāju skaitlisko attiecību 
pret Golca un Bermonta vīriem, 
dažiem – par uzvarēto cīņu un 
prieku. Tekstus caurvija dzies-
mas. Skolotāju M. Plūksnas un E. 
Leites vadībā gatavojāmies daudz 
un nopietni. Kad pienāca 11. no-
vembra vakars, bija skaidrs, ka 
uzstāties viegli nebūs.

Viens iemesls: izpratām uz-
traukumu un atbildību. Otrs ie-
mesls: laikapstākļi. Liekas, ka 
slapjdraņķis un vējš. Visu dienu 
gatavojāmies, lai savu niknāko 
spēku parādītu svētku vakarā un 
pārbaudītu ugālnieku patriotis-
mu un tradīciju – pulcēties 11. 
novembra mītiņā un doties lāpu 
gājienā. Mēs stāvējām uz skolas 
kāpnēm, rokā iedegtas lāpas, vējš, 
lietus, sniegs un aukstums, bet 

mums pretī – ugālnieki iedegtām 
lāpām un gaidu pilni. Mēs fiziski 
izpratām patriotisma garu, tas 
bija stiprāks par neganto laiku. 
Mēs spēcīgi un patriotiski ru-
nājām savus tekstus, dziedājām 
dziesmas un priecājāmies par 
kuplo dalībnieku skaitu.

Tad nāca gaidītākais un lie-
lākais pārbaudījums – lāpu gā-
jiens. Zemessargi ar karogu un 
lāpām veda mūs uz Rubeņa ba-
taljona muzeju. Tas, kurš iztu-
rēja līdz galam, varēja sevi saukt 
par cīnītāju. Un šādi, izmirkuši 
līdz pēdējai vīlītei, nosaluši mēs 
bijām daudzi un dažādu paau-
džu pārstāvji. Mums līdzās bija 
pat divgadīgi pasākuma dalīb-
nieki. Gods šiem vecākiem, kas 
audzina savus bērnus īsta pat-
riotisma garā un rāda viņiem 
savu piemēru. Siltā tēja, ko bau-
dījām muzejā, radīja vienotības 
un svētku sajūtu.

Mums tā bija tikai pirmā daļa. 
Mēs piedalījāmies arī Usmā A. 
Ķeizara izveidotajā Rubeņa batal-
jona bunkurā, kur notika Rubeņa 
simtgadei veltīts pasākums. Tas 
notika 14. novembrī, mēs bijām 
pilni spēka un apņēmības nest 
savu vēstījumu arī šeit. Tur laik-
apstākļi bija tik labi, pat svinīgi. 
Zemessargiem, paceļot karogu, 
visi dziedāja himnu. Patriotiskus 

Neaizmirstama pieredze, 
skaudra vēstures patiesība

Kad nervi bija uzkurināti, mūs 
ieveda nelielajā muzeja ēkā. Redzot 
karā izmantotos lādiņus un ieročus 
un klausoties par to jaudu, asins 
dzīslās stingst. Pēc ekspozīcijas 
tikām palaisti nelielā brīvsolī līdz 
6 metrus augstam koka zobenam 
– pirmajai vācu frontes līnijas pār-
rāvuma vietai, un pa ceļam mums 
bija jāmeklē dažādi pavedieni – ka-
ravīru un ieroču figūras u. tml. Kad 
visi bija atgriezušies no pastaigas, 

kāpām autobusā un braucām uz 
Ložmetējkalnu. Tur apmeklējām 
Antiņu kapus – vienus no sirdi 
plosoši daudzajiem Brāļu kapiem. 
Kad saule jau taisījās uz rietu, no-
nācām pie Tīreļa purva. Pāris “ie-
dvesmojošu” vārdu no gida, un 
dodamies iekšā. Sākumā vien dub-
ļi un slidenas lapas, dažas viltīgas 
saknes, bet drīz vien līdz ar sauli 
sāka grimt arī mūsu kājas. Arvien 
biežāk nācās, balansējot pa baļķiem, 

koku saknēm un zāles kumšķiem, 
pārbaudīt savu līdzsvara izjūtu un 
spējas tāllēkšanā. Dažviet nācās 
vien nopūsties, neticīgi iesmieties 
un doties purvā, un just tā aukstos 
nagus saķeram kāju un velkam nost 
zābaku. Ne visi pabeidza ekspedī-
ciju, bet tie, kuri godam un vairāk 
vai mazāk sausām kājām nonāca 
galapunktā, sasniedza otro 6 met-
rus augsto koka zobenu – respek-
tīvi, otro vācu frontes pārrāvuma 

vietu, latviešu strēlnieku pārcirstu.  
Atpakaļceļš bija ne mazāk intere-
sants – saule jau aiz horizonta, tādēļ 
no kabatām tika vilkti mobilie tele-
foni, un, paļaujoties uz atmiņu un 
mazo gaismas kūlīti, nelielās grupās 
devāmies ārā no staignāja. Šāda pie-
redze ir ļoti unikāla un neaizmirs-
tama, un ļoti, ļoti liek ieskatīties 
skaudrajai vēstures patiesībai acīs.

11. klases skolniece 
Linda Dauģe 

Vidusskolēni ieradušies Kārļa Ulmaņa “Pikšās”. MEGIJAS INDRIKSONES FOTO

vārdus teica ne tikai muzeja vadī-
tājs A. Ķeizars, bet arī viesi: Kara 
muzeja vadītāja un Okupācijas 
muzeja vadītāja. Sevišķi prātā pa-
licis teikums, ko J. Bordāns teica 
savā uzrunā: “Mēs stāvam uz brī-
vas zemes zem brīvām debesīm.” 
Šeit, mežā, pasākums notika, or-
ķestra mūzikai skanot.

Jau bija tumšas debesis, kad 
visi lāpu gājienā devāmies pa meža 
ceļu uz priekšu, kur galā mūs gai-
dīja silta zupa. Šis 11. novembris, 
Lāčplēša diena, mums bija patiess 
svinīgs un apzināti patriotisks, ne-
aizmirstams svētku laiks.

10. klases skolēni 

“Vij, Dieviņi, 
zelta viju”

Lāpu gājienā piedalījās arī 
mazie ugālnieki. 

KITIJAS ZIEMIŅAS FOTO
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99. Latvijas dzimšanas die-
nu ančiņi sagaidīja skaisti, 
rādot izstādi, kurā redzami 
100 dūraiņu. 

Tik daudz cimdu pāru tapa tā-
dēļ, ka sabiedriskais centrs “Ances 
muiža” šovasar īstenoja aktivitāti 
“Cimdu adīšanas skola “100 cimdu 
pāri Latvijas simtgadei””. Tas tika 
iesniegts Ventspils novada pašval-
dības kultūras projektu konkursā 
un atbalstīts, piešķirot 375 eiro. 

“Ances muižas” pārvaldniece 
Līga Grīnberga stāsta, ka čaklās 
adītājas sāka pulcēties jūnijā, reizi 
nedēļā vienojoties kopīgā darbā. 12 
no viņām bija rokdarbu kopas “Pau-
kers” dalībnieces, kurām pievieno-
jās vēl četras adītājas. Divas no vi-
ņām joprojām mācās, tādēļ izstādē 
redzams 14 rokdarbnieču veikums. 
Svinīgajā pasākumā vispirms uzstā-
jās Ances pamatskolas audzēkņi, 

izpildot patriotiskas dziesmas, bet 
pēc tam Līga uzsvēra, ka izstāde ir 
“Paukera” goda un cieņas izrādī-
šana mūsu valstij. “Ja, rakstot pro-
jektu, man kaut mirkli būtu bijušas 
šaubas, vai mūsu rokdarbnieces uz-
adīs 100 cimdu, es nemaz nebūtu to 
iesniegusi, bet mēs adījām, adījām 
un uzadījām, tādēļ ir ļoti liela gan-
darījuma sajūta.”

Cimdu adīšana, uzskata Līga, 
latvietēm ir gēnos, viņasprāt, tik 
skaistus roku ietērpus citviet ne-
kur nerada. Šī nodarbe ir sava vei-
da meditācija: “Esam izmantojušas 
dažādus rakstus – gan grāmatās 
noskatītus, gan no senčiem manto-
tus, kas atklājās, izārdot kādu vecu 
cimdu pāri, gan arī pašu rokdarb-
nieču veidotus musturus. Mūsu 
cimdos parādās dažādu novadu 
motīvi, arī Ancē radušies raksti. 
Tie ir sakārtoti zināmā sistēmā, 

cimdos redzami robiņi un pīnītes 
– dubultās un vienkāršās.”

Sveicot pagasta rokdarbnieces, 
Ances pagasta pārvaldniece Aira 
Kajaka uzteica viņas par uzņēmību 
un pauda lielu prieku par īstenoto 
projektu. “Vasara jau nu nav tas 
piemērotākais laiks cimdu adīša-
nai, jo šajā laikā lauku sieviņām 
ir 100 citu skriešanu, tomēr viņas 
darīja savu sirdsdarbu. Tas, ko esat 
paveikušas, ir liela varonība un ļoti 
laba dāvana, valsts simtgadi sagai-
dot. Cimdos savijas tagadne, pa-
gātne un nākotne, tie izstaro spēku 
patriotismu un siltumu.”

Visvairāk dūraiņu pāru – 20 
– uzadīja Rita Jakovele, no viņas 
nedaudz atpalika Līga Grīnberga, 
kura izstādē rāda 13 cimdus, ražīgi 
strādājusi arī Velda Ceple, kura uz-
adīja 11 dūraiņu pāru.

Rita rokdarbnieces talan-

tu mantojusi no savas māmiņas: 
“Viņa gan nomira, kad man bija 
trīs gadi, bet no mammas man pa-
lika smalkie rišeljē rokdarbi, viņa 
labprāt izšuva monogrammas. 
Mani audzināja krustmāte, viņai 
patika adīt. Kad adīklīti iedeva 
man, es tik tinu diegus apkārt ada-
tām, bet nevilku cilpas cauri, kā 
būtu vajadzīgs. Būtībā manā jaunī-
bā rokdarbus neviens īpaši nemā-
cīja, bet, kad apprecējos un dzima 
bērni, visiem vajadzēja cimdus un 
zeķes, tāpēc sāku cītīgi adīt. Tolaik 
jau vēl nebija tādu musturgrāmatu, 
kādas ir tagad. Jūs zināt, cik vajag 
vienai līgavai pūrā cimdu? 500!”

Rita bija viena no 100 cimdu 
pāru adīšanas vilcējspēkiem, viņa 
mudināja arī pārējās sieviņas čak-
li adīt. Pati to darījusi arī tādēļ, 
ka pensionārei ir garš laiks, neko 
nedarot, būtu pavisam garlaicīgi. 

Ritas viedoklim piekrīt arī Velda, 
arī viņa domā, ka tā vietā, lai bez-
darbībā sēdētu mājās, daudz būtis-
kāk ir paveikt ko vērtīgu. Valentīna 
Legzdiņa līdz šim nebija adījusi, 
bet gribēja apgūt šo prasmi, tādēļ 
iesaistījās cimdu adīšanas skolā. 
Viņas veikums vēl nav redzams iz-
stādē, Valentīna tikai mācās, cerot, 
ka ar laiku pratīs uzadīt arī zeķes. 
Viņai ir liels prieks par “Paukera” 
rokdarbniecēm, kuras izveidojušas 
izstādi. 

Turpmāk cimdus varēs ap-
skatīt Ances muižā, kurā bieži ie-
griežas tūristi, turklāt viņu skaits 
palielinās, bet mēneša sākumā 
Līga aizveda dūraiņus uz “Latvijas 
Avīzes” redakciju, kur tika ierīkota 
neliela izstāde, savukārt pavasarī 
ancenieču veikumu vēlas redzēt 
tērvetnieki.            

Marlena Zvaigzne

UGĀLE

Novembris ir īpašs mēnesis 
Ugāles iedzīvotājiem, jo, tāpat kā 
katru gadu, arī šogad 17. novem-
brī ugālnieki pulcējās tautas namā, 
lai godinātu labākos darbaļaudis 
un aktīvākos pašdarbniekus. Pasā-
kumu atklāja Ugāles ev. luteriskās 
baznīcas mācītājs Jānis Kalniņš. 
Pagasta pārvaldes vadītāja Helēna 
Mendrišora savā svētku uzrunā 
uzsvēra to, ka Ugālē ir daudz tādu 
cilvēku, kas bez atlīdzības dalās ar 
savām prasmēm un dzīves gudrī-
bām. “Mums ir jāmīl, jāsvin un jā-
lepojas vispirms katram ar saviem 
darbiem, savu valsti Latviju, jo kat-
ram ir sava Latvija, bet mēs katrs 
esam daļiņa no tās!” ar šādiem vār-
diem pārvaldes vadītāja pabeidza 
savu svētku uzrunu, novēlot visiem 
jaukus svētkus. Koncertā piedalījās 
Ugāles vidusskolas pārstāvji ar dze-
jas montāžu, skolas dejotāji, jauki 
priekšnesumi bija Ugāles Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņiem un, 
protams, mūsu tautas nama ama-
tierkolektīviem. Pasākuma laikā de-
viņiem pagasta iedzīvotājiem tika 
pasniegti pagasta pārvaldes pateicī-
bas raksti. Pēc koncerta notika svēt-
ku balle kopā ar grupu “Hameleoni”. 

Aicina lepoties ar saviem darbiem

Gribam pateikt paldies visiem, kas 
piedalījās svētku koncerta rīkoša-
nā. Īpaši Daigai Mačtamai, Ingrai 
Zaļkalnei, Elitai Leitei, Rasmai Pet-

manei, Aritai Grīnbergai, Zandai 
Blumfeldei, Gintam Skribānam, 
Jānim Smilgam, Jānim Kalniņam 
un visiem pašdarbniekiem. Jāsaka 

paldies arī Antoņinai Skroderei, 
Rutai Linkevičai un Laurim Vasiļ-
jevam par palīdzību dekoru veido-
šanā. Paldies visiem, kas apmeklēja 

svētku koncertu, uz tikšanos  mūsu 
valsts lielajā jubilejā, kad Latvija svi-
nēs 100.

Kitija Šēniņa un Iveta Pete

ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Pagasta pārvaldniece Helēna Mendrišora 
(centrā) ar uzslavu saņēmušajiem 
iedzīvotājiem.

Ancē uzada 100 cimdu pāru

Katrs cimdu pāris izstaro siltumu, tas ir goda un cieņas apliecinājums Latvijai. 

Līga pateicas Pēterim Krūmiņam par palīdzību izstādes iekārtošanā.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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Līst, līst un līst, un tā aizrit pēdējās šā gada dienas. No 
sala un sniega ne vēsts. Kādu dienu jau kāda balta pūka 
nolaižas, lai vismaz kaut mazliet sajustu ziemas tuvošanos, 
bet uz zemes baltumiņš nepaliek. Šī gada nogale ar pārmērīgo 
slapjumu nokaitinājusi daudzus, bet dabai pretī neesam spējīgi 
stāties un laiks jāpieņem tāds, kāds tas ir. Domāsim, ka tas 
ir sidraba lietutiņš un aizskalos visus gada nesmukumus, 
un ticēsim, ka  kādreiz jau arī saulīte uzspīdēs... Bet lai nu 
kā – Ziemassvētku laiks ir klāt! Ziemassvētki ir ceļā uz mūsu 
sirdīm. Tiem ir jāatnāk klusi katrā mājā, katrā ģimenē. Katrā 
mājā lai ienāk svētku eglīte, tiek uzklāts galdauts balts un 
katram tiek pa siltumam sirdī. Lai nav svarīga dāvanas cena, 
bet dāvanā ieliktais sirds siltums, labestība un gaišums. Lai 
Ziemassvētkos katrs sagaida to, ko visvairāk vēlas sagaidīt, lai 
šie svētki ir gaismas apmirdzēti. Un ne tikai gaidīsim mīlestību 
un dāvanas, bet no sirds mācēsim tās dot arī citiem. Ar gaišām 
domām iedegsim sveces, lai svētīts atnāk Ziemassvētku vakars 
un panākumiem, radošu sapņu un labas veselības piepildīts 
jaunais gads!    

                                                                     
Riti, laimes kamolīti,
Ziemassvētku vakarā,
Satin sāpi, attin prieku
Visa gada garumā!

Saku paldies visiem pagasta 
iedzīvotājiem par kopā būšanu un kopīgu 
darbu veikšanu, lai mūsu pagasts kļūtu arvien pievilcīgāks. 
Novēlu visiem pagasta un novada iedzīvotājiem mirdzumu acīs, 
siltumu sirdī un mieru dvēselē! Lai jauki un balti Ziemassvētki!

Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka

Ances pagasts ir viens no 
četriem Ventspils novadā, 
kurā vecāki, sagaidot trešo 
un katru nākamo bērniņu, 
pateicoties biedrības “J3” 
atbalstam, saņem 1000 eiro. 
Lai godinātu šīs daudzbērnu 
ģimenes, 18. novembrī  
notika svinīgs pasākums.

Ģimenes bija aicinātas uz 
skolu, kur fotogrāfe Kristīne Kri-
lovska iemūžināja katru ģimeni. 
Atnākušajiem tika piedāvāts gards 
cienastiņš, bet pēc tam bērni snie-
dza koncertu, klātesošos sveica ne 
tikai Ances pagasta pārvaldes va-
dītāja Aira Kajaka, bet arī Saeimas 
deputāte Aija Barča. 

Biedrības “J3” pārstāvis Rauls 
Vēliņš bija ļoti gandarīts, ka mā-
miņas un tēti fotografējās ne tikai 
ar savām atvasēm, bet arī vecve-
cākiem. Tātad tika godināta visa 
dzimta: “Te šodien vairākkārt 
tika pieminēts ģimenēm snieg-
tais finansiālais atbalsts, bet tas 
vairāk ir sirds darbs. Skaidrs, ka 
tikai naudas dēļ nedzims vairāk 
bērnu, bet būtiska ir attieksme 
pret daudzbērnu ģimenēm, lai 
viņas saprot, ka ir novērtētas un 
tiek cienītas.” Rauls atgādināja, 
ka 1000 eiro par trešo un katru 
nākamo bērniņu saņem ne tikai 
Ancē, bet arī Puzē, Jūrkalnē un 
Užavā. Ventspils novadā finansiā-
lais atbalsts sniegts vairāk nekā 20 
daudzbērnu ģimenēm.

Ancē biedrības “J3” finansē-

jumu saņēmušas Leperu, Cepļu, 
Tintu, Bērentu, Zaļmežu, Zeltiņu 
un Ratkeviču ģimenes. Visas, iz-
ņemot Ratkevičus, kuriem mājās 
bija svinības, bija ieradušās uz svi-
nīgo pasākumu, kur tās vispirms 
sagaidīja frizieres Laila Mazistaba 
un Aiga Izašare, bet pēc tam pie 
darba ķērās fotogrāfe Kristīne 
Krilovska. Viņa atzīst, ka daudz-
bērnu ģimenes ir liela bagātība: 
“Šajās ģimenēs, es domāju, mīles-
tība staro no paaudzes paaudzē. 
To sajutu arī fotografējot. Omīte 
palīdzēja mazbērnam, mazbērns 
padeva rociņu omītei, un tas ne-
bija uzspēlēti.”

Sandrai Ceplei ir četri bērni: 
Kristaps, Gvido, Kitija un Marija 
Gabriēla. Mazulīte, tāpat kā viņas 
brāļi un māsa, bija gaidīts bērniņš. 
“Es esmu pateicīga un priecīga par 
mūsu ģimenei piešķirto pabalstu, 
mēs to ieguldījām mājas remon-
tā,” saka Sandra. Meita Kitija viņu 
ir iecēlusi vecmāmiņas godā, jo 
audzina Valteru. “Liela ģimene 
– tas ir patīkami un jauki, bet es 
saprotu arī tos vecākus, kam ir 
mazāk bērnu, jo ne jau visiem var 
būt daudz bērnu. Katram ir sava 
situācija. Visiem nav jābūt vienā-
diem. Man gan ir bezgala skumji, 
ka abi dēli tagad ir ārzemēs un 
nevarēja šodien kopā ar mums 
nofotografēties, tādēļ kopīgajās 
bildēs esmu redzama es, jaunākā 
meita, Kitija ar dēlu, mans vīrs 
Normunds, viņa mamma Anita, 

Gan sirsnību, gan labestību 
Par spīti visam sirds lai jūt. 
Ja sevī nosargāt tās spēsim, 
Tad katrs gads mums laimīgs būs.

Katram pagasta iedzīvotājam novēlu sirdssiltus un 
gaišus Ziemassvētkus.

Paldies visiem pašdarbniekiem un viņu ģimenēm par sapratni.
Paldies tiem pagasta iedzīvotājiem, kuri ar savu atbalstu ir 

bijuši kopā kultūras dzīves radošajos procesos. Paldies pasākumu 
apmeklētājiem un kultūras pasākumu sponsoriem.

Paldies par atbalstu un labajiem vārdiem. Jaunajā gadā 
novēlu pārliecību par to, ko darāt, un ticību tam, ka varat. 

Laimīgu jauno 2018. gadu!

Ances kultūras nama vadītāja Vita Auziņa
 

Šajā attēlā redzama Bērentu ģimene, kurai pievienojās arī vecvecāki.     DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO      

Sveica daudzbērnu ģimenes

mana mamma Līvija un tētis Vol-
demārs. Patīkami, ka varējām sa-
pulcēties kopā.”

Arī Ingai Leperei ir četri bērni: 
Terēza, Emīls, Estere un Elizabeta. 
Inga atzīst, ka saņemtie līdzekļi, 
piedzimstot jaunākajai meitiņai, 
ģimenei noderēja. Tā, konsultē-
joties ar ģimenes galvu Gundaru, 
tika izmantota, pērkot automa-
šīnu. Estere atzīst, ka viņai patīk 
dzīvot daudzbērnu ģimenē, jo tad 
nekad neesot garlaicīgi. Elizabetu 
lolojot visi – kā vecāki, tā brālis un 
māsas. Leperu ģimenei ir svarīgas 

kristīgās vērtības, tās esot kā pa-
mats, audzinot bērnus.

Raimonds Tinte, kurš uz foto-
grafēšanos bija atvedis savu ģimeni, 
teica, ka daudzbērnu ģimenē vien-
mēr esot jautri. Viņam kopā ar Gu-
nitu ir četri bērni: Rebeka, Krists, 

Kristians un Dāvids: “Ja ir liela ģi-
mene, ir stimuls censties, bet, kad 
būšu vecāks, ceru, ka bērni mani 
atbalstīs. Kad piedzima Rebeka, 
biedrības “J3” piešķirto naudu izlie-
tojām dzīvokļa remontam.”   

Marlena Zvaigzne

Lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem paaugstinātu 
elektroapgādes drošumu un kvalitāti, AS “Sadales 
tīkls” turpina atjaunot un uzlabot gan vidējā 
sprieguma, gan zemsprieguma elektrotīklu. Šogad 
Ventspilī un novadā kopumā plānots atjaunot 
vidējā sprieguma elektrolīnijas 16 km garumā, 
zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par 
kabeļu līnijām 19 km garumā un rekonstruēt vai 
izbūvēt jaunas 11 transformatoru apakšstacijas, 
uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk 
nekā 7 000 klientu.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un 
kvalitāti klientiem Ventspils novadā, AS “Sadales tīkls” 
šogad novada teritorijā realizēs astoņus projektus, 
elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 630 000 eiro. Šogad 
plānotā elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies Tārgales, 
Vārves un Usmas pagastā un turpinās Užavas un Piltenes 
pagastā. Vārves pagastā šogad realizēti trīs projekti 
un elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies. Viens no 
projektiem realizēts Silenieku ciemā, kur, lai uzlabotu 
elektroapgādes drošumu un kvalitāti 15 klientiem, veikta 
zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve 
par kabeļu līnijām 4,8 km garumā un rekonstruēta 
transformatoru apakšstacija. Vārves pagastā šogad 
atjaunots arī vidējā sprieguma elektrotīkls, kas nodrošina 
elektroapgādi Vārves pagasta centram. Divu projektu 
gaitā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija, kas 
stiepjas gar dzelzceļu no īpašuma “Laugaļi” līdz Vārvei, 
atjaunota 3,5 km garumā un rekonstruēta transformatoru 
apakšstacija, bet no Tērauda ielas Ventspilī līdz Pasiekstei 
vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija rekonstruēta 3,7 
km garumā. Vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūvētas 
izolētu vadu izpildījumā, paaugstinot elektroapgādes 
drošumu un kvalitāti klientiem Pasiekstē, jo elektrotīkls 
turpmāk būs pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa 
koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, 
gan saimniecisko darbu veicēju drošību, jo samazināsies 
risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot 
saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

Vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcija 
noslēgusies arī Usmas pagastā. Lai paaugstinātu 

elektroapgādes drošumu un kvalitāti 160 klientiem 
Usmā, ciemā veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu 
elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,3 km garumā, 
izbūvēta jauna zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnija 0,3 
km garumā un gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna 
transformatoru apakšstacija. Užavas pagastā vidējā 
sprieguma elektrolīnijas rekonstrukcijas darbs vēl 
turpinās, un šī projekta gaitā AS “Sadales tīkls” atjaunos 
vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1,9 km garumā 
un veiks jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi. 
Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un 
kvalitāte ievērojami uzlabosies 14 klientiem.

Apjomīga zemsprieguma elektrolīniju pārbūve 
šogad tiek veikta Piltenes pagastā – Vecmuižā un 
Karaļciemā. Vecmuižā zemsprieguma elektrolīnijas 
pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,2 km garumā, savukārt 
Karaļciemā elektrotīkla rekonstrukcijas darbs vēl 
turpinās, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas 
tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,2 km garumā un 
tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. 
Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija 0,9 
km garumā šogad veikta arī Tārgales pagastā, uzlabojot 
elektroapgādi īpašumiem “Cinīši”, “Lagūnas”, “Kaļķīši”, 
“Straumes” un “Krastkalni”.

Arī 2018. gadā AS “Sadales tīkls” turpinās atjaunot un 
rekonstruēt elektrotīklu, vidēja sprieguma elektrolīnijas 
paredzēts atjaunot 7,5 km garumā, zemsprieguma 
gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 
7,7 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 6 
transformatoru apakšstacijas. Gan pilsētas, gan novada 
vidējā sprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” izbūvēs 
17 attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kuri ļaus uzņēmuma 
personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt 
pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti 
vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājumu 
gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, 
bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri 
nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, 
samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. 

AS “Sadales tīkls” preses sekretāre 
Tatjana Smirnova

INFORMĀCIJA

AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu
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PIELIKUMS

TĀRGALE

Ziemassvētku vakarā jātur maize, sāls un uguns uz galda, 
tad nākamais gads būs svētīgs.

(Latviešu tautas ticējums)

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 
un veiksmes pilnu jauno gadu!

Tārgales pagasta 
pārvaldes vadītājs 
Mārcis Laksbergs 

Tārgales pamatskola šajā un 
nākamajā mācību gadā ir iesais-
tījusies “Erasmus+” programmas 
starpskolu stratēģiskās partne-
rības projektā “Komunikācija ir 
atslēga” (Communication Is the 
Key), kurā piedalās arī  mācību 
iestādes no Rumānijas, Portugā-
les, Spānijas, Polijas, Bulgārijas 
un Turcijas. Projekta mērķis ir 
skolēnu pozitīvas komunikācijas 
veicināšana, mācot viņiem vairā-
kas sociālās prasmes – pozitīvu 
saskarsmi, sadarbību, toleranci, 
daudzkultūru izpratni, emociju 
savaldīšanu, konfliktu un agresī-
vas uzvedības mazināšanu, perso-
nības attīstības veicināšanu, rosi-
not dzīvot harmonijā ar citiem. Šī 
mācību gada laikā skolā notikušas 
jau vairākas nodarbības, kurās 
skolēni uzzināja par komunikā-
cijas nozīmi – kā pozitīva komu-
nikācija vairo labo, bet negatīvā 
spēj sagraut, runāja par pareizu 
vārdu izvēli komunikācijai starp 
paaudzēm un ar vienaudžiem, par 
komunikāciju sociālajos tīklos un 

klātienē. Audzēkņi veidoja plakā-
tus un projekta logo, rakstīja ese-
jas, kurās atklāja komunikācijas 
pozitīvos un negatīvos aspektus.

Pirmā projekta partneru tikša-
nās klātienē notika no 16. līdz 18. 
novembrim Tārgales pamatskolā. 
No citām partnerskolām bija ie-
radušies 11 skolotāji un direktori. 
Iepazīstot Tārgales pamatsko-
las telpas un darbu tajā, ārzemju 
viesi bija pārsteigti ne tikai par 
skolas vidi – estētiski izremon-
tētajām un sakoptajām telpām –, 
bet arī par skolēniem radītajām 
iespējām. Projekta sanāksmē tika 
lemts par projekta turpmākajām 
aktivitātēm, budžetu, no skolēnu 
darbiem tika izvēlēts projekta lo-
gotips. Tārgales pamatskolā viesi 
apmeklēja arī skolas audzēkņu 
koncertu, veltītu Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienai.  
Vizītes otrajā dienā Ventspils 
novada pašvaldībā ar viesiem 
tikās domes priekšsēdētāja pir-
mais vietnieks Guntis Mačtams 
un Izglītības pārvaldes vadītāja 

Tārgales pamatskolā viesojās 
“Erasmus+” projekta partneri

Aina Klimoviča. Projekta part-
neri tika iepazīstināti ar aktua-
litātēm Ventspils novadā un 
Latvijas izglītības sistēmā, pro-
jektiem, kas novadā īstenoti ar 
Eiropas fondu līdzfinansējumu. 
Viesi pastāstīja par reformām 
savu valstu izglītības sistēmās.  

Jauniešu mājā Ventspilī projekta 
partneri uzzināja, kā skolēni var 
pavadīt brīvo laiku pilsētā pēc 
mācību stundām. Trešajā vizītes 
dienā pirms došanās mājup tika 
apmeklēta Rīga.

Nākamā darba vizīte pavasara 
brīvdienās paredzēta Portugālē. 

Tajā piedalīsies arī partnerskolu 
skolēni, kuri viscentīgāk pieda-
lās projekta aktivitātēs. Projekta 
“Communication is the Key” no-
rises laikā tiks apmeklētas visas 
projektā iesaistītās skolas.

Tārgales pamatskolas 
skolotājs Juris Šauriņš

Latvijas 99. gadskārtu 
Tārgales pagastā novembrī 
atzīmējām vairākkārt.  
Uz tikšanos svinīgā  
pēcpusdienā Tārgales  
pagasta pārvaldē ieradās 
politiski represētās  
personas, lai atcerētos  
represijās pārciesto un  
kavētos atmiņās par  
pārdzīvoto laiku.

Spītējot iepriekšējā gadsimta 
dramatisko notikumu gaitai, viņi 
ir spējuši būt brīvi, lai paši lem-
tu par savu dzīvi. Sanākot kopā, 
politiski represētām personām 
bija iespēja noklausīties Šarlotes 
Vjateres, Esteres Sietiņas, Elīzas 
Paulas Bērziņas, Danielas Dāvidas 
priekšnesumus un ģitārista Laura 
Bakanauska muzikālo sniegumu. 
Vakara gaitā varēja arī dalīties 
dzīves pieredzē, apspriest notiku-
mus, par aktuāliem jautājumiem 
padiskutēt ar mūsu pārvaldes va-
dītāju Mārci Laksbergu, pārvaldes 
darbiniecēm Ilgu Lākuti, Liānu 
Indriksoni un sociālo darbinieci 
Vinetu Avdjukēviču. 

Kupli apmeklētas bija Latvijas 
gadadienas svinības “Es Latvijā, 

Latvija manī” Tārgales pamatsko-
lā. Svētku koncertā piedalījās gan 
pirmsskolas vecuma bērni, gan 
kori, ansambļi un vairāki deju ko-
lektīvi. Priekšnesumus sniedza arī 
dažādi tēli – Lutausis, Sprīdītis, 
Svešzemnieks un Zvejnieks. Sko-
las direktore Ilze Judzika sveica 
klātesošos ar sirsnīgiem novēlē-
jumiem valsts svētkos. Tārgales 
pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis 
Laksbergs ar atzinības rakstiem 
sveica izvirzītos kandidātus – ak-
tīvākos un čaklākos cilvēkus, kuri 
devuši ieguldījumu pagasta attīs-
tībā. 

Par atbildīgu darba pienāku-
mu veikšanu Tārgales senioru 
klubā, aktīvu līdzdalību Tārgales 
pagasta kultūras pasākumos un 
amatierkolektīvos sveica Maiju 
Ignati. Par apzinīgu un ilggadēju 
pedagoģiskā darba ieguldījumu 
Tārgales pamatskolā sumināja 
skolotājas Rutu Freimani (darba 
stāžs 30 gadi), Solveigu Plāts (dar-
ba stāžs 40 gadi) un Maiju Sālīju-
mu (darba stāžs 45 gadi).

Nākamajā dienā Tārgales pa-
matskolā Latvijas valsts svētkiem 
tika sarīkots vēl viens koncerts. 

Tajā piedalījās Ventspils Kultūras 
centra kori “Līvzeme”, “Lība”, deju 
kolektīva “Liedags” grupas un 
Tārgales amatierteātra “Tango” 
dalībnieki. 

Prieks bija par visiem, kuri 
baudīja grandiozo svētku koncer-
tu. Prieks par tiem, kuri palika uz 
vakara otro daļu, pēc sirds patikas 
izdejojās, iesaistījās patīkamās 
sarunās un atpūtās grupas “Kur-
zemnieki” mūzikas pavadībā.

Novēlu, lai, Latvijas simtgadi 
sagaidot, ikvienam pagasta iedzī-
votājam būtu iespēja sevī atrast 
spēku pašapziņai, darbam kopīga 
labuma un patiesas brīvības labā. 
Novēlu visiem spēku pārdzīvot 
grūtības, gūt prieku par paveikto 
un iedvesmu jauniem darbiem, ar 
kuriem paši sevi un tēvzemi va-
ram darīt labāku! 

Lai nākamais gads visiem būtu 
veiksmīgs, radošs, laimīgs un jau-
niem piedzīvojumiem bagāts! Lai 
spožās zvaigžņu gaismas, dzīvības 
un mīlestības straume ienāk mūsu 
sirdī un dzīvē!

Kultūras darba organizatore 
Ilga Porniece

Aicinām visus Tārgales pamatskolas skolēnus, pirmsskolas grupu 
audzēkņus un viņu vecākus, citus pagasta iedzīvotājus iesaistīties lab-
darības akcijā “Sagādāsim Ziemassvētku prieku pagasta vientuļajiem 
pensionāriem!”.

Padomājiet, kā jūsu ģimene varētu iepriecināt kādu vientuļu cilvēku! 
Varbūt tas varētu būt skaists zīmējums, pašu ceptas piparkūkas, Zie-
massvētku rotājums, ievārījuma burciņa…

Sarūpētās dāvaniņas varat nodot skolas direktorei līdz 18. decembrim.
Ļausim sirdīs ienākt svētku un dāvināšanas priekam!

Skolas padome

Mājinieki kopā ar sadarbības partneriem no citām valstīm.               JURA ŠAURIŅA ARHĪVA FOTO 

ROSINA PALĪDZĒT 
vientuļajiem pensionāriem 

Ceļā uz Latvijas simtgadi

Tiek sveikta ilggadējā pedagoģe Ruta Freimane.  EVAS ZELTZAĶES FOTO

Prieks par paveikto
Novada sieviešu biedrība “Spārni” darbojas 16 gadus. 

Šogad vadījām skaisto pasākumu “Pagastu diena” 15. reizi. 
Uzskatu, ka tie ir visa novada svētki. Esam pirmie Latvijā, kas 
aicināja kopā pagastus, lai izveidotu novada svētkus. Šajos 
gados esam kļuvuši plašāki un skaistāki. Gandarījums  
pasākuma dalībniekiem, un prieku rod apmeklētāji.  
Lepojamies ar novada ļaudīm – čaklajiem darba darītājiem 
visās jomās.

Paldies visiem, kas piedalījās, paldies atbalstītājiem – novada pašval-
dībai un uzņēmējiem, paldies apmeklētājiem, paldies “Spārnu” meitenēm.

Gada izskaņā gribu no sirds vēlēt, lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemas-
svētku laikā ienāk gaisma un sirds siltums, lai reizē ar svētku prieku iemājo 
saticība un patiesa mīlestība citam pret citu, domu brīvība un apgaismība, 
jo, kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats nekad nepaliks tumsā.

Novada ļaudīm un manām “Spārnu” meitenēm – lai gaišām domām 
piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Veselību un svētību jaunajā gadā.

SB “Spārni” vadītāja Zigrīda Krauze

INFORMĀCIJA
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TĀRGALE

Skolēnu mācību 
uzņēmuma darbība  

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un 
vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs 
raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma 
funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod 
preces vai pakalpojumus. 

SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv “Junior Achievement Lat-
vija” un skola. Sīkāku informāciju par SMU darbību Latvijā un Eiropā 
varat izlasīt arī šeit: http://jal.lv/SMU.

Arī šajā mācību gadā mūsu skolas skolēniem tiek dota iespēja pie-
rādīt savas prasmes un zināšanas sava uzņēmuma vadīšanā. Ir izveidoti 
divi mācību uzņēmumi. Ketija Kažoka un Daniella Zviedre dibinājušas 
SMU “Papīra burvītes”. Abas uzņēmējas piedāvā no papīra gatavotu pro-
dukciju: skaistas svētku kartītes, galda kartes, aploksnītes dāvanām utt. 
Otrs uzņēmums pieder Anijai Lāsmai Apermanei un Laumai Ližbovskai 
– “Jūras dārgumi”. Pie abām uzņēmējām var iegādāties suvenīrus, gata-
votus no jūras dotajiem dārgumiem – smiltīm, akmentiņiem, koka u. c. 

24. novembrī Ventspilī notika SMU reģionālais pasākums “Cits ba-
zārs”. Gadatirgū piedalījās 25 skolēnu mācību uzņēmumi no Ventspils 
Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2., 4. un 6. vidusskolas, Ventspils 2. pamat-
skolas, kā arī no Jaunrades nama un Tārgales pamatskolas. Ikviens apmek-
lētājs varēja iegādāties skolēnu ražoto produkciju: rotaslietas, māla suve-
nīrus un vāzes, izstrādājumus no koka, tēju, apsveikuma kartītes, kafijas 
trafaretus, auduma maisiņus un daudz ko citu interesantu un noderīgu.   
Mūsu uzņēmumi gadatirgū saņēma nominācijas “Labākā pārdošanas 
komanda” – SMU “Papīra burvītes”, un “Produkts Ventspilij” (Ventspils 
govs) – SMU “Jūras dārgumi”.

Karjeras konsultante Eva Zeltzaķe

Tārgales pamatskolas skolēnu mācību uzņēmuma 
pārstāves.  EVAS ZELTZAĶES FOTO

ZIRAS

Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
Panākumiem bagāts lai ir jaunais gads!

Ziemassvētku laikā katrs savās plaukstās sveci 
ieliksim, lai var saredzēt ceļu uz gadu miju. Ielaidīsim 
mājās jauno gadu pār baltu, tīru slieksni. Dzīvosim jaunajā 
gadā, labus darbus darot, gaišas domas domājot, pasauli 
un sevi mīlot.

Paldies ikvienam pagasta iedzīvotājam par labvēlību, 
sapratni un godam padarītu darbu. Ikviens ir pielicis savu 
roku mērķu sasniegšanā, un tas ir ieguldījums jūsu pašu 
un pārējo iedzīvotāju labā.

Kaut arī zemi neklāj Ziemassvētku noskaņai tik ļoti 
vajadzīgais baltais sniegs, es jums visiem novēlu baltām 
domām piepildītus Ziemassvētkus, baltiem darbiem 
bagātu jauno 2018. gadu.

Ziru pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa

Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa notiek katru gadu 
novembrī, un katru gadu 
mēs kopā ar saviem  
lasītājiem uzzinām un 
iemācāmies ko jaunu.  
Šī gada tēma bija “Ziemeļu 
salas”, Ziru bibliotēka  
literatūras izstādē  
iepazīstināja ar grāmatām 
par salām, pirātiem un  
apslēptiem dārgumiem.

16. novembra pēcpusdienā 
bibliotēkā bērni pulcējās uz krēs-

las stundas lasījumu. Kopā lasījām 
fragmentu no somu rakstnieka 
Mauri Kunnasa grāmatas “Bagātī-
bu sala”. Fragments bija ļoti intere-
sants, un jautrākās frāzes un vārdi 
tika skandināti arī pēc izlasīšanas. 
Pēc tam, jautri sarunājoties un 
cienājoties ar kārumiem, lasījuma 
bērni iesaistījās radošā procesā – 
masku un pirātu cepuru izgatavo-
šanā. Tās varēja griezt un krāsot, 
kā nu katrs vēlējās. 

Pasākums noslēdzās ar aiz-
rautīgu bagātību meklēšanu un 

dārgumu medībām. Bibliotēkā 
bija izliktas norādes, kurām se-
kojot bērni nonāca pie bagātību 
lādes. Katrs varēja sev izvēlēties 
lielāku vai mazāku dārgumu, kas 
nu katram gāja pie sirds. Prieks 
par bērnu atsaucību un interesi! 
Uz tikšanos nākamajā gadā, kad 
Ziemeļvalstu bibliotēka aizvedīs 
mūs kādā citā interesantā, piedzī-
vojumiem bagātā ceļojumā.

Ziru bibliotēkas vadītāja 
Linda Misiņa

Lāčplēša diena Zirās
Lāčplēša diena ir piemiņas diena, ko atzīmē par godu 

neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Bermonta 
karaspēku, kurš mēģināja iebrukt Rīgā 1919. gada  
11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek 
godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Arī šogad Zirās tieši 11. novembrī pieminējām brīvības aizstāvjus. 
Lai gan laiks nebija no labākajiem, kopā būšana un piemiņas brīdis noti-
ka. Tika arī iziets goda aplis ar lāpām un svecītēm. Pēc tam tika dziedā-
tas dziesmas un pie ugunskura varēja sasildīties un kopīgi izdzert tēju, 
kā to agrāk darīja arī mūsu aizstāvji. Paldies ikvienam, kurš, spītējot 
laika apstākļiem, ieradās un piedalījās pasākumā. Tiekamies nākamreiz!

Ziru tautas nama vadītāja Vita Dāve

Svētku sajūta 18. novembrī 
vieno visus Latvijas reģionus, vi-
sus novadus un pagastus, vieno 
visus, kam Latvija sirdī ir dārga un 
svarīga neatkarīgi no tā, kur katrs 
atrodas pasaulē. Kā ik gadu, arī 
šoreiz plīvoja sarkanbaltsarkanie 
karogi. Arvien vairāk cilvēku pie 
apģērba svētku nedēļā nēsā sar-
kanbaltsarkanās lentītes. Tāpat 
arī kopīga himnas dziedāšana ir 
kļuvusi par īstu tradīciju.

Arī Ziru tautas namā izskanē-
ja himna un vēl dažas patriotiskas 
dziesmas, ko bija sagatavojuši Ziru 
amatierteātra aktieri. Amatier-
teātris izmantoja fonogrammu un 
dziedāja ģitāras pavadībā, kuru 
spēlē viens no aktieriem, un skaisti 
lasīja dzeju. Koncerts bija ļoti silts 
un mīļš ikvienam, kam Latvija ir 
sirdī. Koncerta laikā atnākušie va-
rēja sēdēt pie galdiņiem un mierīgi 
baudīt koncertu, malkojot tēju vai 
kafiju. Paldies ikvienam, kurš iera-
dās, un ceru, ka arī jums koncerta 
dāvātais siltums sasildīja sirdi. 

Ziru tautas nama vadītāja 
Vita Dāve

Latvijas Repub-
likas proklamē-
šanas svētku 
pasākums

Bagātību medības bibliotēkā

Lasījums izskanējis, maskas izgatavotas, bērni jūtas gandarīti.       LINDAS MISIŅAS ARHĪVA FOTO

SPORTS

Kuldīgas novada Sporta 
skolas atklātās sacensības 

1. decembrī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika  
Kuldīgas novada Sporta skolas atklātās sacensības  
vieglatlētikā U12 grupai (2007./2008. g. dz.). Sacensībās  
septiņās dažādās disciplīnās un stafetē spēkiem mērojās  
jaunie vieglatlēti no Kuldīgas, Liepājas, Talsu, Jelgavas,  
Jēkabpils, Kandavas, Tukuma, Ventspils pilsētas un Ventspils 
novada sporta skolas. 

Ventspils atveda trīs medaļas. Eduards Strelkovs izcīnīja divas godal-
gotas vietas – 1. vietu un zelta kaluma medaļu augstlēkšanā (rez. 1,30 m) 
un 3. vietu sīvā 34 dalībnieku konkurencē 60 m sprintā (rez. finālā 9,10 
sek.), treneris A. Žeimunds. Edmunds Reinvalds tāllēkšanā 3. vietā no 
30 dalībniekiem (rez. 3,96 m), treneris K. Gulbis.

Pavisam maz, vien 1 cm, pietrūka Esterei Stepei līdz 3. vietai tāl-
lēkšanā, līdz ar to 4. vieta (rez. 3,74 m). Esterei arī 5. vieta 600 m (rez. 
02:10,67), treneris K. Gulbis.

Starp labākajiem desmit ierindojās arī Guntars Bakanauskis – 7. vieta 
600 m (rez. 02:10,34) un Roberts Elsts – 8. vieta 60 m/b (rez. 12,85 sek.).
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24. novembrī Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā notika 
Kuldīgas novada Sporta 
skolas atklātās sacensības 
vieglatlētikā U16 grupai 
(2003./2004. g. dz.).  
Sacensībās astoņās dažādās 
disciplīnās spēkiem mērojās 
jaunie vieglatlēti no  
Kuldīgas, Liepājas, Saldus, 
Talsu, Jelgavas, Jūrmalas, 
Iecavas, Kandavas, Tukuma, 
Ventspils pilsētas un  
Ventspils novada sporta 
skolām. 

Ventspils novada BJSS audzēk-
ņi, cīnoties sīvā konkurencē, uz-
rādīja labus rezultātus, un mājās 
izdevās pārvest četras medaļas. 1. 
vietu un zelta kaluma medaļu iz-
cīnīja Niks Lagzdiņš 1000 m (rez. 
03:01,20), treneris A. Žeimunds, 
2. vietu un sudraba medaļu izcī-
nīja Jēkabs Priekulis lodes grūšanā 
(rez. 13,29 m), treneris D. Lodiņš, 
Roberts Mažrims – augstlēkšanā 
(rez. 1,70 m), Robertam arī 6. vieta 
trīssoļlēkšanā, sudrabs arī Martai 
Matisovai 300 m 23 dalībnieču 
konkurencē (rez. 48,19 sek.), abu 
audzēkņu treneris A. Kiršteins.

Mazliet līdz godalgotām vie-

tām pietrūka Alenam Vārpiņam 
– 4. vieta trīssoļlēkšanā (rez. 9,96 
m), Kristam Muižniekam – 4. vieta 
augstlēkšanā (rez. 1,55 m), Rūtai 
Zālei – 5. vieta augstlēkšanā (rez. 
1,35 m), Sanijam Strausam – 5. 
vieta 1000 m (rez. 03:22,73), Mā-
rim Ansbergam – 5. vieta 300 m 
(rez. 45,22 sek.).

Starp labākajiem desmit vie-
tas izcīnīja arī Klāvs Bogdanovs – 
6. v. lodes grūšanā (rez. 10,77 m), 
Klāvs Matīss Zegners – 7. v. lodes 
grūšanā (rez. 10,57 m), Ernests 
Gūtmanis – 8. v. augstlēkšanā 
(rez. 1,45 m), Pārsla Bogdanova 
– 8. v. trīssoļlēkšanā (rez. 9,53 m) 
un 10. v. 60 m/b (rez. 10,76 sek.), 
Marta Matisova – 9. v. 60 m sprin-
tā no 44 dalībniecēm (rez. 8,78 
sek.), Krists Muižnieks 10. v. 300 
m (rez. 46,49 sek.).

Sacensībās piedalījās arī Beāte 
Isājeva, Luīze Daņiļeviča, Rēzija 
Blumfelde, Dinija Ozollapa, Ralfs 
Kvecko, Dāvids Egle, Linards Lī-
gotnis Skuja, Mareks Harlamovs, 
Alise Elza Skricka, Leo Sondors. 
Vieglatlētus startiem sagatavoja arī 
treneri Agris Paipals, Aivars Čaklis 
un Kaspars Gulbis.

Jolanta Ziemele 

Atklātās sacensības U16 grupai

25. novembrī Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā notika 
Kuldīgas novada atklātais 
čempionāts vieglatlētikā 
telpās. Sacensībās piedalījās 
sportisti no 15 gadu vecuma 
un sacentās astoņās dažādās 
disciplīnās.  

Ventspils novada BJSS pārstā-
vēja un medaļas izcīnīja Ņikita Ag-
apovs augstlēkšanā – 3. vieta (rez. 
1,80 m, jāpiemin, ka šāds rezultāts 

bija vēl pieciem dalībniekiem, līdz 
ar to vietas tika sadalītas pēc ne-
veiksmīgo lēcienu skaita), Tomam 
Valdim Melderim-Meldriņam – 
3. vieta tāllēkšanā, abu audzēkņu 
treneris A. Kiršteins.

Starp labākajiem desmit vietas 
izcīnīja Linda Lelde Līduma – 8. 
vieta lodes grūšanā (rez. 9,26 m), 
Kaspars Gulbis – 8. vieta 1000 
m (rez. 02:41,70), Sindija Kristija 
Runģe – dalīta 10./11. v. augstlēk-

šanā (rez. 1,45 m).
Sacensībās piedalījās arī Zane 

Bērziņa, Ieva Priekule, Tija Frei-
mane, Evelīna Guzlēna, Teodors 
Drazlovskis, Kārlis Raimonds 
Eniņš, Kristaps Fiļipjonoks, Ro-
berts Armands Zvans, Kārlis Mi-
hailovs, Pauls Slanķis, Rihards 
Drullis, Kristaps Elsts, Sandis 
Rein valds. Vieglatlētus sagatavoja 
arī treneris Dainis Lodiņš.

Jolanta Ziemele 

22. novembrī Ventspils 
Olimpiskā centra  
vieglatlētikas manēžā notika 
Ventspils novada BJSS  
rīkotās vieglatlētikas  
sacensības telpās  
U14 (2005./ 2006. g. dz.)  
un U12 (2007./2008. g. dz.) 
grupai un junioriem.  
Vieglatlēti sacentās septiņās  
disciplīnās, kurās pirmo  
trīs vietu ieguvēji tika  
apbalvoti ar medaļām un 
diplomiem. Un visiem  
dalībniekiem tika Ventspils 
novada BJSS sagādātās  
salduma balviņas.

U14 vecuma grupā 60 m mei-
tenēm un zēniem 1. v. – Rūm-
niece S. (8,81 sek.), Reinfelds K. 
(8,72 sek.), 2. v. – Būda L. (8,97 
sek.), Bakanauskis A. (8,94 sek.), 
3. v. – Punka N. (9,09 sek.), Ļu-
beļskis R. (9,04 sek.); 60 m/b –  
1. vietā – Rozentāle S. (11,28 sek.), 
Lāže J. (10,44 sek.), 2. v. – Rūm-
niece S. (12,25 sek.), Bakanauskis 
A. (10,54 sek.), 3. v. – Osiņa S. 
(12,34 sek.), Mažrims D. (11,56 
sek.); 300 m – 1. v. – Osiņa S. 
(49,3 sek.), Bakanauskis A. (51,7 
sek.), 2. v. – Rozentāle S. (54,2 
sek.), Jaškovics N. (55,2 sek.),  
3. v. – Rūmniece S. (54,9 sek.), 
Ozoliņš A. (55,4 sek.); 800 m –  
1. v. – Bernāne K. (02:55,2), Kvec-
ko G. (02:46,6), 2. v. – Matisone K. 
K. (02:59,1), Grauds M. (02:51,8), 
3. v. – Būda L. (03:10,2), Komisa-
rovs K. (02:53,6); tāllēkšanā – 1. v. 
Rūmniece S. (3,71 m), Lāže J. (4,48 
m), 2. v. – Būda L. (3,67 m), Maž-
rims D. (3,97 m), 3. v. – Punka N. 
(3,66 m), Bakanauskis A. (3,97 m); 
augstlēkšanā – 1. v. – Rozentāle 

S. (1,30 m), Meiļuns M. (1,35 m),  
2. v. – Prūse L. (1,25 m), Jaškovics 
N. (1,30 m), 3. v. – Osiņa S. (1,20 
m), Bakanauskis A. (1,30 m);  lo-
des grūšanā – 1. v. – Rjabova D. 
(9,27 m), Prols A. (7,58 m), 2. v. 
– Bernāne K. (9,10 m), Rancāns 
D. (7,51 m), 3. v. – Žarska B. (8,20 
m), Jaškovics N. (6,99 m).

U12 vecuma grupā 60 m mei-
tenēm un zēniem 1. vietā – Sie-
tiņa E. (9,45 sek.), Strelkovs E. 
(8,93 sek.), 2. v. – Dāvida D. (9,95 
sek.), Āboliņš D. (9,42 sek.), 3. v. 
Lindenblate I. (10,17 sek.), Bibļivs 
E. (9,81 sek.); 300 m – 1. vietā – 
Dāvida D. (00:58,6 sek.), Strelkovs 
E. (00:55,2 sek.), 2. v. – Rungevica 
N. (00:58,7 sek.), Krūze T. (00:56,7 
sek.), 3. v. – Ozoliņa S. (01:00,7), 
Dalbiņš A. (00:57,1 sek.); 600 m  
1. vietā – Miķelsone I. (02:20,7), 
Zāle A. (02:05,5), 2. v. – Lie-
pājniece P. (02:28,2), Krūmiņš 
F. (02:08,1), 3. v. – Ļedņiks E. 
(02:09,3); tāllēkšanā 1. vietā – Dā-
vida D. (3,44 m), Strelkovs E. (4,17 
m), 2. v. – Lindenblate I. (3,35 m), 
Reinvalds E. (4,08 m), 3. v. – Sieti-
ņa E. (3,26 m), Klestroms M. (3,68 
m); augstlēkšanā 1. vietā – Runge-
vica N. (1,15 m), Strelkovs E. (1,30 
m), 2. v. – Dalbiņš A. (1,15 m),  
3. v. – Zāle A. (1,15 m); lodes grū-
šanā 1. vietā – Strelkovs E. (7,50 
m), 2. v. – Reinvalds E. (7,24 m),  
3. v. – Bibļivs E. (5,78 m).

Vieglatlētus sacensībām saga-
tavoja un sacensības tiesāja Vents-
pils novada BJSS treneri Dainis 
Lodiņš, Aivars Čaklis, Arno Kir-
šteins, Agris Paipals, Kaspars 
Gulbis, Reinis Ziemelis, Aivars 
Žeimunds.

Jolanta Ziemele

16. novembrī Ventspils 
Olimpiskā centra vieglatlēti-
kas manēžā notika Ventspils 
novada BJSS rīkotās viegl-
atlētikas sacensības telpās 
U18 (2001./2002. g. dz.) un 
U16 (2003./2004. g. dz.) grupai 
un junioriem. Vieglatlēti 
sacentās septiņās disciplīnās, 
kurās pirmo trīs vietu ieguvē-
ji tika apbalvoti ar medaļām 
un diplomiem.

U16 vecuma grupā 60 m meite-
nēm un zēniem 1. v. – Matisova M. 
(8,24 sek.), Plotnieks K. (8,03 sek.), 2. 
v. – Isājeva B. (8,4 sek.), Bogdanovs 
K. (8,22 sek.), 3. v. – Egle L. (8,75 
sek.), Kvecko R. R. (8,43 sek.); 60 
m/b – 1. vietā – Bogdanova P. 

(10,5 sek.), Harlamovs M. 
(10,63 sek.), 2. v. – Isājeva B. (10,9 
sek.), Plotnieks K. (11,11 sek.), 3. 
v. – Skricka A. E. (11,2 sek.), Kvec-
ko R. R. (11,46 sek.); 300 m 1. vietā 
– Matisova M. (47,76 sek.), Ans-
bergs M. (45,74 sek.), 2. v. – Vein-
berga P. (51,17 sek.), Egle D. (48,46 
sek.), 3. v. – Daņiļēviča L. (51,42 
sek.), Skuja L. L. (49,59 sek.); 1000 
m – 1. vietā Lagzdiņš N. (03:15,3), 
2. v. – Strauss S. (03:22,4), 3. v. – 
Priekulis J. (03:23,3); tāllēkšanā 
– 1. vietā Matisova M. (4,63 m), 
Plotnieks K. (4,95 m), 2. v. – Bog-

danova P. (4,25 m), Vārpiņš A. 
(4,78 m), 3. v. – Ozollapa D. (4,18 
m), Bogdanovs K. (4,67 m); augst-
lēkšanā 1. vietā – Zāle R. (1,25 
m), Mažrims R. (1,70 m), 2. v. – 
Hamstere Z. (1,25 m), Gūtmanis 
E. (1,50 m), 3. v. – Isājeva B. (1,25 
m), Muižnieks K. (1,50 m); lodes 
grūšanā 1. vietā – Isājeva B. (8,45 
m), Priekulis J. (12,77 m), 2. v. – 
Gūtmane U. (7,84 m), Bogdanovs 
K. (10,89 m), 3. v. – Ālīte K. (7,54 
m), Zegners K. M. (10,51 m).

U18 vecuma grupā 60 m meite-
nēm un zēniem 1. vietā – Freimane 
T. (8,2 sek.), Melderis-Meldriņš T. 
V. (7,17 sek.), 2. v. – Priekule I. (8,6 
sek.), Mihailovs K. (7,44 sek.), 3. v. 
Orlovska K. (8,9 sek.), Klapars F. 
(7,53 sek.); 60 m/b 1. vietā – Runģe 
S. K. (10,31 sek.), Melderis-Meld-
riņš T. V. (8,58 sek.), 2. v. – Bērziņa 
Z. (10,4 sek.), Slanķis P. (9,07 sek.), 
3. v. – Orlovska K. (11,35 sek.), Ag-
apovs Ņ. (9,42 sek.); 300 m 1. vietā 
– Freimane T. (45,92 sek.), Slanķis 
P. (41,32 sek.), 2. v. – Guzlēna E. 
(57,79 sek.), Drullis R. (42,55 sek.), 
3. v. – Kraučs D. (42,85 sek.); 1000 
m 1. vietā – Orlovska K. (03:38,2), 
Fiļipjonoks K. (02:52,9), 2. v. – Ba-
tujevs R. (03:09,2), 3. v. – Čače D. 
(03:09,4); tāllēkšanā 1. vietā – Bēr-
ziņa Z. (4,77 m), Melderis-Meld-

riņš T. V. (6,15 m), 2. v. – Līduma L. 
L. (4,75 m), Agapovs Ņ. (5,54 m), 
3. v. – Vesele R. (4,39 m), Klapars 
F. (5,50 m); augstlēkšanā 1. vietā 
– Vesele R. (1,53 m), Agapovs Ņ. 
(1,75 m), 2. v. – Runģe S. K. (1,50 
m), Klapars F. (1,75 m), 3. v. – Or-
lovska K. (1,30 m), Butkevičs A. 
(1,45 m); lodes grūšanā 1. vietā 
– Līduma L. L. (11,31 m), Melde-
ris-Meldriņš T. V. (11,50 m), 2. v. – 
Verpakovska S. (11,08 m), Sparāns 
J. (10,47 m), 3. v. – Priekule I. (9,33 
m), Mihailovs K. (10,08 m).

Junioriem 60 m 1. vietā – Frei-
mane R. (8,2 sek.), Zvans R. A. (7,4 
sek.), 2. v. – Ziemelis E. (8,6 sek.); 
300 m 1 . vietā – Zvans R. A. (40,42 
sek.); 1000 m 1. vietā – Drazlovs-
kis T. (02:50,6), 2. v. – Ziemelis E. 
(02:57,3); tāllēkšanā 1. vietā – Prie-
kule A. (4,45 m), Pečaks J. (6,09 m), 
2. v. – Zvans R. A. (5,33 m), 3. v. – 
Ziemelis E. (4,78 m); lodes grūšanā 
1. vietā – Priekule A. (10,33 m), Pe-
čaks J. (10,62 m), 2. v. – Dermaks 
M. (9,65 m).

Vieglatlētus sacensībām saga-
tavoja un sacensības tiesāja Vents-
pils novada BJSS treneri Dainis 
Lodiņš, Aivars Čaklis, Arno Kirš-
teins, Agris Paipals, Kaspars Gul-
bis, Aivars Žeimunds.

Jolanta Ziemele

11. un 12. novembrī spor-
ta centra “Kleisti” segtajā 
manēžā notika Latvijas Jāt-
nieku federācijas organizētās 
rudens sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā. Sarežģītākajā 
maršrutā uzvarēja Linda 
Ansule ar Andim Vārnam 
piederošo zirgu Dendelin,  
SK “Quattro”. Sacensības  
norisinājās uz uzlabota 
grunts pamata seguma.

Jātnieku sporta kluba “Demo-

ra” sportistei Annai Čakstiņai ar 
Veto uzvara ieskaites maršrutā 
divās fāzēs II grupas ponijiem ar 
šķēršļu augstumu 90 cm. Diem-
žēl Undai Egendorfai ar Lēdiju 
amatieru ieskaites maršrutā viens 
gāzts šķērslis.

“Latvijas Jātnieku federācijas 
rudens I posma sacensībās Annai 
Čakstiņai ar Veto izdevās izcīnīt 5. 
vietu II grupas poniju konkuren-
cē. Liels prieks arī par “Demoras” 
staļļos audzētā Dragreisa uzvaru 

ar jauno īpašnieci Nikolu Laga-
novsku, kas pārstāv JSK “Eminent 
Sport” 80 cm ātruma maršrutā 
bez ierobežojumiem, kur startēja 
65 sportiskie pāri. Arī šajā pos-
mā bija neticami liels dalībnieku 
skaits mazajos, atvērtajos maršru-
tos, ar 80 cm augstiem šķēršļiem 
– 75 jātnieki un 100 cm maršrutā 
– 82,” saka jātnieku sporta kluba 
“Demora” valdes priekšsēdētāja 
Gelinta Apse.

Gelinta Apse

“Demorai” uzvara poniju 
konkurencē rudens II posmā

Spēkiem mērojas telpās

Pirmā no kreisās – Anna Čakstiņa un pārējie poniju II grupas godalgoto vietu ieguvēji. 
JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS ARHĪVA FOTO

Sacensības U18, U16 un junioriem

Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā

SPORTS
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