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Ēriks Kāpbergs mūža 
otrajā pusē atgriezies 
dzimtajā Miķeļtornī, kur 
savulaik skolā iets, kur 
pirmo reizi dzirdēta jūras 
šalkoņa. Tā viņu pavadījusi 
visu dzīvi, jo savulaik zvejots 
tālās jūrās, bet tagad – rokas 
stiepiena attālumā no mājas.

Varbūt esat dzirdējuši nostāstus 
par lībiešu ķēniņu Uldriķi, kurš ne
pakļāvās vietējai, tātad latviešu, va
rai? Nu, lūk! – Ēriks ir šī brīvdomīgā 
zvejnieka mazdēls. Uldriķis savas 
zemes gaitas beidza cietumā, tur
klāt arī viņa dēls, kurš nosaukts tēva 
vārdā, tāpat miris cietumā – Uldriķi 
junioru nošāva. Kāpbergu dzimtā ir 
pieņemts dot vīriem vienādus vār
dus, tāpēc reizēm satiekas trīs Ēri
ki – tēvs, dēls un mazdēls. Seniors 
1.  martā svinēja dzimšanas dienu, 
un viņu apciemoja Tārgales pagasta 
sociālā darbiniece Vineta Avdjuke
viča un kultūras darba organizatore 
Ilga Porniece. Ēriks ir liels dziedā
tājs, tādēļ viņu iepriecināja muzikā
lais sveiciens un nelielā velte no paš
valdības – 30 eiro, kurus 80 un 85 
gadu dzimšanas dienā saņem katrs 

novadā deklarētais ilgdzīvotājs. Uz
lūkojot gaviļnieku, grūti pateikt, ka 
viņam jau astoņdesmit – tik stalts 
ir viņa stāvs, tik možs acu skats un 
jauneklīga valoda. To bieži papildi
na piparots humoriņš, jo Ērikam 
patīk jokot, bet, manot kādu netais
nību, viņš var kļūt arī bargs. Kā jau 
īsts lībietis, viņš neatklājas uzreiz, 
vispirms uzmanīgi iepazīst sarunas 
biedru un tikai pēc tam pastāsta to, 
kas otram šķiet interesants. Jubilāra 
dēls Ēriks atceras, ka viņa bērnībā 
tēvs bijis stingrs, bet visu mūžu – 
strādīgs. Seniors arī dēlam iemācī
jis, ka jābūt godīgam un tad, ja kaut 
kas ir apsolīts, tas jāizpilda. Tēvs 
iemācījis arī godāt lībiešu vērtības, 
tādēļ juniors pamazām iesaistījies 
Līvu savienības Ventspils nodaļas 
aktivitātēs, tagad ir ievēlēts valdē. 
Seniors izaudzinājis ne tikai dēlu 
Ēriku, bet arī meitu Sandu, sagai
dījis četrus mazbērnus un divus 
mazmazbērnus, turklāt arī jaunākie 
dzimtas pārstāvji interesējas par lī
biskajām garamantām, piemēram, 
piedaloties lībiešu jauniešu vasaras 
nometnēs. 

Volejbolistes vieno 
pievilkšanās ķīmija 

Pasākumā “Ventspils novada sporta 
laureāts 2018” nominācijā “Gada sporta spēļu 
komanda” balvu saņēma Ventspils novada 
sieviešu volejbola komanda. Lai uzzinātu, kā 
sportistēm klājas, uzrunāju Aneti Černuho, 
Anitu Žeimundi un Intu Ozolu.

Komanda, kā atceras Anete, izveidota, pateicoties 
Sabīnes Černuho un Kristas Rozenbergas iniciatīvai. 
Abas jaunietes pirms sešiem gadiem aicināja spēlēt volej
bolu, un pieteicās vairāk nekā 30 cilvēku. Gan toreiz, gan 
tagad treniņi notiek Pārventas pamatskolā. Lai gan liela 
daļa komandas meiteņu tagad dzīvo Ventspilī, tomēr jā
piemin, ka viņas vienmēr lepojas un uzsver, ka nāk tieši 
no Ventspils novada. Anita Žeimunde, Inta Ozola, Anita 
Indāne, Līga Šulca, Anta Freiberga, Agnese Jēkabsone 
no Popes, Anete Černuho no Ugāles, Krista Rozenberga, 
Eva Štromberga no Puzes, Ilva Bertāne no Užavas, Ke
tija un Anita Mačtamas no Ances. “Kad izdomājām, ka 
gribam piedalīties Tukuma novada atklātajā čempionā
tā sievietēm, volejbola kluba “Ventspils” valdes loceklis 
Andrejs un Anita devās uz novada domi pie tās priekšsē
dētāja Aivara Mucenieka un lūdza piešķirt finansējumu, 
lai varētu startēt sacensībās. Viņš mūs atbalstīja, un tā 
tapa Ventspils novada sieviešu volejbola komanda,” stās
ta Anete, piebilstot, ka spēlētājas finansiāli atbalsta ne 
tikai novada pašvaldība, bet arī volejbola klubs “Vents
pils”. Ar savām treniņu biedrēm viņas tiekas pirmdienās 
un trešdienās. Sākumā dāmas trenēja Matīss Kaņeps, bet 
nu jau trešo sezonu – Andis Bertāns. 

Ēriks savā dzimšanas dienā sagaidījis viešņas – kultūras darba organizatori Ilgu 
(pa kreisi) un sociālo darbinieci Vinetu.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Sīkstais lībiešu ķēniņa mazdēls

Ventspils novada sieviešu 
volejbola komandas spēlētāju
 tērpus rotā pašvaldības simbolika.

VOLEJBOLA KLUBA ARHĪVA FOTO
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Atceros, kā pirms 18 gadiem daudzas 
dāmas satikās Tirgus ielas 7. nama otrajā 
stāvā, lai veidotu sieviešu organizāciju. 
Toreiz vēl nenojautām, ka tā būs tik stipra 
un dalībnieces – tik aktīvas. Ventspils 
novada sieviešu biedrība “Spārni” ir 
sagaidījusi pilngadību. 

Svinot svētkus, organizācijas vadītāja Zigrīda 
Krauze aicināja “Spārnu” aktīvistes pulcēties Amatu 
mājā un atcerēties, kas 18 gados paveikts. Viņa piemi
nēja arī pirmo “Spārnu” vadītāju Annu Rudīti. Pateico
ties tieši Annas uzņēmībai, tika izveidota organizācija, 
pulcējot sievietes ne tikai no novada, bet arī pilsētas 
ar mērķi iegūt jaunas zināšanas, attīstīt dažādas pras
mes, pilnveidot savus talantus. Darbības pirmajos ga
dos biedrības dalībnieces mācījās rakstīt projektus, ie
saistījās Latvijas Lauku sieviešu apvienībā, gūstot labu 
pieredzi, kā darboties sabiedrības labā, neaizmirsa arī 
tik būtisku lietu kā pašizglītošanās. 

“Spārnu” otrā vadītāja Stella Ziemele ierosināja 
Piejūras brīvdabas muzejā rīkot Pagastu dienu. Sāku
mā bija nedrošība, vai pasākums izdosies, bet ar laiku 

tas kļuva arvien interesantāks. Pagastu ļaudis brauca 
uz pilsētu dižoties ar saviem lauku labumiem, rādī
ja dažādas amatu prasmes, Pagastu dienā vienmēr ir 
saturīgas kultūras aktivitātes, ir padomāts par to, lai 
interesanti būtu visu vecumu cilvēkiem. Pirms des
mit gadiem “Spārni” Amatu mājā atvēra salonu “Ven
tiņpūrlād”, kurā ir plašs piedāvājums un katrs var ie
gādāties savai gaumei atbilstošu lietu. Saprotot, cik 
būtiski ir celt gaismā amatu prasmes, salona vadītāja 
Astrīda Kinne izveidojusi rokdarbu kopu “Spārni”, un 
interesentes apgūst dažādus rokdarbu veidus, gata
vos darbus var aplūkot izstādēs. 

Pateicoties Astrīdai, ir rīkoti vairāki Kurzemes 
rokdarbnieču plenēri, kuros viņas var parādīt savu 
veikumu un iegūt jaunas idejas. 

Enerģiskajai “Spārnu” vadītājai Zigrīdai vienmēr 
padomā ir dažādas ieceres, lai biedrības dāmām 
būtu interesanti reizi mēnesī pulcēties sanāksmē, bet 
par interesantiem ceļojumu maršrutiem gādā Māra 
Kraule. Ekskursijas biedrībai par aktīvu Pagastu die
nu organizēšanu parasti dāvina Ventspils novada 
pašvaldība, jo tā atzinīgi novērtē “Spārnu” veikumu. 
Labus vārdus savai organizācijai velta arī Sarmīte 
Krūmiņa. Viņa teic, ka, darbojoties biedrībā, iegūts 
ļoti daudz. Pirmkārt, tā ir iespēja pilnveidot rokdarbu 
prasmes: “Es gribētu daudz labāk iemācīties darināt 
maučus. It kā protu to darīt, bet vēlētos, lai tie būtu 
vēl akurātāki un glītāki. Man patīk gan adīt, gan tam
borēt, gan pērļot, bet labprāt mācos arī jaunus rok
darbu veidus.” “Spārni” Sarmītei ir tuvi arī tādēļ, ka 
biedrība piedāvā saturīgu atpūtu, var apmeklēt no
metnes, gūstot spēkus turpmākajam darba cēlienam. 
Ir patīkami satikt interesantus cilvēkus, kurus Sarmī
te bieži palutina ar pašas ceptām kūkām. Ruta Zie
mele “Spārnos” iesaistījās tad, kad samitam tika adīti 
cimdi. Viņa ir liela rokdarbniece, tādēļ šim pasāku
mam tika piedāvāti kvalitatīvi adījumi. Ruta biedrību 
labprāt apmeklē tādēļ, ka tā ir iespēja iziet sabiedrī
bā, satikt interesantus, sirsnīgus un atsaucīgus cilvē
kus, ar kuriem kopā var pavadīt mīļus un saturīgus 
brīžus. Niedra Indriksone “Spārnos” darbojas kopš 
paša sākumā, tādēļ biedrībā jūtas kā mājās, kur viņa 
ir gaidīta un vajadzīga. Arī Niedra ir liela rokdarb
niece, tādēļ labprāt rāda, ko paveikusi, dažkārt kādu 
darbiņu arī ziedojot. Viņa ir ļoti gandarīta par iespēju 
piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos, kuros var 
uzzināt, kā cilvēki saimnieko citos novados, var satikt 
citas rokdarbnieces un aizgūt jaunas idejas.        

             Marlena Zvaigzne

Februāra domes sēdē
l Saskaņā ar “Vispārējās izglītības likuma” 51. panta otro daļu spe

ciālās internātskolas tiek izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas, spe
ciālajā izglītībā kā izglītības iestāžu tipam paliekot speciālās izglītības 
iestādei; lai izpildītu “Vispārējās izglītības likuma” prasības, ir nepiecie
šams mainīt izglītības iestādes “Stiklu internātpamatskola” nosaukumu. 
Deputāti apstiprināja jauno skolas nosaukumu “Annahites pamatskola”. 

l Novada pašvaldībā saņemts Ugāles vidusskolas direktores Lāsmas 
Milleres uzteikums – atbrīvot viņu no direktores amata pienākumu pil
dīšanas, sākot ar 2019. gada 7. martu. Deputāti apstiprināja izbeigt dar
ba tiesiskās attiecības “Darba likuma” noteiktajā kārtībā.

l Deputāti noteica Tārgales pagasta kultūras pasākumu organiza
toram tiesības izmantot Tārgales pamatskolas telpas kultūras pasākumu 
organizēšanai. Par kultūras pasākuma rīkošanu un norisi, skolas inven
tāra un telpu saglabāšanu pasākuma laikā Tārgales pamatskolā atbildīgā 
persona ir kultūras pasākumu organizators. 

l Veica grozījumus lēmumā “Par Ventspils novada Civilās aizsar
dzības komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu”, apstip
rinot komisijas sastāvā pašvaldības izpilddirektoru Juri Krilovski. 

l Pašvaldībā saņemts Kitijas Šēniņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot 
no pienākumu pildīšanas Bērnu un jaunatnes lietu komisijā, ko deputāti 
arī atbalstīja. 

l Tārgales dzīvojamo māju “Pīlādži” un “Zelmeņi” dzīvokļu īpaš
nieku kopības sapulces sasauktas 2018. gada 15. novembrī; tajās nolemts 
paaugstināt apsaimniekošanas maksu. Abām dzīvojamām mājām līdz 
šim noteiktais apsaimniekošanas tarifs ir 0,23 eiro/m2. Sapulcē pieda
lījušies vienpadsmit (no 21) “Pīlādžu” privatizēto dzīvokļu īpašnieki 
vai viņu pilnvarotie pārstāvji, kā arī Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs 
M.  Laksbergs, pārstāvot pašvaldību par trīs dzīvokļiem. Dzīvojamās 
mājas “Zelmeņi” sapulcē piedalījušies seši (no 12) privatizēto dzīvokļu 
īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji, kā arī Tārgales pagasta pārval
des vadītājs M. Laksbergs, pārstāvot pašvaldību par sešiem dzīvokļiem. 
Sapulcēs dzīvokļu īpašnieku kopības pieņēmušas lēmumu apstiprināt 
mājas pārvaldīšanas izdevumu tāmi, kā arī noteikt apsaimniekošanas 
maksu 0,30 eiro/m2 mēnesī. Līdz ar to deputāti noteica īres maksu par 
pašvaldības dzīvokļiem:

N.p.k. Mājas 
nosaukums

Apstiprinātā 
apsaim-

niekošanas 
maksa 

(eiro/m2 mēnesī)

Īres maksas 
peļņas daļa 

no 1.01.2019.  
(eiro/m2 
mēnesī)

Kopējā īres 
maksa no 

1.09.2019. 
(eiro/m2 
mēnesī)

1. 2. 3. 4. 5.
1. “Pīlādži” 0,30 0,39 0,69
2. “Zelmeņi” 0,30 0,39 0,69

l Nolēma atsavināt pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Zūras 4” – 1 
Vārves pagasta Zūrās (skatīt 10. lpp.). 

l Deputāti atcēla domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu “Par Usmas 
ezera daļas iznomāšanu SIA “Jāņezers” būves uzturēšanai” un “Par Us
mas ezera daļas iznomāšanu SIA “NoMi” būves uzturēšanai” ar to pie
ņemšanas brīdi. Nekustamo īpašumu nodaļai līdz 21.03.2019. jāsagatavo 
un jāiesniedz izskatīšanai domes sēdē lēmumprojekts par Usmas ezera 
daļu nomas konkursu, kā arī konkursa nolikums. 

l Deputāti atļāva Mārtiņam Birzenbergam savienot novada domes 
Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Jurim Krilovskim savienot nova
da pašvaldības izpilddirektora amatu ar novada domes Administratīvo 
aktu strīdu komisijas locekļa amatu, Iepirkumu komisijas locekļa amatu, 
Debitoru parādu izvērtēšanas komisijas locekļa amatu un Dzīvokļu ko
misijas locekļa amatu. 

l Vēl lēma par dzīvokļu atsavināšanu Piltenē un Ziru, Tārgales, Zlē
ku pagastā, nekustamā īpašuma atsavināšanu Usmas pagastā. Piekrita, ka 
iegūst īpašumā zemesgabalu Krievijas pilsonis Tārgales pagastā, dzīvok
ļu īpašumam piekrītošo zemesgabalu domājamās daļas Turcijas pilsonis 
Ugālē, un noteica ceļa servitūtu zemesgabalam Puzes pagasta Stiklos.

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

SENIORI

CIENĪJAMIE VĀRVES PAGASTA SENIORI!
Aicinām līdz 1. aprīlim pieteikties ekskursijai  

uz Jūras muzeju un delfināriju Klaipēdā. Informācija,  
zvanot pa tālruni 22018760 Viktorijai vai 22002942 Ingai.

Viktorija Rebuka 

INFORMĀCIJA

Apvienojušies sirsnīgi un atsaucīgi cilvēki

16 gadus “Spārnus” vada enerģiskā 
un erudītā Zigrīda Krauze. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Volejbolistes vieno pievilkšanās ķīmija
Pamatsastāvā ir 12 spēlētājas, bet treniņus apmeklē 

18, sportotāju vidējais vecums ir 29 gadi, viņām kopā ir 
ap 20 bērnu, tādēļ ne vienmēr visas var tikt uz spēlēm, 
un ir labi, ja ir kāda, kas stājas vietā. Dažkārt bērni tiek 
ņemti līdzi uz treniņiem, un treneris to uztver ar saprat
ni. Andis, pēc Anitas teiktā, ir iecietīgs un ļoti nosvērts, 
ar sapratni izturoties pret meiteņu emocijām, kas daž
kārt sit augstu vilni. 

“Mēs nedusmojamies uz citām spēlētājām, bet rei
zēm netiekam galā ar sevi. Mūsu treneris arī šādos brī
žos prot motivēt, aicina savākties un turpināt iesākto,” 
uzsver Anita, piebilstot, ka meitenēm ir svarīgi, lai var 
uzspēlēt visas – konkurences neesot ne laukumā, ne ār
pus tā. “Esam komanda ar ļoti labu savstarpējo pievilk
šanās ķīmiju,” atklāj Anete. 

Reizi mēnesī volejbolistes spēlē Tukuma novada at
klātajā volejbola čempionātā sievietēm, kur iepriekšējā se
zonā ieguva 4. vietu. Sportistes piedalās arī vienas dienas 
turnīros. Vasarā daļa komandas dalībnieču labprāt spēlē 
pludmales volejbolu – tas notiek gan Ventspilī, gan Popē. 
Anita, kuras bērnība ir pagājusi šajā pagastā, atceras, ka 
gājusi uz sporta zāli, būdama pavisam maziņa, jo viņas tē
tis Aivars bija sporta skolotājs. Arī Anetes tētis Guntis pār
stāvēja šo profesiju, un viņa bieži pavadīja vakarus Ugāles 
sporta manēžā, vēlāk trenējās Daiņa Lodiņa vadībā, slīpē
jot vieglatlētikas prasmes. Komandas kapteine Inta uzska
ta, ka viņas vēlme sportot bērnībā radās, pateicoties ģi

menei un sporta skolotājam Aivaram Žeimundam: “Mēs 
visi esam izauguši Popes sporta zālē, tā vienmēr ir bijusi 
atvērta, turklāt skolotājs rīkoja arī nometnes.” Stāstot par 
volejbolu, Inta piemin spēlētāju Elzu Ozoliņu, kurai bijusi 
liela nozīme komandas izveidē. Savukārt Anita un Anete 
uzteic kapteini par prasmi uzmundrināt pārējās spēlētājas 
brīžos, kad ir nolaidušās rokas, – ne katrs to spēj! Koman
das gars tiek uzturēts arī Ziemassvētku pasākumos, kurus 
organizē Anete un Ilva ar saviem vīriem Andreju un Andi 
un kuros piedalās arī volejbola kluba “Ventspils” spēlētā
ji. Volejbolistes no citiem novadiem dažkārt brīnās par 
Ventspils puses spēlētāju saliedētību un prasmi priecāties 
arī tad, ja izcīnīta ceturtā, nevis pirmā vieta, kas arī reiz 
ir iegūta. Protams, gribētos jau svinēt uzvaru, bet par to 
svarīgāks ir draudzīgā noskaņā kopīgi pavadītais laiks. Ja 
kāda meitene ir guvusi traumu, viņa ļoti gaida brīdi, kad 
varēs atgriezties komandā. “Dažkārt negribas iet uz tre
niņu, bet pēc tam, kad esi uzspēlējusi, rodas liels enerģijas 
lādiņš,” ievērojusi Inta. Katram cilvēkam, uzskata Anita, 
vajadzētu izvēlēties tādu fizisko aktivitāti, kas viņam patīk. 
Vienam tā būs peldēšana, otram – nūjošana, bet vēl kāds 
varbūt gribēs spēlēt basketbolu. Ventspils novada sieviešu 
volejbola komanda savā pulkā gaida arī jaunas spēlētājas, 
bet noteikti ar priekšzināšanām. Novada pasniegtais ap
balvojums kā labākajai sporta spēļu komandai bijis liels 
pārsteigums – volejbolistes bijušas saviļņotas par šādu 
uzmanības apliecinājumu.    

Marlena Zvaigzne
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INTERVIJA

Kopš 18 gadu vecuma 
Uldis Kārkliņš iet jūrā, 
tāpēc prot pastāstīt, cik 
skaista tā ir, bet pirms pāris 
gadiem viņš iesaistījās 
tūrisma apritē un atvēra 
viesu namu “Leču muiža”. 
Ulda aktivitātes vairākkārt 
atzinīgi novērtējusi 
Vārves pagasta pārvaldes 
vadītāja Gunita Ansone, 
piešķirot pateicības 
rakstus par pagasta un 
novada popularizēšanu 
un sakopto īpašumu, bet 
pagājušajā gadā uzņēmējs 
saņēma Ventspils novada 
pašvaldības augstāko 
apbalvojumu – Goda 
rakstu. Tādējādi novērtēts 
Ulda ieguldījums novada 
attīstībā un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā. 
Šāda atzinība ļoti 
iepriecinājusi, pārsteigusi 
un saviļņojusi.

– Vecaistēvs Artūrs, kurš 
bija dārznieks, kolhoza laikā 
Ventas malā uzcēla māju, kurā 
dzīvojat jau 20 gadus.

– Kad viņš un vecmāmiņa 
Dzidra bija dzīvi, es bērnībā katru 
sestdienu un svētdienu devos pie 
viņiem uz Vārves pagastu. Biju 
ventspilnieks, kuram ļoti patika 
lauki un iespēja makšķerēt upē. 
Palīdzēju apkopt lopus. Kad pār
cēlos uz Lečiem, bija laiks, kad 
mitām vienā mājā ar vecvecākiem 

– viņi bija iekārtojušies pirmajā 
stāvā, manai ģimenei atvēlot otro. 
Esmu priecīgs, ka varu dzīvot tie
šā dabas tuvumā un dzirdēt putnu 
balsis, vērot ledus iešanu.

– Kur dzīves ceļi jūs aizveda 
pēc 4.  vidusskolas absolvēša-
nas?

– Studēju Rīgas Tehniskajā 
universitātē, pabeidzu Inženier
ekonomikas fakultāti, pēc tam 
sāku strādāt Valsts ieņēmumu 
dienestā. Šajā darbā pavadīju 20 
gadus, bet pirms gada nolēmu 
visu laiku veltīt uzņēmējdarbībai. 
Tas ir ne tikai viesu nams, bet arī 
zvejniecība. Ar nēģu zveju no
darbojos Lielirbē un Ventā, esmu 
līdzīpašnieks divos uzņēmumos, 
bet kopā ar tēvu Aivaru zvejoju 
Baltijas jūras piekrastē. Mūsu tīk
los var atrast lašus, mencas, butes, 
vimbas, brekšus, salakas utt. Sa
vus lomus pārsvarā realizējam uz
pircējiem Carnikavā un Ragacie
mā, tie nonāk arī Ventspils tirgū. 

– Kā tas nākas, ka zvejojat 
jau kopš pilngadības sasniegša-
nas?

– Otrs vectēvs, vārdā Ar
veds, dzīvoja Staldzenē. Viņš 
visu mūžu gāja jūrā, strādāja par 
kapteini. Kad bija rāms laiks, Ar
veds man mācīja zvejot. Vilināja 
tas, ka varēju nopelnīt, turklāt tā 
bija romantika. Jūra katru dienu 
prot pārsteigt. Tā ir skaista gan 
tad, kad ir rāma, gan tad, kad ir 
lielāki viļņi. Kad jau biju apguvis 
amata prasmes, mēs ar tēvu sā

kām zvejot Užavā un darām to 
joprojām. Mums ir divas laivas. 
Man vienmēr ir paticis ūdens tu
vums, tāpēc nekad neesmu bai
dījies iet jūrā vai darboties upē. 
Man patīk tikko noķertu zivju 
aromāts; ja pavasaros jūrā pūš 
austrumu vējš un zied priedes, 
vējo ļoti interesantas smaržas. Ir 
jauki paskatīties uz gulbjiem, bet 
ir dusmas uz roņiem, kas rada 
lielus postījumus. Esmu Latvijas 
Zvejnieku federācijas valdē, un 
mēs spriežam, kā šos dzīvniekus 
varētu atbaidīt, bet tas ir prak
tiski neiespējami. 

– Jūsu dzimta, kā var no-
prast, cieši turas kopā un atbal-
sta cits citu.

– Tā ir! Esam kopā gan ģime
niskos svētkos, gan ikdienā, kad 
jāveic kāds darbs. Par palīdzību un 
sapratni varu teikt paldies saviem 
vecākiem Benitai un Aivaram un, 
protams, sievai Marutai. Bez vi
ņiem es dzīvē nebūtu sasniedzis 
tik daudz kā tagad. Labi sapro
tos arī ar septiņus gadus jaunāko 
brāli Andi, kurš ir jurists. Mums 
ar Marutu ir divas meitiņas, Ieva 
mācās piektajā, Elza – pirmajā 
klasē.

– Kad jūsu pārziņā nonāca 
īpašums Lečos?

– Kā tagad atceros, tas bija 
2009.  gada 26.   marts. Man jau 
piederēja parks, tāpēc, saņe
mot piedāvājumu iegādāties 
1823.  gadā celto muižu, piekritu. 
Mani iedrošināja un atbalstīja 

mamma, bet bija cilvēki, kas teica, 
lai neiegādājos ēku, jo tā ir sliktā 
stāvoklī. Kāds pat sacīja, ka būve 
jānojauc. Vectēvs mantojumā bija 
atstājis lauksaimniecības zemi, to 
pārdevu, tāpēc bija līdzekļi gan 
muižas iegādei, gan remontam. 
2011. gadā nolīgu vairākas brigā
des, un darbi varēja sākties. Tos 
ir dokumentējis operators Ints 
Žodziņš, un drīz būs gatava pus
otru stundu gara filma par Leču 
muižas atjaunošanu, kurā varēs 
redzēt arī to, kā tiek nocelts vecais 
jumts un izlauztas sienas. Kolho
za laikos ēkā bija pieci dzīvokļi. 
Lai attīrītu tos no gružiem, tika 
izvesti vismaz 60 lielie atkritumu 
konteineri. Sakārtoju arī parku, 
tas bija pārvērties džungļos, tāpēc 
vajadzēja ieguldīt lielu darbu, lai 
to izkoptu. Joprojām pavasaros rī
kojam talkas, kurās piedalās mani 
un Marutas radi un draugi, jo lie
lākā cīņa ir ar sakritušajām liepu 
lapām. 

– Vai uzreiz bija skaidrs, ka 
muižā būs viesu māja?

– Tas bija ģimenes lēmums. 
Sapratām, ka tas būtu labs risi
nājums. Iekārtojām ēku tā, lai 
viesi tajā justos gaidīti un viņiem 
būtu ērti. Pie mums svin kāzas 
un dzimšanas dienas. Jaunlaulā
tajiem ir paredzēts atsevišķs nu
muriņš, pie mums var pārnakšņot 
ap 40 personu, turklāt dārzā ir 
atpūtai domāts namiņš un pirts. 
Tūrisma apritē esmu nesen, vēl 
nav divi gadi, bet ir jau izveidojies 
savs klientu loks. Pārsvarā tie ir 
kurzemnieki, bet reizēm sagaidu 
ciemiņus arī no Rīgas. Vispirms 
cilvēki interesējas par cenu, es 
sadarbojos ar muzikantiem un 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmu
miem – viss atkarīgs no klientu 
maksātspējas. Var uzklāt galdu, 
maksājot 12 eiro par personu, bet 
šī summa var sasniegt arī 25 eiro. 
Pēdējā laikā cilvēki parasti izvēlas 
pieticīgāko variantu, bet netrūkst 
arī tādu, kas ir gatavi maksāt 
vairāk. Vasarā parasti sagaidām 
kāziniekus, pārējā laikā priecāja
mies par tiem, kuri svin jubilejas. 
Parasti tās apmeklē ap 40 cilvēku, 
savukārt kāzās lielākoties ir 50 – 
60 viesu.   

– Jūs savus klientus sagaidāt 
viesmīlīgi. Vai viņi to novērtē?

– Lielākā daļa, protams, ir pie
klājīgi cilvēki, bet ir arī tādi, kuri 
nespēj aprēķināt izdzertā alkoho
la daudzumu. Vakarā viss vēl ir 
labi, bet pa nakti iet vaļā kautiņš. 
No rīta atrodu salauztus galdus… 
Par laimi, nemiernieki vienmēr 
atlīdzina par nodarītajiem postī
jumiem. 

– Kādas parasti ir klientu at-
sauksmes?

– Labas! Vieni atzīst, ka muižā 
esot patīkama aura, citi atzinīgi 
izsakās par to, ka blakus ir parks 
un var aiziet līdz upei, izbraukt ar 
laivu pa Ventu. Mūsu teritorijā ir 
divas stārķu ligzdas, cilvēki prie
cājas, ieraugot putnus, kas saistās 
ar svētību. 

– Jūsu veiksmes stāsts nebū-
tu iedomājams bez sievas līdz-
dalības?

– Iepazināmies, kad bijām pa
visam jauni, un tā šos gadus esam 
kopā. Maruta ļoti palīdz tūrisma 
biznesā, rūpējoties par to, lai būtu 
tīras telpas, lai pie muižas ziedē

tu skaistas puķes. Starp citu, arī 
meitas jau sākušas palīdzēt, tā
dējādi nopelnot sev kabatas nau
du. Neuzskatu, ka tas ir slikti, jo 
bērni iemācās darba vērtību. Ieva 
apmeklē arī Mākslas skolu, Elza 
vēl domā, kādu nodarbošanos iz
vēlēties. Vēl es gribēju pateikt, ka 
mūsu ģimenes biznesā liels palīgs 
ir Ilmārs Pujats, kuram var uzticēt 
dažādus darbus. 

– Kādas, Uldi, bija izjūtas, 
18. novembrī Tārgales pamat-
skolā saņemot Ventspils novada 
pašvaldības Goda rakstu?

– Ļoti pozitīvas! Biju pār
steigts un saviļņots. Pat nezinu, 
vai ko tādu esmu pelnījis. Kad uz
zināju, ka Goda raksts ir pašvaldī
bas augstākais apbalvojums, mans 
pārsteigums bija vēl lielāks. Pērn 
svinējām Latvijas simtgadi, un 
es sapratu, ka mans darbs ir no
vērtēts augstā līmenī. Cik nācies 
sadarboties ar Ventspils novada 
pašvaldības darbiniekiem, vien
mēr esmu saņēmis saprotošu un 
pretimnākošu attieksmi. To varu 
teikt par domes priekšsēdētāju 
Aivaru Mucenieku, viņa vietnieku 
Māri Dadzi, licencēšanas un vi
des pārraudzības speciālisti Ivitu 
Meinardi u.c.

– Jūs jau daudzus gadus dzī-
vojat Vārves pagastā. Ko varat 
pateikt par šīs teritorijas attīs-
tību?

– Zinu, ka pašvaldība, piesais
tot Eiropas Savienības līdzekļus, 
uzlabo ceļu kvalitāti, tiek domāts 
par pludmales sakārtošanu. Pa
tīkami, ka katru gadu tiek rīkoti 
skaisti pagasta svētki, kuros pa
sniedz apbalvojumus sakoptāko 
sētu saimniekiem. Es šādu patei
cību esmu saņēmis divas reizes. 
Notiek dažādi interesanti kultūras 
pasākumi. Domāju, ka pagastā 
domā par attīstību – to nevar no
liegt. Apzinos, ka pašvaldībai nav 
tik daudz līdzekļu, lai uzreiz rea
lizētu visus projektus. Tas jādara 
pamazām. Visi iedzīvotāji gaida, 
kad sāksies Ventspils–Kuldīgas 
šosejas remonts, bet tas jau ir 
valsts ziņā. 

– Jūs kā uzņēmējs jūtaties 
droši un stabili?

– Jā, nevaru sūdzēties. Ienā
kumus nodrošina gan viesu māja, 
gan zvejniecība. Protams, vien
mēr gribas, lai būtu vēl labāk, bet 
ar čīkstēšanu neko panākt nevar. 
Viss ir kārtīgi jāizdomā, tad jāiet 
un jādara. Reizēm veicas grūtāk, 
bet tas pāriet. Uzņēmējam jāprot 
veidot uzkrājumus, nevar visu 
saņemto naudu uzreiz iztērēt, jo 
var būt tukšāki mēneši, kad ļoti 
noder drošības spilvens. Es jau 
minēju, ka man patīk zvejniecība, 
tādēļ daru savu darbu ar prieku. 
Savukārt viesu mājā, sagaidot 
jaunlaulātos, ir gandarījums, ka 
šie priecīgie un laimīgie cilvēki 
savam svētku brīdim izvēlējušies 
tieši “Leču muižu”. Pozitīvi uzlā
dētie viesi dod enerģiju turpināt 
uzsākto darbu un sniedz idejas, kā 
varētu dažādot un uzlabot pakal
pojumu klāstu. Kad ir brīvs brīdis, 
labprāt veltu laiku sporta pārrai
dēm. Visvairāk aizrauj hokejs. Sen 
neesmu vērojis spēles klātienē, 
bet tagad domāju, ka varētu ar 
tēvu aizbraukt paskatīties.

Marlena Zvaigzne

Veiksmi nodrošina 
stiprā ģimene

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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NOVADS
19. martā kultūras darba va

dītāju seminārs Tārgalē.
23. martā plkst. 13 novada 

senioru pasākums “Sudrabotās 
melodijas” Puzē.

PILTENE
Kultūras nams
12., 19., 26. martā plkst.19 

zolītes kauss.
12., 26. martā plkst. 14 die

nas centra nodarbība.
14. martā plkst. 19 kino

filma “Vecā dārza noslēpums”. 
Bērniem līdz 12 gadiem – 2 eiro, 
pārējiem – 3 eiro.

16. martā plkst. 22 “Pava
sara ziedu balle”. Atpūtas vakars, 
spēlē Māris Blāze no grupas “Jūr
kant”. Ieeja 5 eiro.

24. martā plkst. 13 galda 
spēļu svētdiena visai ģimenei.

28. martā plkst. 14 cirka iz
rāde. Ieeja 1,50 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

un stends “Bibliotēkas kalendārs 
martā”.

l Tematiska daiļliteratū
ras izstāde lasītavā “Caur sā
pēm jums no jauna dzimt...” – 
1949. gada 25. marta atcerei.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde abone
mentā “Stipro raksturu tēlotāja” 
– rakstniecei Aīdai Niedrai 120.

l Tematiska literatūras izstā
de abonementā “Laime nav ne
jaušība. 20. marts – Starptautiskā 
laimes diena”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Drosmīgo meiteņu stās
ti”.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 61. kopa.

PASĀKUMI: 
l 16. martā plkst. 12 Pilte

nes bibliotēkas grāmatu eksperti 
piedalās “Bērnu žūrijas” noslē
guma pasākumā Pārventas bib
liotēkā.

l 22. martā plkst. 17 rok
darbnieču tikšanās.

PUZE
Puzes kultūras nams
23. martā plkst. 13 novada 

senioru pasākums “Sudrabotās 
melodijas”.

24. martā plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

29. martā plkst. 10 Liepājas 
leļļu teātra “Tims” koncertprog
ramma “Šreks un Ēzelītis dejā 
lec…”. Šreks un Ēzelītis Latvijas 
Dziesmu un deju svētkos nepie
dalījās dažādu apsvērumu dēļ, 
tāpēc tagad viņi grib bērniem 
mācīt dziesmas un dejas, kuras 
tika gatavotas latviešu dzies
mu un deju svētkiem. Atraktīva 
dziedāšana un dejošana kopā ar 
pasaku tēliem. Pacilātā gaisotnē 
baudīsim skaistus tērpus, deko
rācijas un jautras rotaļdziesmas. 
Pasākuma ilgums 40 min. Ieeja 

bez maksas.
30. martā plkst. 13 mazajā 

zālītē pasākums “Pāru sestdiena” 
pie kafijas galda.

6. aprīlī plkst. 17 Puzes ama
tierteātra 5 gadu jubilejas izrāde, 
balle kopā ar Māri Lemberu. Ie
eja ballē 4 eiro.

14. aprīlī plkst. 10 zolītes 
turnīrs. 

Puzes Mežaparks
21. aprīlī plkst. 11 Lieldienu 

pasākums.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Laid, 

lai iet!” – rakstniekam Vikam 
(Viktoram Kalniņam) 80.

l Literatūras izstāde “Dzī
ve rit tālāk” – rakstniecei Aīdai 
Niedrai 120.

l Literatūras izstāde “Citur 
nekur es nebūšu laimīgs” – aktie
rim Ēvaldam Valteram 125.

l Literatūras izstāde bēr
niem “Hallo! Heidā! Bravo! Urā!” 
– dzejniekam un rakstniekam Vi
lim Plūdonim 145.

l Bibliotēkā lasītāko grāma
tu izstāde “Pužiņi lasa 2018”.

l Fotoizstāde “Stāsts par 
svētkiem” – Puzes Mežaparkam 
45 (no 25. marta).

PASĀKUMI:
l 18.–22. martā radošas 

darbnīcas ar papīru lieliem un 
maziem “Gatavosim rotas”.

TĀRGALE
Liepenē, pie publiskās 
pieejas jūrai
24. martā plkst. 6 Liepenē 

pie publiskās pieejas jūrai zibak
cija “Putnu modināšana” Latvijā. 

Tārgales pamatskolas zāle
29. martā plkst. 18 Teātra 

diena Tārgalē. Pirmizrāde Hari
ja Ammera kriminālai komēdijai 
“Četras dāmas un džokers” Tār
gales amatierteātra “Tango” ie
studējumā. Režisore Rita Grieze.

6. aprīlī plkst. 11 bērnu 
dziedātāju konkurss “Tārgales 
cālis 2019”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sievie

tes Latvijā”.
l Literatūras izstāde “Putnu 

pasaulē”.
l Literatūras izstāde “Cie

mos Zaķīšu pirtiņā” – dzejnie
kam Vilim Plūdonim 145.

l Literatūras izstāde “Vācu 
rakstniekam Ēriham Kestneram 
120”.

l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Aīdai Niedrai 120”.

PASĀKUMI:
l 16. martā plkst. 12 Tārga

les bibliotēkas grāmatu eksperti 
piedalās “Bērnu žūrijas” noslē
guma pasākumā Pārventas bib
liotēkā.

JŪRKALNE 
Jūrkalnes tautas nams
21. martā plkst. 17 rado

šā ballīte bērniem. Leļļu teātra 

“Tims” koncertizrāde “Šreks ar 
Ēzelīti dejā lec”. Ieeja 1 eiro.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Novadpētniecības mate

riālu izstāde “Jūrkalne vēstures 
līkločos (1940– 1949)”.

l Literatūras izstāde “Jaunā
kās grāmatas”. 

l Literatūras izstāde “Mēs. 
Latvija, XX gadsimts”.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 55. kopa.

PASĀKUMI:
l 29. martā plkst. 16 pasā

kums “Jūrkalne vēstures līkločos 
(1940– 1949)”.

l 30. martā plkst. 11 “Bēr
nu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2018” noslēguma pasākums.

UŽAVA
Užavas tautas nams 
“Tautas dārzs”
15. martā plkst. 19 koncerts 

visām daiļā dzimuma pārstāvēm 
un viņu pavadoņiem “Ielūdz Jūr
kalnes runči”. Koncerts bez mak
sas.

3. aprīlī plkst. 16 dzejas pēc
pusdiena “Kad pasacīts viss...”. 
Īpaši gaidīti seniori.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst

niecei Aīdai Niedrai 120”.
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Lat

vijas sievietes kultūrā, sportā un 
politikā”.

l Literatūras izstāde “Lai so
kas pavasara darbi!”.

PASĀKUMI:
l Līdz 15. martam skolēnu 

brīvdienās galda spēļu dienas 
“Galda spēles – laba izvēle”.

l 18.–22. martā jauno grā
matu nedēļa.

l 25.–29. martā individu
ālas konsultācijas par epakalpo
jumiem “Digitālās nedēļas 2019” 
pasākumu ietvaros.

ANCE
Ances kultūras nams
17. martā plkst. 13 Užavas 

amatierteātra “Spēlmanītis” izrā
de pieaugušajiem “Antiņa precī
bas” Ieeja bez maksas.

7. aprīlī plkst. 10 zolītes tur
nīrs. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sievie

tes starp mums”.
l Literatūras izstāde “Stip

ru sieviešu raksturu tēlotāja 
Aīda Niedra” – rakstniecei Aīdai 
Niedrai 120 (no 19. marta).

l Literatūras izstāde “25. 
marts – komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai”.

l Literatūras izstāde bēr
niem “Zaķīšu pirtiņa” – dzejnie
kam Vilim Plūdonim 145.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 5. martā plkst. 14 Viļa 

Plūdoņa jubilejai veltīta pēcpus
diena “Zaķīšu pirtiņa” ar multfil
mu skatīšanos.

l 16. martā plkst. 12 An
ces bibliotēkas grāmatu eksperti 
piedalās “Bērnu žūrijas” noslē
guma pasākumā Pārventas bib
liotēkā.

l 19. martā plkst. 10 pa
sākums bērnudārza “Vālodzīte” 
bērniem “Malači! Visu izlasījām!” 
projektā “Mūsu mazā bibliotēka: 
satiksim bērnu grāmatu autorus 
un ilustratorus”.

l 28. martā plkst. 15 “An
ces pagasta stāsti Pārventas bib
liotēkā” UNESCO LNK projektā 
“Stāstu bibliotēkas”.

l 31. martā plkst. 11 lasītā
ju interešu klubiņa “Dažādības” 
pasākums “Ieradumi, kas pagari
na dzīvi”.

UGĀLE
Ugāles pag. 
“Mežrūpnieki”
14. martā plkst.  16 kinose

anss ‘’Vecā dārza noslēpums”. Ie
eja – bērniem līdz 12 gadu vecu
mam 2 eiro, pārējiem 3 eiro.

16. martā plkst. 11 amatier
teātra “Ugāles drāma” izrāde bēr
niem “Pīlēns prātotājs”.

24. martā plkst. 18 stand-up 
komēdija “Humors pa latviski”. 
Ieeja 3 eiro.

25. martā plkst. 18 pie Ugā
les dzelzceļa stacijas represēto 
atceres pasākums. Pēc pasāku
ma “Mežrūpniekos” filma “100 
gadi esības vējos”. Ieeja bez mak
sas.

5. aprīlī plkst. 19 atpūtas va
kars senioriem. Ieeja bez maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Par 

smagu dzīvi un cildenām sievie
tēm” – rakstniecei Aīdai Nied
rai 120.

l Literatūras izstāde “Un 
par ikkatru olu jaun’dētu / Pie
kladzināt pillu visu kaimiņu 
sētu!” – rakstniekam Vilim Plū
donim 145.

l Ilzes MekšasKomisārovas 
gleznu izstāde “Dažādība”.

l Literatūras izstāde bēr
niem “Tam labam būs augt” – 
dzejniekam Vilim Plūdonim 145.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 64. kopa.

PASĀKUMI:
l 18. martā plkst. 16 tikša

nās ar gleznu izstādes “Dažādība” 
autori Ilzi MekšuKomisārovu.

l 21. martā jauno grāmatu 
diena.

l 1. aprīlī plkst. 17 pasā
kums “Lasām Vili Plūdoni” – ap
meklētāji aicināti katrs ar savu 
Viļa Plūdoņa mīļākā dzejoļa vai 
poēmas, vai prozas fragmenta 
lasījumu.

POPE
Popes kultūras nams
17. martā plkst. 14 teātra ka

fejnīca. Ieeja 2 eiro.

20. martā plkst. 15 Leļļu te
ātra izrāde “Šreks un Ēzelītis dejā 
lec...”.  Ieeja 2 eiro.

24. martā plkst. 13 pavasara 
saulgriežos folkloras pasākums 
“Saulīte līgoja Lielajo dieniņu”.

25. martā plkst. 12 komu
nistiskā genocīda upuru piemi
ņas pasākums.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde bēr

niem “Koko un Riko” – bērnu 
dzejniecei un rakstniece Evijai 
Gulbei 40.

l Literatūras izstāde “Bija 
tādi laiki – komunistiskā genocī
da upuru piemiņai” (no 18. mar-
ta).

l Literatūras izstāde “Smal
ku rožu cisas taisu, / Magoniņa 
paladziņu; / Saules meita gulētāja 
/ Ar to rīta Auseklīti…” – rakst
niecei Aīdai Niedrai 120 (no 18. 
marta).

l Literatūras izstāde “Pilsēta 
mana, tev ielas kā burti grāmatu 
lapās vienmēr zina stāstus jau
nus” – dzejniecei Austrai Skuji
ņai 110.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 18. martā plkst. 15 lasītā

ju klubiņa “Kamene” dalībnieku 
pasākums “Tomātu sēšanas un 
audzēšanas knifi”.

ZIRAS
Tautas nams
16. martā plkst. 15 atce

res pasākums “Mūsu mīļā Ziru 
skola”. Uz pasākumu aicināti 
audzēkņi, skolas darbinieki un 
skolotāji. Aicinu kopīgi veidot 
atmiņu vakaru un atnest uz tau
tas namu fotogrāfijas, žurnālus 
vai jebkādus citus materiālus 
par Ziru skolu. Pavadīsim vaka
ru kopā, atcerēsimies gan labos 
darbus, gan nedarbus. Informā
cija pa tālr. 29917913. Ieeja bez 
maksas. 

29. martā plkst. 19 Ziru 
amatierteātra pirmizrāde “Dan
cis ap precībām”. Ieeja bez mak
sas.

12. aprīlī plkst. 17 bērnu 
radošā pēcpusdiena. Gatavosim 
kartītes, dažādus darbiņus. 

19. aprīlī plkst. 14 “Žvīks, 
žvāks Lieldienās”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zeme 

un zvaigznes” – dzejniekam 
un rakstniekam Vilim Plūdo
nim 145.

l Literatūras izstāde bēr
niem “Mazais lasītājs iesaka”.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 58. kopa.

PASĀKUMI: 
l Martā “Izmēģini savu 

veiksmi arī tu” – bibliotēkas ap
meklētājiem būs iespēja ar im
provizēta zīlnieka palīdzību izlo
zēt lasāmās grāmatas.

12. marts – 15. aprīlis

NOBEIGUMS 5. lpp.
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Ansambļu skatē vislabāk skan “Zumm…”

XX Starptautiskais masku 
festivāls notika Ventspils 
novadā, un mājinieki darīja 
visu, lai 200 viesi justos ērti. 
Atbraucēji nakšņoja Popes 
pamatskolā, viesu namos un 
citviet, tā vēl labāk iepazīstot 
mūsu novada ļaudis.

Ventspils pašvaldības Kultū
ras nodaļas vadītāja Zane Pamše 
ir gandarīta par pasākumu, kura 
laikā notika dažādas aktivitātes. 
Masku grupas apmeklēja vairākas 
sētas, piedalījās divās konferencēs, 
masku skatē un gājienā, arī Meteņu 
svinēšanā. Zane ir pateicīga savai 
komandai, kura palīdzēja sagaidīt 
ciemiņus un rūpējās par viņu labsa
jūtu. Te vislielākie paldies pienākas 
tārgalniekiem un popiņiem, bet pa
līdzēja arī citi. Tencinājums arī sētu 
saimniekiem, kuri sagaidīja festivāla 
dalībniekus un pastāstīja, ar ko ik
dienā nodarbojas. Tādējādi mas
ku grupas uzzināja par rosīgiem 
Ventspils novada cilvēkiem, kuriem 
ir idejas par dažādu uzņēmējdar
bības veidu attīstību. Festivālā pie
dalījās arī divas masku grupas no 
Baltkrievijas, to pārstāvji nakšņoja 
Piltenē. Viņus sagaidīja folkloras 

kopas “Pill tīn” dziedātāja Steidzīte 
Akmentiņa. Pēc viņas teiktā, balt
krieviem patika novadā redzētais, 
viņi ļoti vēlējās apskatīt jūru. Pilte
nieki viņus aizveda uz Lagzdienas 
pilskalnu, parādīja pilsdrupas, balt
krievi izšūpojās šūpolēs un aicināja 
mājiniekus braukt uz Minsku un 
apmeklēt folkloras pasākumu. 

Masku gājiens un Meteņu svi
nēšana notika Tārgalē, un tā bija 
liela rībēšana, liela brīvības mani
festācija, jo maska palīdz nomest 
lieko un sajust dabas pirmatnējo 
spēku. Festivāla dalībnieki spriņģo
ja un smējās, rībināja visu, kas bija 
pie rokas, pūta lielā taurē un devās 
uz Lībiešu zvejnieku sētu, lai svinē
tu Meteņus. Mastā plīvoja arī lībie
šu karogs, bet malka ugunskuram 
bija savākta jūrmalā, tā norādot, 
cik svarīgas mājiniekiem ir dabiskas 
vērtības. Folkloras kopas “Artava” 
vadītājs Andris Kapusts uzsāka 
līksmu dziesmu, un pārējie viņam 
pievienojās, jo maskās tērptie ļaudis 
pārstāvēja dažādas folkloras kopas. 
Nav noslēpums, ka visi folkloristi ir 
kā viena liela ģimene, tādēļ sētā val
dīja priecīgs noskaņojums. Maskas 
lēca un pietupās, kāda pat apgūlās, 

sagaidot arī to brīdi, kad no gaisa 
bira konfektes, bet no kalna ripoja 
uguns bumba. Andris atzinīgi iztei
cās par pasākuma norisi – uzticētie 
darbi paveikti godam. Lai viss izdo
tos, kā nākas, gādāja arī Tārgales 
folkloras kopas “Kāndla” vadītāja 
Ilga Porniece. Viņa ar saviem dzie
dātajiem piedalījusies desmit mas
ku festivālos, un parasti bijis sniegs, 
bet Ventspils novadā pasākuma 
laikā spīdēja saule, tā priecējot visus 
dalībniekus. Ilga stāsta, ka paras
ti, dodoties uz festivālu, sagatavo 
nelielu uzvedumu, kurā iesaistīti 
dažādi tēli. Iedvesmu folkloras ko
pas vadītāja smeļas aprakstos par 
lībiešu dzīvi piekrastes ciemos. Tā 
viņa uzzinājusi arī to, kā savulaik 
no Sāmsalas šurp nākuši ķekatnie
ki, tādēļ reiz uzvedumā darbojušās 
Sāmsalas līgavas, bet citreiz tārgal
nieki izskrējuši plāna vidū kā kā
kauļi, atdarinot putnus, kuri bieži 
sastopami Irbes upes tuvumā. Ilga 
ir pateicīga visiem “Kāndlas” dalīb
niekiem, kuriem patīk maskoties, 
īpaši uzteicot Helgi Daubari, kurai 
labi nostādītās balss dēļ tiek uzticē
tas galvenās lomas.       

Marlena Zvaigzne

Skolēnu brīvlaikā: 
l 12. martā plkst. 13 skatī

simies latviešu animācijas filmas 
“Zīļuks”, “Tīģeris”, “Vaikiki”.

l 13. martā plkst. 13 intere
santi un radoši darbiņi no papīra 
un kartona gan lieliem, gan ma
ziem.

l 14. martā plkst. 13 skrē
jiens pa bibliotēku “Jautrais 
stāsts” – iepazīsim bibliotēkas 
grāmatas un kopīgi veidosim ko
lāžas.

ZLĒKAS
Zlēku kultūras nams
30. martā plkst. 18 Zlēku 

amatierteātra pirmizrāde. Saul
cerīte Avotiņa “Plaģiāts jeb ma
zais botānikas brīnums”.

Sociālais centrs
15., 29. martā plkst. 19 zolī

tes turnīrs.
11. martā plkst. 12 galda 

spēļu pēcpusdiena.
13. martā plkst. 12 rokdarbu 

darbnīca.
15. martā plkst. 12 cepumu 

darbnīca.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aktie

ris, režisors, pedagogs, – Alfrē
dam Jaunušanam 100.

l Literatūras izstāde “Marts 
– teātra mēnesis” – lugas bēr
niem.

l Kuldīdznieces Irēnas Tau
bes rokdarbu izstāde “No lina”.

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 56. kopa.

PASĀKUMI:
l 29. martā plkst. 14 Dāmu 

klubiņa kārtējā nodarbība.

USMA
Tautas nams “Usma”
16. martā plkst. 16 Popes 

amatierteātra “Skudriņas” komē
dija “Neaizmirstamā dzimšanas 
diena”.

29. martā plkst. 19 Usmas 
amatierteātra “Suflē” M. Hornas lu
gas “Brangais ķēriens” pirmizrāde.

6. aprīlī plkst. 19 “Dziesmu 
duelis”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzej

niekam un rakstniekam Vilim 
Plūdonim 145”.

l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Aīdai Niedrai 120” (no 19. 
marta).

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l Martā – zīmēšanas kon

kurss “Pavasari gaidot” pirmssko
las un skolas vecuma bērniem. 

l 21. martā plkst. 14 jauno 
grāmatu diena.

VĀRVE
“Sporta un kultūras 
centrs Zūras”
17. martā plkst. 11 novada 

zolītes turnīrs “Pavasara kauss”. 
Papildu informācija, zvanot Dag
nim Ikšem pa tālr. 26514989. 
23. martā plkst. 15 galda spēļu 

pēcpusdiena. Aicināti gan lieli, 
gan mazi. Varēsiet spēlēt gan zi
nāmas un apgūtas galda spēles, 
gan iemācīties jaunas.

25. martā komunistiskā ge
nocīda upuru piemiņas brīdis 
Ventspils Tilta dārzā. Par trans
portu interesēties pie Ingas Ber
gas, tālr. 22002942.

5. aprīlī plkst.12 seniori 
apmeklēs Ventspils Livonijas 
ordeņa pili. Papildu informāci
ja pie Viktorijas Rebukas, tālr. 
22018760.

Līdz 31. martam Ventspils 
fotokluba biedru izstāde “Ak, pa
vasar, ak, pavasar”. 

JIC “Ligzda”
14. martā plkst. 17 ciemos 

Gunta Blumfelde. Nodarbība jau
niešiem “Cilvēka brīva griba”.

19. martā plkst. 16.30 pēc
pusdiena “Vāru, vāru putriņu”. 
Virtuves diena.

20. martā plkst. 13 dāmu 
klubiņš “Kalīzija”. Nodarbība: 
“Veselīgie smūtiji”. 

22. martā plkst. 16.30 pēc
pusdiena bērniem “Iepazīsim 
Vārves pagasta vēstures stāstu 4. 
burtnīcu”. 

29. martā plkst. 16 galda 
spēļu pēcpusdiena apmeklēta
jiem – novuss, ričuračs u.c.

BC “Tīne”
Līdz 15. martam zīmējumu 

izstāde “Pirmie pavasara vēstne
ši”.

22. martā plkst. 17 tematis
ka pēcpusdiena “Ūdens – dzīvī
bas pamats”.

26. martā plkst. 17 uzve
dības stunda kopā ar bibliotēku 
“Esi uzmanīgs un vērīgs uz ielas!”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kā vēji 

un ūdens ir sievietes prāts” – grā
matas, kuru nosaukumos ir vārds 
“sieviete”.

l Literatūras izstāde bēr
niem “Rakstniecei Aīdai Niedrai 
120” (no 11. marta).

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 12. un 26. martā plkst. 

15.30 nodarbības bērnudārza 
“Zīļuks” audzēkņiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Balā

des un dabas lirikas meistars Vilis 
Plūdonis” (līdz 21. martam).

l Literatūras izstāde “Reži
sors, kam skatuve ir debesis un 
elle” – aktierim, režisoram Alfrē
dam Jaunušanam 100 (no 22. 
marta).

l Literatūras izstāde Komu
nistiskā genocīda upuru piemi
ņas dienai “Aiz sniega, aiz tum
sas, aiz sala” (no 22. marta).

l Ventspils bibliotēkas rotē
jošā fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l 5. martā plkst. 17 radoša 

darbnīca “Es savai māmiņai” – 
dāvaniņu gatavošana.

l 26. martā plkst. 17 Ko
munistiskā genocīda upuru pie
miņas dienai veltīts kino vakars 
“Deportācija uz Sibīriju”.

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

3. martā plkst. 13 Tārgales pamatskolā notika 
Ventspils novada vokālo ansambļu skate, kurā piedalī
jās seši kolektīvi. Uzstājās ansambļi no Piltenes “Rūta” 
un “Zumm…” (vadītāja Nelda Matisova), “Ziedu laiks” 
un “Dzimtais krasts” no Tārgales (vadītāja Margita 
Kronberga), “Mežaroze” no Puzes (vadītāja Lienīte 
Čače) un “Saiva” no Užavas (vadītāja Ilze Geste). Katrs 
ansamblis izpildīja divas dziesmas – vienu a capella, 
otru ar akustisko pavadījumu. Žūrija – kora “Ziemeļ

zvaigzne” diriģente Angelika Dzintara, kora “Venda” 
diriģente Anitra Niedre un Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše – novērtēja dziedātāju sniegumu, dodot 
iespēju ansamblim, kurš ieguva lielāko punktu skaitu, 
17. martā piedalīties Kurzemes reģiona vokālo ansam
bļu skatē Laucienē. Šoreiz, tāpat kā pagājušajā gadā, 
Ventspils novadu Kurzemē pārstāvēs Piltenes kultūras 
nama jauniešu ansamblis “Zumm…”.

Marlena Zvaigzne

Maskas palīdz atbrīvoties no liekā

Katra folkloras kopa bija padomājusi par atbilstīgu noformējumu un braši uzgavilēja 
sev un pārējiem pasākuma dalībniekiem.  

Lībiešu sētā jautrojās arī piltenieces. Ingūna Granta (pa labi) iejutās kaziņas lomā, un 
tas palīdzējies justies brīvi un nepiespiesti. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Padziļināt fizikas un 
ķīmijas apguvi mācību 
un ārpusstundu darbā, 
pilnveidot prasmes veikt 
praktiska satura un 
struktūras uzdevumus, 
nostiprināt skolēnu iemaņas 
strādāt grupās, kā arī 
noskaidrot talantīgākos 
jaunos fiziķus un ķīmiķus 
– šo Ventspils novada 
tradicionālā konkursa 
“Erudīts fizikā un ķīmijā” 
8. un 9. klašu skolēniem 
izvirzīto mērķi šogad 
palīdzēja sasniegt fizikas 
un ķīmijas skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju Ulda Ķemera un 
Aijas Žoglas izvēlētā norises 
vieta – Ventspils Digitālais 
centrs (VDC). Konkursā 
piedalījās Ugāles, Piltenes 
vidusskolas, Ances, Popes, 
Užavas un Zūru pamatskolas 
komandas.  

Iesildīšanās daļā mūsu skolēni 
stundu praktiski darbojās divās 
grupās pasniedzēju vadībā un 
iepazinās ar VDC piedāvājumu. 
Āra nodarbībā pasniedzējs Edgars 
Šifers stāstīja par droniem, to uz
būvi un lietošanas noteikumiem. 
Skolēniem bija iespēja pašiem 
pārbaudīt savas manevrēšanas 
prasmes, palaižot dronu un vēro
jot Ventspili no putna lidojuma. 
Telpās palikušos pasniedzējs El
vijs Īvāns iepazīstināja ar virtuālās 
realitātes brillēm “Oculus Rift”, 
katrs varēja tās izmēģināt un iz
just virtuālās realitātes iespējas.

“Uguns, gaisma, siltums un…” 
šāds moto bija valodu jomas ko
ordinatores Māras Plūksnas 
vadībā organizētajam, kompe
tencēs jeb lietpratībā balstītajam 
latviešu valodas un literatūras 
pasākumam “Mēs lasām kopā” 
novada 6. un 7. klašu skolēniem, 
kurš pēc tikko notikušā 12. klases 
žetonu vakara norisinājās Ugāles 
vidusskolā. Atklājot pasākumu, 
M.  Plūksna teica, ka februāris 
tiek uzskatīts par pašu ziemas 
vidu un saukts par Sveču mēnesi, 
tomēr jau jūtamas pārmaiņas un  
tāpēc 2. februāri – Sveču dienu 
– uzskata par pirmo ziemas un 
pavasara satikšanās dienu. No
zīmīga Sveču dienas tradīcija ir 
sveču liešana, tāpēc tā bija šī pa
sākuma galvenā nodarbe. Skolē
niem novēlējums – darboties tā, 
lai nebūtu stresa un uztraukumu, 
izliet katram savu sveci, kura, kā 
zināms no senču vērojumiem, 
var aizsargāt no mošķiem un ļau
numa.

27. februārī godinām arī Tau
tas dzejnieka Imanta Ziedoņa 
piemiņu. Ar sveču gaismas radītu 
noskaņu un dzejnieka darbu kom
pozīciju 11.  klases skolēni sveica 
pasākuma dalībniekus. 

Turpmākajam darbam izlo
zes kārtībā tika izveidotas četras 
jauktās komandas, katrā astoņi 
dalībnieki, kurām, savukārt sa
daloties divās grupās pa četriem 
un savstarpēji mainoties vie
tām, jāpagūst gan izliet sveces, 
gan izpildīt vienu no piedāvā
tajiem uzdevumiem: piemēram, 
pārrunāt, kuros svētkos nozī
mīga vieta  tiek ierādīta ugunij 
(ugunskuriem, svecēm, gais
mai), prezentācijā pastāstīt par 
kādu no svētkiem, pamatot sa
vas domas, vai  iedomāties sevi 
par kāda žurnāla vai avīzes žur
nālistu, iztēloties ar uguni sais
tītu situāciju vai notikumu un 
uzrakstīt īsu reportāžu no noti
kuma vietas. Varēja arī izveidot 
kolāžas plakātu par uguns tēmu 

IZGLĪTĪBA

Tiekas novada jaunie fiziķi un ķīmiķi

Konkursa nopietnajā daļā 
skolēniem bija jāparāda zināša
nas gan fizikā, gan ķīmijā, rodot 
atbildes uz skolotāju veidotajiem 
uzdevumiem; tās varēja ātri at
rast, ja bija apgūta mācību prog
ramma attiecīgajā priekšmetā, 
bet bija arī “āķīgi” jautājumi, uz 
kuriem atbildēt varēja, izmanto
jot personīgo pieredzi un vēro
jumus. Piemēram, kāpēc ziemā 
ceļus kaisa ar sāls maisījumu? 
Kāpēc karstās vasarās seklos dī
ķos iet bojā zivis? 

Krustvārdu mīklas risināju

mā bija jāzina tilpuma, strāvas 
stipruma, spēka mērvienības un 
mērierīces, fizikālie lielumi, to ap
zīmējumi. Vajadzēja padomāt un 
asprātīgi atbildēt uz jautājumiem, 
kuros bija prasīts uzrakstīt katliņā 
vārītā ūdens garaiņu ķīmisko for
mulu vai sālsskābē iemestās cinka 
tabletes reakcijā izveidojušos bur
buļu ķīmisko formulu.

Visām komandām bija saga
tavoti interesanti demonstrējumi 
– eksperimenti. Tos noskatoties, 
pārējiem bija jāpasaka, kas tas 
bija, izvēloties pareizo atbildi no 

trim dotajiem variantiem.
Užavas komandas eksperi

ments – lāzera staru laiž cauri 
no plastmasas pudeles tekošai 
ūdens strūklai; līkne iekrāsojas. 
Punktus iegūst tā komanda, kura 
atbild, ka eksperimentā izman
totā gaismas īpašība ir gaismas 
atstarošana. Ances eksperiments 
– divu vienādu plastilīna bumbi
ņu gremdēšana šķīdumā, vienā 
no tām – vate. Tā, kurā vate, ne
grimst. Kāpēc? Ja atbilde ir tāda, 
ka bumbiņām atšķirīgs blīvums, 
iegūti punkti.

Visefektīgākais eksperiments 
bija iecerēts Piltenei. Kolbā ielie
tajam šķidrumam reakcijas re
zultātā bija jāliek lidot pie kolbas 
kakla piestiprinātajam balonam. 
Jautājums bija, kas tas par šķid
rumu… Eksperiments izdevās 
daļēji, jo “izšāva” kolbas sāns un 
izdalītā gāze izgāja telpā, sāku
mā radot jautrību, pēc tam ne
patīkamu smaku, jo izmantotais 
šķidrums bija sālsskābe, no kuras 
izdalījās ūdeņradis. Jāpiebilst, ka 
pilteniekiem šādos eksperimentos 
vienmēr izdodas pārsteigumi – 
vai nu ar blīkšķu efektiem, vai ar 
smakām.

Noslēgumā apbalvoja 
pirmo trīs vietu ieguvējus. 

1. vieta – Popes pamatsko
las komandai (skolotājas Ginta 
Žeimunde, Lidija Vašuka),

2. vieta – Zūru pamatsko
las komandai (skolotājas Iveta 
Mātere, Ilze Stacēviča),

3. vieta – Ances pamatsko
las komandai (skolotājas Sand
ra Liepiņa, Līga Ceple).

Izglītības pārvaldes patei
cība par dalību konkursā Pil
tenes vidusskolas komandai un 
skolotājam Raivo Ēcim, Ugā
les vidusskolas komandai un 
skolotājiem Aijai un Aivaram 
Žoglām, Užavas pamatsko
las komandai un skolotājiem 
Guntrai Magonītei un Uldim 
Ķemeram.

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Tamāra Kuciņa

Konkurss “Erudīts fizikā un ķīmijā” 8. un 9. klašu skolēniem šoreiz notika Ventspils 
Digitālajā centrā. TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO

Skolēni mācījās 
sadarboties

un pastāstīt par to. Uzdevumi 
nebija sarežģīti, bet to izpil
dē bija savstarpēji jāsadarbojas 
dažādu skolu skolēniem, darba 
gaitā iepazīstoties, sarunājoties 
un daloties domās. Tas ir viens 
no jaunās pieejas jeb lietpratībā 
balstītā izglītības modeļa ievie
šanas nosacījumiem, kuru šādā 

pasākumā nu jau trešo gadu iz
dodas īstenot mūsu novada lat
viešu valodas un literatūras sko
lotāju metodiskajai apvienībai. 

Visi dalībnieki bija gandarīti 
par jēgpilni pavadītu laiku un ie
gūtām jaunām prasmēm. Paldies 
visiem par piedalīšanos un aktivi
tāti tematiskajā pasākumā “Mēs 

lasām kopā”. Par atbalstu pasāku
ma satura un uzdevumu izveidē 
M.  Plūksnas pateicība kolēģiem 
– latviešu valodas skolotājiem. 
Visu kopīga vēlme – līdzīgā pasā
kumā jātiekas arī nākamgad.

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Tamāra Kuciņa

Skolēni mācās liet sveces. TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO
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Vokālās mūzikas 
konkursa “Balsis 2019” 
mērķis bija sekmēt bērnu un 
jauniešu līdzdalību Dziesmu 
un deju svētku procesā, 
kultūras mantojuma 
apguvē, iesaistoties Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un pilnveidē. 
Viens no uzdevumiem – 
attīstīt, kopt un pilnveidot 
mazo mūzikas kolektīvu 
muzicēšanas tradīcijas, 
nodrošinot tiem iespējas 
uzstāties un pilnveidot 
skatuvisko pieredzi un 
akustiskās muzicēšanas 
prasmi. Konkursam bija 
jāsagatavo trīs dziesmas, 
divas no tām izpildāmas  
a cappella, var tikt izmantoti 
akustiskie mūzikas 
instrumenti.

Šogad novada “Balsu” kon
kursā Tārgalē piedalījās četri 
kolektīvi, kuros iesaistījušies 40 
dalībnieki: Užavas pamatskolas 
1.–4. klašu ansamblis (vad. Ilze 
Geste), Puzes pamatskolas 1.–4. 
klašu ansamblis (vad. Lienīte 
Čače), Tārgales pamatskolas 1.–
4. klašu ansamblis un 5.–9. klašu 
ansamblis (vad. Margita Kron
berga).

Konkurence šogad nebija lie
la. I pakāpes diplomu un tiesības 
piedalīties Kurzemes kultūrvēs
turiskā novada konkursā 6. martā 
Talsos ieguva tārgalnieku 5.–9. 
klašu ansamblis. Viņu izpildīju
mā skanēja lībiešu tautas dziesma 
“Idanõ izanõ” jeb “Vienam tēvam 
deviņi dēli”, tika izmantots akus
tiskais instruments kazū, brīvās 
izvēles dziesma bija “Latvijā vis
krāšņāk puķes zied” M. Kronber
gas apdarē.

Konkursā “Balsis” 
uzvar tārgalnieces  

Tiesības piedalīties 
Kurzemes 
kultūrvēsturiskā 
novada konkursā ieguva 
Tārgales pamatskolas 
5.–9. klašu ansamblis.
TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO 

Marts novada skolēnu pasā
kumu kalendārā iesācies ar tradi
cionālo skatuves runas konkursu, 
kura uzdevums ir izkopt skolēnos 
nacionālo identitāti, veicināt viņu 
emocionālo un radošo pašizpaus
mi, izmantojot vārda mākslas 
spēku. Šogad konkurss notika 
Ventspils Centrālajā bibliotēkā, 
piedalījās 14 skolēni no Ugāles un 
Piltenes vidusskolas, Ances, Tār
gales, Zūru pamatskolas. Izpildā
mie darbi tematiski bija jāsaista ar 
skolēnu pašidentitāti; tēmas – es 
pats, valoda, ģimene, mans no
vads, brīvība, tēvzeme. Konkur
sam emocionālu ievirzi piešķīra 
Ugāles amatieru teātra aktrises un 
vadītāja Iveta Pete, kuras bija ie
jutušās Vistas, Pīles un Vardes lo
mās. Viņas risināja sarunu par la
sīšanu, grāmatām, skaitīšanu u.c. 
aktuālām, ar skolas dzīvi saistītām 
norisēm, kā arī izvirzīja žūriju. 
Tajā darbojās Zane Pamše – Kul
tūras nodaļas vadītāja, Skaidrīte 
Diebele un Tamāra Kuciņa – Iz

glītības pārvaldes speciālistes.
Visi dalībnieki bija nopietni 

gatavojušies un saņēma Izglītības 
pārvaldes pateicības rakstus. Uz 
Kurzemes kultūrvēsturiskā nova
da skati 15.  martā Kandavā tika 
izvirzītas trīs dalībnieces, kuras 
ieguva vislielāko punktu skaitu: 
4.–6. klašu grupā – Zane Krūmi
ņa, Piltenes vidusskola (skolotāja 
M.  Abakuka), 7.–9.  klašu grupā 
– Amanda Ivanova, Ugāles vidus
skola (skolotāja M.  Korotkova), 
vidusskolu grupā – Elizabete Gul
be, Ugāles vidusskola (skolotāja 
G. Ķirse).

 Konkursa noslēgumā Z. Pam
še pateicās visiem par darbu. Viņa 
teica, ka apsveicami ir tas, ka bēr
ni interesējas par literatūru, mīl 
to, ka, izvēloties izpildījumam 
kāda autora darbu, skatās, vai pa
šam tas patīk, domā, kā no ska
tuves uzrunāt klausītāju, kā likt 
viņam līdzpārdzīvot.

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Tamāra Kuciņa

IZGLĪTĪBA

Ansambļa meitenes ir drau
dzīgas un dzīvespriecīgas, ar sa
vām dziesmām labprāt iepriecina 
klausītājus, piedalās labdarības 

koncertos, ciemojoties Ventspilī 
pie bērniem ar īpašām vajadzībām 
un veco ļaužu pansionātos, katru 
gadu ir Vērgalē notiekošā dzies

mu festivāla “Sniegpulkstenītis” 
dalībnieces. 

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Tamāra Kuciņa

Skatuves runas konkurss – pavasara priekšvēstnesis

Top Zūru Lauksaimniecības 
skolas vēstures apkopojums

VĀRVE

1938. gada 22. marta laikrakstā 
“Ventas Balss” lasām: “Zemkopības 
ministrija nolēmusi mūsu 
apriņķa vienīgo lauksaimniecības 
mācību iestādi Leču 2-gadīgo 
lauksaimniecības skolu ar šā 
gada Jurģiem no Lečiem pārcelt 
uz Zūrām, kur skolu ievietos bij. 
muižas pilī. Šīs lielās ēkas plašajās 
telpās skola varēs ērtāki iekārtoties, 
lai sekmīgāki veiktu mūsu jauno 

lauksaimnieku izglītošanu.  
Arī zemes platība Zūrās  
skolai būs ievērojami lielāka 
– 66 ha, kurpretī Lečos skolas 
apsaimniekošanā atrodas  
tikai 35 ha.”

1996. gadā valsts atzina, ka nespēj 
uzturēt Zūru Lauksaimniecības skolu un 
1997. gada 1. janvārī to slēdza. Skola bija 
atvērta ražīgus 80 gadus, veidojot grupas 
ar dažādu mācību saturu, paplašinot 

mācību saimniecību, izveidojot vakarskolu. 
Zūru Lauksaimniecības skolas vārds bija 
zināms visā Kurzemē.

Zūru novadpētniecības ekspozīcijā uz
krājušies materiāli par skolas vēsturi. Diem
žēl jāatzīst, ka daudzām fotogrāfijām trūkst 
aprakstu, datuma, nav zināmi cilvēku vārdi 
un uzvārdi. Maz ir atmiņu pierakstu. Trūkst 
izlaidumu kopfoto.

Cienījamie bijušie Zūru Lauksaim
niecības skolas darbinieki un audzēkņi! 

Skola ir pelnījusi, lai apkopotu tās vēsturi. 
Aicinu jūs ienākt Zūru sporta un kultūras 
centrā, lai aplūkotu materiālus un sniegtu 
papildu informāciju. Priecāšos par ikvienu 
jaunu stāstu un materiālu. Ja nevēlaties at
stāt oriģinālus, izveidošu kopijas. Zvaniet 
22018760. Varat arī iesūtīt informāciju  
epastā zuru.muzejs@ventspilsnd.lv. 

Ceru uz veiksmīgu sadarbību.

Viktorija Rebuka

Žūrijas pārstāve Zane Pamše ar uzvarētājām Zani, Amandu un Elizabeti.
TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO
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ANCE

Dienā pirms 
Ziemassvētkiem debesis 
neskopojas ar lietu, bet 
svētku rītā, paveroties pa 
logu, ir noticis brīnums 
– visu pasauli klāj balts, 
pūkains sniegs, un tad ir tā 
sajūta – tas ir kā kino, kā 
skaistā Ziemassvētku filmā...

Tradicionālajam Valentīndie
nas sadancim, kas Ancē dejotājus 
pulcina jau vairāk nekā desmit 
gadu, šoreiz devām nosaukumu 
“Dzīve kā kino... vai otrādi?”

Stāstot par vakara norisi, jā
sāk ar to, ka 16.  februāra vakarā 
uz Ances kultūras nama skatuves 

vērojām vidējās paaudzes deju 
kolektīvus no Ventspils – “Kur
zemi” un “Strautuguni”, Liepājas 
puses kolektīva “Nīca” dalībnie
kus un jauniešu deju kolektīvu 
“Spararats” no Grobiņas. Talsu 
novadu pārstāvēja “Spriganis” no 
Pastendes un “Virpulis” no Lai
dzes, Ventspils novadu – “Vāru
ves” dejotāji no Vārves pagasta 
un mājinieki – vidējās paaudzes 
un senioru deju kolektīvs. Šajā 
koncertā mēs salīdzinājām deju 
ar kino – abas šīs mākslas nāk ar 
savu vēstījumu un spēju cilvēkos 
raisīt līdzpārdzīvojumu un pār
domas. Tika izdejotas zelta fonda 

Reizēm ir lietderīgi 
izslēgt telefonu un datoru, 
atstāt darba dokumentus 
darbā, ieiet virtuvē, 
apsiet priekšautu, atšķirt 
pavārgrāmatu un pagatavot 
ģimenei kādu īpašu 
ēdienu. Nav svarīgi, vai 
esat tikko apprecējušies, 
ar bērniem, vai dzīvojat 
kopā vairākas paaudzes, 
vai esat vientuļnieki – 
maltīte jāgatavo. Svarīgākā 
ēdienreize parasti ir 
vakariņas, lai arī ko šajā 
brīdī iebilstu pareizas ēšanas 
speciālisti. Jo pie vakariņu 
galda pārrunā dienas 
notikumus – vai diena 
bijusi patīkama un mierīga, 
jaunu iespaidu piepildīta, 
vai arī grūta un nomācoša. 
Tādās reizēs labi noder tā 
saucamie mierinājuma 
ēdieni, pie kuriem, 
manuprāt, pieskaitāms arī 
zefīrs. Lai šie mierinājuma 
ēdieni dotu labumu dvēselei 
un nekaitētu miesai, labāk, 
ja tie ir veselīgi.

Elīnas Stojakinas gatavotais 
svaigu ogu zef īrs ir tieši tāds, jo 
tam izmantotas Elīnas vecāku 
saimniecībā audzētās ogas un 
augļi, un reizi pa reizēm ar šiem 
zef īra gabaliņiem var panašķoties 
arī tie, kas rūpējas par slaido līni
ju, jo zef īrā nav taukvielu.

Kādas ancenieces mudināta, 
uzrunāju Elīnu parādīt, kā tiek ga
tavots zef īrs. Un nekļūdījos. Inte
rese par zef īra gatavošanas meis
tarklasi izrādījās ļoti liela.

Saldā pirmdiena. Tā varētu 
nosaukt šo dienu. 4. martā di

Valentīndienas sadancī dalībnieki izdejoja dažādas dejas.             ELITAS KUĢENIECES ARHĪVA FOTO

Par dzīvi, 
deju un kino

dejas, piemēram, Helēnas Tangi
jevasBirznieces “Gatves deja” un 
Harija Sūnas “Kurzeme”, kā arī 
mūsdienu horeogrāfu veikums. 
Katram deju virknējumam tika 
piemeklēts kino stāsts – filmas un 

dejas ar vēsturisku vērtību, filmas 
un dejas, kas liek patriotiski pacelt 
galvu un izslieties lepnumā. Un 
tad vēl jautrību un līksmību ne
soši vēstījumi, bet par to visu jau 
pastāstīt tā īsti nemaz nevar, tas ir 

jāredz katram pašam. Paldies tiem 
uzticīgajiem skatītājiem, kas mūs, 
dejotājus, ar savu klātbūtni pago
dina. Ceram, ka arī jums sagādā
jām prieku.

Elita Kuģeniece

vās meistarklasēs Elīna stāstīja, 
rādīja, mācīja, kā pagatavot šo 
burvīgo našķi un atklāja dažādus 
gatavošanas knifiņus. Tā uzzinā
jām, kādā secībā, cik daudz un 
kas jāsavieno, lai pagatavotu zef ī
ru. Izrādās, zef īra masa garšo kā 
debesmanna. Mēs našķojāmies 
un našķojāmies, līdz visas garšas 
bija nobaudītas.

Smaidīgā Elīna un smaidīgās 
meistarklases dalībnieces Ances 

muižā ienesa ļoti patīkamu at
mosfēru. Paldies šīm burvīgajām 
dāmām par kopā būšanu, un ideja 
par zef īra balli arī mums būs ko
pīgi jārealizē, vai ne?

Saulainās dienas pašas par 
sevi ir skaistas, bet pelēkās dienas 
skaistas padara smaidīgi cilvēki. 
Un arī gardam našķim tur nav 
mazsvarīga loma.

Līga Grīnberga

Saldā pirmdiena 
Ances muižā

Ancenieces apgūst zefīra gatavošanas prasmes.   
LĪGAS GRĪNBERGAS FOTO

Par drošības aizsargjoslu 
Ventspils novada Usmas, Ugāles un Tārgales pagastu un Pilte

nes lauku teritoriju šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie 
naftas un naftas produktu vadi, kuriem saskaņā ar “Aizsargjoslu liku
mu” ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri 
no cauruļvada ass). Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti 
“Aizsargjoslu likuma” 35. pantā. Papildu aprobežojumi aizsargjoslās 
ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu 
ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pār
strādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām 
ir noteikti “Aizsargjoslu likuma” 57. pantā, tajā skaitā, bet ne tikai:

1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai 

koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes appludināšanu;
5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas 

aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves 

vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu 
cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmu
mu, degvielas uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:

a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inže
nierbūves,

b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un 
produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzlies
mojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,

c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus 

ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus 
ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,

f ) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs – 
dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas 
darbus,

g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, 
kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņe
mot augsnes paraugus),

h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, 

naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, 
tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas 
uzpildes staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu 
vai var bojāt šos objektus.

SIA “LatRosTrans” Biznesa attīstības daļas direktors 
Renārs Zelčs

INFORMĀCIJA
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UŽAVA

Pirmsskolēni 
arī var! 

Užavas pirmsskolas 
grupas audzēkņi februārī 
ne tikai naski centās apgūt 
dažādas prasmes, bet arī 
ar aizrautību gatavojās 
interesantiem pasākumiem. 
Lielākais no tiem bija 
Valentīndienas diskotēka. 
Visi no rīta grupā ieradās 
jauki sapucējušies un diezgan 
satraukti. Un kā nu ne, ja 
gaidāms tāds pasākums! 
Mazie tiešām dejoja, ko 
katrs spēj, – līdz pat spēku 
izsīkumam. Katrs paguva arī 
fotostūrītī kopā ar saviem 
draugiem nofotografēties. Vēl 
vairākas dienas pēc tam viņi 
visiem aizrautīgi stāstīja par 
jauko pasākumu.

21. februārī grupas bērni kāpa 
autobusā, lai dotos uz kārtējo no
darbību Ventspils Piejūras brīvda

Februāris Užavas 
pamatskolā aizritēja 
tik saspringtā un raibā 
notikumu virpulī, ka 
mēneša beigās, atskatoties 
uz paveikto, radās jautājums 
– pa kuru laiku to visu 
paspējām? 

Pašā pirmajā februāra dienā 
skolā visiem bija jāierodas dažā
dās, pašu veidotās frizūrās. Bija 
interesanti vērot, kāda katram 
bijusi izdoma un vēlme pucēties. 
Arī nākamā nedēļa skolēnos raisī
ja interesi, jo skolas projektu ne
dēļas tēma bija saistīta ar veselīga 
dzīvesveida izzināšanu un pašu 
iespējām to popularizēt. Katra 
klase kopā ar savu audzinātāju bija 
izdomājusi savu tēmu katrai die
nai. Dažas klases devās pastaigās 
un pat izbraukumā ar velosipē
diem, iepazinās ar aktīvās atpūtas 

iespējām Užavā un arī Ventspilī. 
Dažas klases gatavoja salātiņus un 
smūtijus. Šajās dienās daudz tika 
runāts par pareiza uztura nepie
ciešamību un iespējām to ieviest 
ikdienā. Nedēļas beigās katra klase 
prezentēja savu veikumu pārējiem. 
Vēl ar lielu aizrautību skolēni gata
vojās talantu šovam. Katrs priekš
nesums bija pārdomāts un intere
sants. Pasākuma noslēgumā visi 
kopīgi uzdejoja. Nākamajā nedēļā 
sākumskolas skolēniem bija tikša
nās ar Ventspils VUGD pārstāvi, 
kura ar bērniem pārrunāja dažā
dus ugunsdrošības  noteikumus, 
kā arī pastāstīja par VUGD darba 
ikdienu. 

14. februāris, kā jau Valentīna 
diena, pagāja lielā rosībā. Vispirms 
visi skolā ieradās apģērbā,  kuram 
ir sarkanīgi toņi. Katra klase bija 
padomājusi par savas klases durvju 

izrotāšanu. Pēcpusdienā 5.–9. kla
šu skolēni pulcējās uz skolas paš
pārvaldes organizēto Valentīndie
nas pasākumu, kurā valdīja liela 
jautrība. Bija gan pāru stafetes, gan 
neliela viktorīna. 

15. februārī Sandris (5. kl.) un 
Šarlote (6. kl.) piedalījās novada 
matemātikas olimpiādē, bet dažas 
dienās vēlāk Marta (4. kl.) un Alise 
(5. kl.) sacentās zīmētprasmē no
vada vizuālās mākslas olimpiādē. 
Šajā dienā sākumskolas skolēnus 
gaidīja pārsteigums, jo viņiem tika 
dota iespēja no sirds izdejoties dis
kotēkā un spēlēt dažādas spēles, 
kuru laikā skanēja mūzika. 

21. februārī liela daļa skolēnu 
devās uz Liepāju, kur koncertzālē 
“Lielais dzintars” apmeklēja kon
certu “Vilkam tāda dvēselīt”. Tas 
bija fantastisks, un bērni no kon
certa atgriezās gandarīti. Pirms pa

Kā pavadām 
ziemu Užavā

7. februārī mazos užavniekus pie sevis ciemos gaidīja 
pūce Ucipuci. Kopīgi iepazināmies ar drosmīgās pucītes 
piedzīvojumiem, pārrunājām dzirdēto, priecājāmies 
par krāsaino burbuļu lietu, gatavojām pūču maskas. 
Pūcīte Ucipuci ļoti gribēja nokļūt virtuvē un mieloties ar 
pankūkām, tā arī mēs pēc kopīgi padarītiem darbiņiem 
bijām nopelnījuši gardas pankūkas.

15. februārī ar koncertu “Mīlestība mūsu sirdīs mīt” atzīmējām Valen
tīndienu. Uzstājās Užavas sieviešu vokālais ansamblis “Saiva”, kas kopā ar 
Užavas amatierteātra aktieriem izspēlēja dziesmu spēli “Trīnes grēki”. Ar 
jestrām dziesmām visus sapurināja Jūrkalnes folkloras kopa “Maģie suiti” 
un savu raito dejas soli skatītājiem izrādīja Jūrkalnes tautisko deju kolektīvs.

1. martā Užavas “Tautas dārzu” pieskandināja pasākums “Dziesmas 
dzīvei”. Skates dziesmas izdziedāja Puzes “Mežaroze”, Laidzes “Puķuzir
nis”, Ventspils koris “Lība” un Užavas “Saiva”. 

Gita Vilgute

Darbīgie skolēni paspēj daudz  

Pirmsskolas grupas audzēkņi muzejā cepa desiņas.
EVIJAS GŪTMANES FOTO

GITAS VILGUTES FOTO

Sīkstais lībiešu 
ķēniņa mazdēls

Miķeļtorņa iedzīvotājs bieži do
das uz Mazirbi, kad tur tautas namā 
notiek saturīgi pasākumi. Viņš arī 
iesaistās Līvu savienības Ventspils 
nodaļas aktivitātēs un, kā atzīst 
grupas vadītāja Ausma Ernestov
ska, reizēm pat dara vairāk, nekā 
tiek prasīts. Ēriks ir piedalījies Lī
biešu institūta atklāšanā Rīgā, pau
žot gandarījumu, ka viņa tauta ir 
sadzirdēta un pamanīta. 

Atbildot uz jautājumu, kā iz
devies saglabāt tik možu garu, 
Ēriks atkal piesauc jūru, jo vien
mēr bijis ar to draugos. Dienas 

lielāko daļu pavadot svaigā gaisā, 
var gan norūdīties, gan uzlabot 
omu, jo jūrmalciemā ir, ko darīt, 
un ir, ko redzēt. Vasarās Ērika 
sētā bieži iegriežas draugi, kuriem 
patīk daba, un tad var paspriest 
par dažādiem notikumiem. Ērika 
namiņa tuvumā dažkārt rosās arī 
mākslinieki, kurus iedvesmo jūra 
un priedes, nerimtīgais smilšu 
skrējiens. Kad jau pošamies mā
jup, gaviļnieks paņem trīs lielus 
akmeņus un uzdāvina katrai no 
mums – lai arī viešņām tiek spēks 
un izturība. Paldies, Ērik, lai laba 
veselība!    

Marlena Zvaigzne

Mazie užavnieki kopā ar Ucipuci.

INFORMĀCIJA

sākuma visi devās nelielā ekskursi
jā pa Liepāju. Kamēr viena daļa 
baudīja koncerta burvību, 8.–9. 
klašu komanda pārstāvēja Užavas 
pamatskolu konkursā “Erudīts fizi
kā un ķīmijā”. 

22. februārī visi bija skaisti 
saposušies, jo skolā bija lielā foto
grafēšanās diena. Pēcpusdienā gan 
notika citas aktivitātes – pie sko
lēniem viesojās Ventspils futbola 
akadēmijas pārstāvji, kuri sarīkoja 
skolēniem jautru un sportisku pēc
pusdienu. 

Arī mēneša pēdējās dienas pa
gāja sapringtā darbībā. 27. februārī 
sākumskolas skolēni aizvadīja Me
teņus un aicināja ātrāk nākt šurp 
pavasari. Nākamajā dienā skolas 
dziedošās meitenes Everita, Diāna, 
Sāra, Laura, Krista, Elīna, Marta I. 
un Marta  K. piedalījās vokālās 
mūzikas konkursā “Balsis 2019”. 

No koncerta viņas atgriezās gan
darītas par paveikto, jo ieguva II 
pakāpi. Šajā pašā dienā sākumsko
las skolēni apmeklēja teātra izrādi 
Ventspilī, teātra namā “Jūras vārti”. 
Vakarā skolā uz ikgadējo absol
ventu vakaru pulcējās 9. klases au
dzēkņi un iepriekšējo gadu absol
venti. Vakars pagāja interesantās 
sarunās un jautrās rotaļās. Februā
ra pēdējās dienās skolas meitenes 
piedalījās pasākumā “Mēs lasām 
kopā” Ugālē. 

Visu mēnesi reizi nedēļā visi 
peldētgribētāji devās uz peldēša
nas nodarbībām Ventspils Olim
piskā centra peldbaseinā. Atska
toties uz paveikto, jāsecina, ka visi 
šie pasākumi nebija tikai skolēnu 
izklaidei. Tiem pamatā bija mācī
šanās, tikai nedaudz citādāka nekā 
stundās. 

Anita Pāvelsone 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

bas muzejā. Jautrās izdarībās tika 
aizvadīta Meteņu nodarbība. Bēr
niem bija ne tikai jāripina bumbas 
no kalna lejā, bet arī jāmet “bērni” 
pāri žogam. Tad katrs meklēja savu 
pogu, bet beigās visi pie ugunskura 
cepa gardas desiņas. Atgriezušies 
mājās, meitenes un zēni jautāja, 

kad atkal brauksim uz muzeju. Tas 
nozīmē, ka bērniem patīk šādas no
darbības, un tāds ir arī to mērķis. 

Šajā mācību gadā mazie užav
nieki ir apmeklējuši visas muzejā 
rīkotās nodarbības. Viņiem tur 
patīk un ir interesanti.

Anita Pāvelsone 
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Ugālē 
l 2019. gada 17. aprīlī plkst. 13 Ventspils novada paš

valdība Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšup
ejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Avoti”–1, kadastra 
Nr.98949000030, adrese: “Avoti”–1, Zlēkas, Zlēku pagasts, 
Ventspils novads. Izsoles sākumcena – 3000 eiro, nodro
šinājums – 300 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods 
HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās 
līdz 16. aprīlim plkst. 17.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv. 

Īpašums apskatāms darbadienās līdz 16.  aprīlim, ie
priekš saskaņojot ar Zlēku pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 
29189406.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpa
šumu – divistabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 2, kadastra 
Nr.98709000333, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 2, Ugāle, Ugāles 
pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 16. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK ser
viss” pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 420 eiro, nodrošinājums – 42 
eiro, izsoles solis 40 – eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 

kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods 
HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. ap
rīlim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī plkst. 
13.30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpa
šumu – divistabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47, kadastra 
Nr.98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles 
pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 16. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK ser
viss” pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 400 eiro, nodrošinājums – 40 
eiro, izsoles solis – 40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. ap
rīlim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī plkst. 
13.45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpa
šumu – divistabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 48, kadastra 
Nr.98709000332, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 48, Ugāle, Ugāles 
pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 

www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
16. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 420 eiro, nodrošinājums – 42 
eiro, izsoles solis – 40 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. ap
rīlim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī plkst. 
14 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

Zūrās 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – četristabu dzīvokli “Zūras 4” – 1, kadastra 
Nr.98849000277, adrese: “Zūras 4” – 1, Zūras, Vārves pag., 
Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 
Ventspilī un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
16. aprīlim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi, tālr. 25431808.

Izsoles sākumcena – 1000 eiro, nodrošinājums – 100 
eiro, izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 16. ap
rīlim plkst. 17, izsoles sākums 2019. gada 17. aprīlī plkst. 
13.15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

Līdz 1. aprīlim veicams 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 1. aprīlim veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā 
ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī 
ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – 
vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī 
reizi gadā avansa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, 
internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot 
maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Ja 
persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa no
maksu, lūgums vērsties pašvaldībā. Pārskaitījums veicams uz kādu no 
tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas pazi
ņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN sa
maksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepiecie
šamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas 
īpašumiem. 

Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpoju-
mi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties ar eparaksta mobile rīku. Tas ir 
mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, kurš bez maksas ir pieejams kā “Ios” tā 
“Android” operētājsistēmu viedtālruņiem.

Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā 
no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa 
apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties 
atgādinājumu saņemšanai epastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni 
(SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz 
norādīto epastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termi
ņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. 

SIA “ZZ Dats” mārketinga speciāliste Līva Beniņa

2018. gada 31. jūlijā Ventspils novada 
pašvaldība parakstīja vienošanos 
Nr.4.2.2.0/17/I/073 par projekta 
“Energoefektivitātes paaugstināšana 
Ventspils novada Zūru pamatskolā” 
īstenošanu.

Projekta mērķis: veicināt energoefektivitātes pa
augstināšanu un atjaunojamo energoresursu izman
tošanu Zūru pamatskolā atbilstoši Ventspils novada 
pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam.

Būvdarbi pabeigti 2018. gada 17. decembrī. Zūru 
skolas ēkā veikti šādi darbi: siltināta ēkas fasāde un 
bēniņi, demontēts vecais jumts un izbūvēts jauns, 
pārbūvēti ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, 
labiekārtota teritorija un sporta zāles daļā izbūvēts 

saules kolektors.
Veicot būvdarbus, radies 14 817,94 eiro ietaupī

jums:
l SIA “Ostas celtnieks”– līguma summa 

515  403,87 eiro, t.sk.  PVN, ietaupījuma rezultātā – 
500 585,93 eiro, t.sk. PVN;

 l būvuzraudzība – SIA “BaltLine Globe”–  
15 488,00 eiro, t.sk. PVN; 

 l autoruzraudzība – SIA “Inženiertehniskie 
projekti” – 3303,30 eiro, t.sk. PVN.

Pirms būvdarbu uzsākšanas un pēc to pabeig
šanas neatkarīgais eksperts Jānis Jenerts skolas ēkai 
izstrādāja energosertifikātu. Sertifikāta dati rāda, ka 
pirms ēkas siltināšanas apkurei tērēta enerģija 183 
kWh/m2 gadā, bet pēc – 107 kWh/m2 gadā.

Ginta Roderte

INFORMĀCIJA

Izsola nekustamo īpašumu

Zūru pamatskolai siltināta ēkas fasāde un bēniņi. KRISTĪNES STRIKAS FOTO

Zūru pamatskolā paaugstināta 
energoefektivitāte
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ZLĒKAS

Zlēku pagasta pārvalde gatavo projekta pieteiku
mu biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 
izsludinātai   ELFLA Lauku programmas “Leader” 
projektu konkursa 7. kārtai. Mērķis ir labiekārtot pa
gasta centra teritoriju pie kultūras nama un pagas
ta pārvaldes. Plānotais projekta nosaukums “Vecās 
pagastmājas dārzs”. Projekta īstenošana nodrošinās 
publiskās  infrastruktūras attīstību sabiedrisko un 
kultūras aktivitāšu organizēšanai un pakalpojumu 
pieejamību. Projekta galvenie ieguvumi:

1. Labiekārtots stāvlaukums pie kultūras nama 
un bibliotēkas;

2. Izveidotas pastaigu takas ar apgaismojumu;

3. Nodrošināta pieejamība bibliotēkai;
4. Iekārtots bērnu rotaļu laukums;
5. Uzstādīti dažādi vides objekti (šūpoles, dārza 

nojume, soliņi, tiltiņi u.c.).
Projektu plānots realizēt ar ELFLA publisko fi

nansējumu un Ventspils novada pašvaldības līdzfi
nansējumu.

Zlēku pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus izteikt 
viedokli un ierosinājumus par  projektu, rakstot uz 
epastu zlekas@ventspilsnd.lv vai klātienē Zlēku bib
liotēkā.

Dienas un sociālā centra vadītāja 
Inita Vekmane

Šogad decembrī apritēs 75 gadi kopš 
Zlēku traģēdijas Otrajā pasaules karā. 
1944. gadā no 7. līdz 9. decembrim vācu 
armijas militārā policija nodedzināja piecas 
mājas, nošāva vai sadedzināja tur dzīvojošos 
cilvēkus. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
gados, izveidojot memoriālu, upurus 
pārapbedīja Karātavkalna kapos. 

Apmeklējot piemiņas vietu, katrs redz, ka tā ir 
sliktā stāvoklī – izšķobījušās kāpnes, saplaisājušas 
celiņa plāksnes, uzraksti uz kapakmeņiem kļuvuši 
nesalasāmi. Ventspils novada pašvaldība jau daudzus 

gadus mēģinājusi piesaistīt finansējumu kapu labie
kārtojumam, bet, ņemot vērā lielo apmēru, tas nav 
izdevies. Pagājušā gada nogalē par kapu likteni iein
teresējās Baltijas Ģeogrāfijas biedrības valdes priekš
sēdētājs Ilgarts Zeiberts, ar kura palīdzību ceram tikt 
pie līdzekļiem kapu labiekārtojumam. Šobrīd esam 
sarunu sākuma posmā. Ja izdosies noslēgt sadarbības 
līgumu, saskaņā ar plānoto projektu atjaunos centrā
lo eju, izveidos piemiņas sienu ar kritušo vārdiem, 
uzbūvēs otru celiņu, lai nodrošinātu pieejamību cil
vēkiem ar kustību traucējumiem.

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Cekule

Apstiprināta “Latvijas Valsts mežu” un VKKF 
atbalstītā “Kurzemes kultūras programma 2019. 
gadā”. 

Kurzemes plānošanas reģions līdz 29. martam pulksten 
12 (sūtot pa pastu, līdz 25. martam (pasta zīmogs)) pieņem 
pieteikumus “Kurzemes kultūras programmā 2019”. Tās 
mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organi
zējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kur
zemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbals
tīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru 
īstenošanā noteiktas šādas prioritātes:

l Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes un re
ģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšana;

l Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas 
attīstības sekmēšana, veicinot kultūras pieejamību un sa
biedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un saglabā
šanā;

l Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras manto
juma savdabības saglabāšana, pārmantošana un populari
zēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšana;

l Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras 
procesu attīstībā, radot jaunas paliekošas vērtības, apvieno
jot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpaus
mes un tehnoloģiju iespējas.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var 
saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laikā no 
2019. gada 1. maija līdz 31. decembrim.

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami 
Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā internetā 

(http://www.kurzemesregions.lv). Projekta pieteikums 
konkursam noteiktajā termiņā jānosūta arī elektroniski 
(vienā failā PDF formātā, kas identisks iesniegtajam pie
teikumam papīra formātā) kultura@kurzemesregions.lv,  
epastā obligāti norādot iesniedzēju un projekta nosaukumu.

Adreses pieteikuma iesniegšanai: Valguma ielā 4a (ieeja 
no ēkas sāna), Rīgā, LV1048, 3. stāvs, darba dienās no plkst. 
9 līdz 16, tālrunis 67331492, vai Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 
tālrunis 63322371. Pa pastu – Kurzemes plānošanas biro
jam, Valguma ielā 4a, Rīgā, LV1048. 

Elektroniski  projekta pieteikumi jāiesniedz PDF for
mātā kā viens dokuments ar visiem pielikumiem, subjektā 
norādot saīsinātu projekta nosaukumu un iesniedzēju, (pie
mēram: Biedrība_Zieds_projekts_Pavasaris), nosūtot uz  
epasta adresi kultura@kurzemesregions.lv.  

Par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu 
iespējams konsultēties, sazinoties ar   Kurzemes kultū
ras programmas projekta vadītāju Terēzu Strautu, tālru
nis 27020793, kultura@kurzemesregions.lv.

Marlena Zvaigzne 

2018. gada 5. janvārī Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļkurzemes Reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu 
par Ventspils novada pašvaldības projekta 
Nr.17-08-FL04-F043.0202-000001 “Ventas krasta 
labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā” 
apstiprināšanu EJZF līdzfinansējuma saņemšanai. 
Projekta attiecināmās izmaksas ir 81 021,01eiro, 
publiskais finansējums – 72 918,91 eiro. Projekta 
ieviešanas termiņš ir 2019. gada 20. novembris. 

Projekta gaitā Vārves ciema “Vārveniekos” Vārves pa
gastā plānots veikt piebraucamā ceļa 30 m garumā līdz Ven
tai ierīkošanu, ko varēs izmantot arī Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta tehnika. Paredzēts ierīkot atbilstošu 
infrastruktūru ūdens ņemšanai, laivu piestātnes ar pontona 
laipu, attīrīt krasta joslu aptuveni 80 metru garumā, atjau
not un pārbūvēt piebraucamo ceļu 220 m garumā, labiekār
tot automašīnu stāvlaukumu, atpūtas zonu, t.sk. pludmales 
volejbola laukumu, skatu laukumu, ierīkot pārģērbšanās 
kabīnes, tualetes u.c. Tiks veikti arī demontāžas darbi, lik
vidējot vecās sūkņu stacijas grodu aku, divas neizmantoja
mas inženierbūves, kā arī pussagruvušo laipu upes krastā. 
Kopējā labiekārtojuma platība ir 2,2 ha. 

Pašvaldībā ir izstrādāts būvprojekts, kas būvvaldē sa
skaņots 2018.  gada 14.  septembrī. Saskaņā ar 2018.  gada 
3. aprīlī noslēgto līgumu ar SIA “ADS Arhitektūras un di

zaina studija” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 
pašvaldība no saviem līdzekļiem ir apmaksājusi būvprojek
ta izstrādi  323,00 eiro apmērā. Maksa par autoruzraudzību 
ir paredzēta 968 eiro, ko apmaksās no pašvaldības budžeta. 

Būvdarbu veikšanai pēc iepirkumu procedūras par uz
varētāju ir atzīta SIA “Marbella RN Group” ar līgumcenu 
170 976,09 eiro. 

Būvuzraudzības pakalpojumiem tika veikta cenu aptau
ja, līgumu noslēgs ar SIA “Akorda” par līgumcenu 4835,69 
eiro. Būvuzraudzības pakalpojumus apmaksās no pašvaldī
bas budžeta. Izmantoto Valsts kases kredītu izmantos tikai 
būvdarbu izmaksu segšanai.

Evita Roģe

26. martā plkst. 15 Ventspils novada domes 2. stāva zālē 
(Skolas ielā 4, Ventspilī) notiks informatīva sanāksme par 
dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna 
izstrādes uzsākšanu, ko Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumā izstrādā SIA “Vides konsultāciju birojs”. 

Dabas liegums “Platenes purvs” 455 ha platībā ir dibināts 
2004. gadā un ir “Natura 2000” teritorija, kura ir svarīga Latvijas un 
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājama purvu biotopa – kaļķains 
zāļu purvs – saglabāšanā. Dabas liegumā konstatēti vairāki aizsargā
jami meža biotopu veidi: staignāju meži, purvaini meži un veci dabiski 
boreāli meži, kā arī vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu un 
bezmugurkaulnieku sugas.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, 
dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, 
lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Informatīvās 
sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma “Platenes 
purvs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības 
plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plāno
tajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties dabas aizsardzī
bas plāna izstrādē, kā arī kārtību, kādā pieteikties “Natura 2000” mežu 
kompensācijas maksājumiem un atbalsta maksājumiem par zāļu purva 
apsaimniekošanu.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu in
teresentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu 
aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teri
torijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas liegu
ma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 29. mar
tam, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA “Vides konsultāciju birojs” 
(Ezermalas ielā 28, Rīgā, LV1014, www.vkb.lv, tālr. 67557668) vai plāna 
izstrādes vadītājai Kristīnei Vilciņai (birojs@vkb.lv vai kivi@tvnet.lv). 

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda īstenotā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Lat
vijā” Nr.5.4.2.1/16/I/001 gaitā.

SIA “Vides konsultāciju birojs” dabas lieguma “Platenes purvs” 
dabas aizsardzības plāna vadītāja Kristīne Vilciņa

INFORMĀCIJA

Plāno labiekārtot Zlēku pagasta centru

Paredzēts sakārtot traģēdijas 
upuru piemiņas vietu

Uzsāks labiekārtot Ventas krastu 

Iespēja piedalīties kultūras projektu konkursā

Dabas aizsardzības plāna izstrādes 
uzsākšanas sanāksme



2019. gada februārī Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
septiņi jaundzimušie:  
trīs Ugāles pagastā,  
pa vienam Zirās, Užavā,  
Popē un Ancē. 

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ FEBRUĀRĪ  
REĢISTRĒTI MIRŠANAS GADĪJUMI: 

Ugāles pagastā Elmārs Bīdermanis (18.02.1942.–30.01.2019.)
 Aloizs Lapšans (23.05.1921.–21.02.2019.)
 Brigita Nomme (22.09.1936.–18.02.2019.)

Vārves pagastā Sandis Kviesis (22.01.1977.–5.02.2019.)
 Vaira Kristina Erna Ķēniņa (13.11.1934.–25.02.2019.)

Ances pagastā Igors Mūrnieks (14.07.1963.–12.02.2019.)

Tārgales pagastā Zigrīda Līna Kuplā (11.12.1937.–23.02.2019.)
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

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

26. aprīlī plkst. 19 Piltenes kultūras 
namā būs Ērika Vilsona monoizrāde “Mana 
Magadana”, kas stāsta par viņa dzimšanas 
vietu Magadanu Sibīrijā un atmiņām par 
to. Izrādi varēs apmeklēt  
bez maksas – tā ir Ventspils novada 
pašvaldības dāvana represētajiem,  
viņu bērniem, mazbērniem un pārējiem 
novada iedzīvotājiem. Visos pagastos  
būs nodrošināts transports nokļūšanai 
Piltenē.

“Mana Magadana” ir aktiera un režisora Ērika 
Vilsona veltījums mātei – izrāde veidota pēc reži
sora bērnības atmiņām, mammas Zentas Vilsones 
vēstulēm un trimdā sarakstītajiem dzejoļiem, kā arī 
dienasgrāmatas fragmentiem par 2013. gada brau
cienu uz Magadanu kopā ar režisori Dzintru Geku 
un fondu “Sibīrijas bērni”.

Izrāde ir ne tikai stāsts par autora dzimšanas 
vietu, Kolimas pilsētu Magadanu, viņa bērnību, at
griežoties no izsūtījuma, tas ir arī personisks ska
tījums uz plašākiem vēstures notikumiem. “Mana 
Magadana” stāsta par Latvijas valsts veidošanos 
un attīstību, rosina skatītājus domāt par vēstures 
notikumiem, cēloņu likumsakarībām, iedziļinoties 
viena cilvēka dzīvesstāstā, kā arī rada interesi par 
savas dzimtas vēsturi. Ēriks Vilsons saka: “Vēstures 
izzināšana iespējama caur tādām zināmām arheti
piskām lietām kā māja, ģimene, tēvs, māte, saprotot 
viņu likteņus un to, kas ar viņiem noticis.” 

Aicinājums novada skolu vēstures skolotājiem 
iepazīstināt skolēnus ar iespēju apmeklēt izrādi, kā 
arī bibliotekāriem un kultūras darbiniekiem paziņot 
savos pagastos par iespēju bez maskas noskatīties 
monoizrādi.

Ārija Vīksne

PILTENE

Neldas Matisovas ikdiena 
ir piesātināta – viņa ne tikai 
strādā Piltenes vidusskolā, 
kur māca mūziku un 
ir direktores vietniece 
audzināšanas jomā, bet 
arī vada trīs kolektīvus 
kultūras namā, turklāt drīz 
tiks iegūts maģistres grāds. 
Valsts svētkos Nelda saņēma 
pašvaldības Atzinības 
rakstu par mērķtiecīgu 
Piltenes pilsētas kultūrvides 
attīstīšanu, radošu 
darbu amatierkolektīvu 
vadīšanā un paaudžu 
pēctecības nodrošināšanu 
amatiermākslā. 

“Vecmāmiņa un vectētiņš 
dziedāja senioru korī, un es 
kopā ar viņiem apmeklēju mē
ģinājums. Es esot zinājusi visas 
dziesmas, ko dziedāja mani vec
vecāki. Mums dzimtā ir daudz 
muzikālu cilvēku, laikam tāpēc 
dziesma mani ir pavadījusi kopš 
bērnu dienām. Mamma bija re
presēta, un tieši dziesmas, pēc 
viņas teiktā, bija tās, kas palīdzē
ja izturēt baigos gadus,” stāsta 
Nelda, kura Piltenē sāka dzīvot 
2003.  gadā, vīra Māra aicināta. 
Vaicāta, vai ir mācījusies bērnu 
mūzikas skolā, Nelda atbild, ka 
mēģinājusi divas reizes – vien
reiz apguvusi klavierspēli, otr
reiz izkopusi vokālās prasmes, 
tomēr skola nav pabeigta. “Mana 
pamatprofesija ir sākumskolas 
skolotāja, varu mācīt vēsturi un 
informātiku un strādāt par logo
pēdi, bet mūzika ir vaļasprieks, 
kam esmu veltījusi visu savu dzī
vi. Kad biju skolotāja Limbažos, 
man bija ļoti muzikāla klase, visi 
32 audzēkņi labi dziedāja, un es 
izdomāju izveidot popgrupu. 

Atnākot uz Piltenei, sāku mācīt 
mūziku 1.–4. klases skolēniem, 
tagad to mācu arī 5.–9. klašu au
dzēkņiem, vadu 5.–9. klašu kori, 
1. un 2. klases ansambli. Skrienu 
kā vāvere ritenī, šogad it īpaši, jo 
studēju maģistrantūrā. Brīžiem 
šķiet, ka pagurstu, bet apzinos, 
ka darbs šādā režīmā ir pagaidu 
variants, jo studijas reiz beigsies. 
Esmu domājusi, vai varētu iztikt 
bez slodzes, pie kuras ir pierasts, 
un secināju, ka laikam tomēr ne. 
Man ir paveicies, jo patīk tas, ko 
daru, tādēļ nav grūti. Domāju, ka 
skolā esmu savā vietā – bērni līp 
apkārt, lai gan esmu diezgan stin
gra skolotāja.”

Pirms sešiem gadiem pilte
nieces, kurām tuva tautasdzies
ma, ierosināja Neldai pievērsties 
tautas garamantām. Tā tapa kopa 
“Pill tīn”. Lai vadītu to profesio
nāli, Nelda divus gadus mācī
jās folkloras skolā. Viņa stāsta: 
“Daudzas kopas dalībnieces jop
rojām ir gudrākas par mani, un 
es to uztveru normāli, jo cilvēks 
nekad nevar zināt visu. Es cienu 
un respektēju folkloru, tomēr 
sirds vairāk tiecas vokālās dzie
dāšanas virzienā. Pirms desmit 
gadiem izveidoju sieviešu an
sambli “Rūta”. Biju dekrēta atva
ļinājumā, tāpēc uz Piltenei strā
dāt brauca Indra Grosbārde no 
Popes. Viņa izveidoja ansambli, 
un, kad es atgriezos darbā, tur
pināju vadīt kolektīvu. Sākumā 
man bija grūti mācīt vienaudzes 
vai par sevi vecākas dāmas, bet 
esmu tikusi tam pāri, un viss ir 
kārtībā. Vēl es vadu jauniešu an
sambli “Zumm…”. Šādā sastāvā, 
kāds tas ir tagad, darbojamies 
divus gadus, bet jaunieši Piltenē 
ir dziedājuši arī pirms tam. Man 

jāsaka paldies visu trīs kolektī
vu dziedātājām par pacietību, jo 
viņas pieņem to, ka studēju un 
esmu diezgan aizņemta.” 

Neldai ir trīs meitas – Sabī
ne, Marta un Rūta. Vecākā mei
ta iepriecinājusi vecvecākus ar 
dvīnītēm Elīnu un Elzu, kurām 
ir seši gadi. Rūta mācās 6., bet 
viņas māsa – 8. klasē. Bija laiks, 
kad Nelda dziedāja kopā ar mei
tām un uzstājās pasākumos, nu 
tas kādu laiku nav darīts. “Sabī
nei vienmēr ir paticis dziedāt, 
un viņa to apzinīgi mācījās, bet 
mazās māsas Ventspilī apmek
lē popgrupu “Jūras akmentiņi”. 
Esmu pateicīga grupas vadītājai 
Lūcijai Boitmanei, kura daudz 
laika velta savu audzēkņu talan
tu attīstīšanai. Ja nav koncertu, 
četras reizes nedēļā vedu Martu 
un Rūtu uz mēģinājumiem pil
sētā. Ja jāuzstājas, tad vēl biežāk. 

Piltenē varēs apmeklēt 
bezmaksas izrādi

Mūzika ir sirdij 
tīkams vaļasprieks

Abas meitas ir filmējušās “Balss 
pavēlniekā”, Marta vienu reizi ir 
uzstājusies kā soliste, viņa kopā 
ar akmentiņiem ir bijusi Spānijā 
un brauks uz Itāliju. Pagaidām 
labāki panākumi ir Martai, kura 
jau beigusi bērnu mūzikas skolu, 
apgūstot flautas spēli, Rūta vēl 
turpina mācības – viņa izvēlējās 

to pašu pūšamo instrumentu. 
Māsas apmeklē arī vieglatlētikas 
treniņus. Mums ir perfekta plā
nošana, pretējā gadījumā mēs ne
pagūtu izdarīt visu, kas iecerēts. 
Jā, man ļoti patīk adīt un vilina 
dārzs, bet pagaidām netieku šīm 
lietām klāt.”

Marlena Zvaigzne

Nelda teic, ka mūzika viņu uzmundrina, reizēm, to klausoties, gribas raudāt, ir 
skaņdarbi, kuri piepilda un attīra dvēseli. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Braucot no Ventspils 
Kuldīgas virzienā, šosejas 
malā Vārves pagastā 
pamanāma norāde uz viesu 
māju “Lāči”. Tās saimniece 
Inese Pole teic, ka pirmais 
gads bija izmēģinājuma 
laiks. 

Līdz šim ventspilniece Inese 
nodarbojās ar pārtikas mazum-
tirdzniecību, bet pirms gada 
iesaistījās tūrisma apritē. Viņai 
vienmēr ir patikuši lauki, tādēļ 
pirms 15 gadiem iegādājusies 
īpašumu Vārves pagastā, pama-
zām sākusi būvēt dažādas ēkas. 
Tā kā ģimenē ir daudz muzikā-
lu cilvēku, radās doma iekārtot 
plašu svinību zāli, jo radu pulks 
ir liels – svētkos satiekas pat 90 
cilvēku. Ineses meita ierosinā-
jusi zāli izīrēt, un tā “Lāčos” ie-
radušies pirmie viesi. Saimnieki 
uzbūvēja vasaras mājiņas, lai 
atbraucējiem būtu, kur pārnakš-
ņot. “Visu darījām lēni un pama-
zām, pašu spēkiem, neizmantojot 
kredītus. Es pati aktīvi iesaistījos 
teritorijas labiekārtošanā un pat 
celtniecības darbos.” Atpūtnieki 
var izmantot arī divas pirtiņas, 

uzsliet teltis. Domājot par bērnu 
izklaidēm, ierīkots rotaļu lau-
kums. Atskatoties uz pirmo gadu, 
Inese secina, ka viesus var gaidīt 
jūnijā, jūlijā un augustā. “Lāčus” 
apmeklējuši arī atbraucēji no Lie-
tuvas un Igaunijas. “Bet ja godī-
gi, cilvēku bija maz, jo mums pie 
sliekšņa nav jūras, gar māju netek 
Venta, te nav arī ezera. Lai gan, 
no otras puses, šie dabas objekti 
neatrodas nemaz tik tālu, tomēr 
atpūtnieki ir pieraduši, ka viss 
vajadzīgais ir līdzās. Ar tūrismu 
šeit nopelnīt nevar, nav iespējams 
pat nosegt visus izdevumus, tādēļ 
skatīšos, kā būs šogad.” 

Vasarā “Lāčos” svinētas vai-
rākas kāzas, atsauksmes bijušas 
labas, tādēļ Inese labprāt izīrētu 
telpas arī citiem jaunlaulātajiem. 
Tajā pašā laikā viņa apzinās, ka 
tuvākajā apkārtnē tūrismā ir liela 
konkurence, jo ir vairāki uzņēmē-
ji, kuri piedāvā līdzīgus pakalpo-
jumus. Ineses trumpis ir lielā zāle, 
kurā ir laba akustika un daudz vie-
tas, lai nevajadzētu pavadīt laiku 
tikai pie grezni klātiem galdiem, 
bet varētu arī padejot. 

Ieradās viesi 
no Igaunijas 
un Lietuvas

UZŅĒMĒJDARBĪBA

“Ar laiku, iepazīstot klientu, spēju noteikt viņa 
vēlmes, gaumi un robežas, cik tālu cilvēks ir gatavs 
eksperimentēt,” saka Sabīne.           SABĪNES TĪRUMAS ARHĪVA FOTO   

Darbs Sabīnei sniedz 
PATIESU PRIEKU

Nedēļu nogalēs 
Sabīne Tīruma ierodas 
Piltenē, lai strādātu savā 
skaistumkopšanas kabinetā, 
kurā var veikt manikīru, 
pedikīru, vaksāciju, skropstu 
pieaudzēšanu un saņemt 
vizāžistes pakalpojumus. 
Lai uzņēmējdarbība veiktos 
raitāk, Sabīne piedalījās 
novada pašvaldības projektu 
konkursā “Solis 2018” 
un saņēma 970 eiro, par 
ko nopirka jaunu kušeti, 
meistara krēslu un galdiņu, 
lampu ar lupu, sterilizācijas 
iekārtu instrumentu 
attīrīšanai, nagu frēzi un 
vaska sildītāju.

Ideja iesniegt pieteikumu 
projektu konkursā radās Sabīnes 
mammai Neldai Matisovai. Viņa 
daudz palīdzēja meitai, arī raks-
tot projektu. Meistare atzīst, ka 
iegādātās lietas ir atvieglojušas 
darbu, savukārt klientiem ir lie-
lākas iespējas saņemt kvalitatīvu 
pakalpojumu. Projektu konkursā 
Sabīne piedalījās pirmo reizi, bet, 
ja būs līdzīga iespēja, viņa labprāt 
atkal iesniegtu pieteikumu, jo 
pašvaldības izvirzītie noteikumi 
bijuši saprotami un prasības izpil-
dāmas.

Meistare ir mācījusies Piltenes 
vidusskolā. Viņa atceras: “Skolas 
laiki palikuši atmiņā ar ļoti jaut-
riem un patīkamiem brīžiem. 
Piltenes vidusskolā sāku mācīties 
6. klasē, un pa šiem gadiem esmu 
novērtējusi mazāku skolu priekš-
rocības, jo pirms tam mācījos 
Limbažos, kur skolēnu skaits bija 
lielāks. Piltenē katram skolēnam 
tiek pievērsta lielāka uzmanība, 
skolotāji ir pretimnākoši, viņi ir 
iepazinuši katru audzēkni. Pil-
tenes vidusskola bija labs posms 
manai turpmākajai dzīvei, un ir 
patīkami tur atgriezties ik pēc pie-
ciem gadiem skolas salidojumā.”

Vaicājot Sabīnei, kad viņa 
pirmo reizi saskārusies ar skais-
tumkopšanu, meistare atceras, ka 
bērnībā ļoti paticis lietot mam-
mas dekoratīvo kosmētiku. Reiz 
viņa aiznesusi spilgti sarkanu lūpu 
krāsu uz dārziņu un uzkrāsojusi 
visām meitenēm lūpas. Audzi-
nātājas par to nav priecājušās, jo 
lūpu krāsu bijis grūti nomazgāt. 
“Neteikšu, ka mans bērnības sap-
nis bija kļūt par manikīri, daudz 
vairāk gribēju būt slavena aktrise 
vai dziedātāja, bet no bērnības 
sapņiem ir jāizaug. Pēc skolas 
beigšanas sāku studēt par dejas 
un ritmikas skolotāju, bet tad 
dzīve sagriezās par 180 grādiem, 

un man piedzima divas burvīgas 
meitiņas – dvīnītes Elīna un Elīza. 
Tā nu plāni mainījās. Audzinot 
meitenes, kā jau katrai jaunajai 
māmiņai, bija vajadzība pēc kaut 
kā sava, pēc nodarbes, kas ļautu 
izrauties no ierastās mājas dzīves. 
Pēc sarunas ar labu draudzeni, 
kas jau strādāja skaistumkopša-
nas jomā, sapratu, ka tā derētu arī 
man.”

Par nagu kopšanas speciālisti 
Sabīne kļuva 2014.  gadā, apguva 
arī uzacu koriģēšanas un vaksā-
cijas prasmes. Pēc gada, lai uz-
zinātu, kā pieaudzēt skropstas, 
apmeklējusi vizāžistu kursus. Sa-
bīnes pirmā darbavieta bija Rīgā, 
viesnīcas “Avalon” salonā “Bel-
lezza”. “Kad pabeidzu mācības, 
mani atbalstīja ģimene un vecāki, 
liels paldies viņiem, jo varēju uz-
reiz uzsākt darba gaitas Piltenē, 
kur sākotnēji apkalpoju radus un 
draugus. Ar klientu piesaisti sā-
kumā ļoti palīdzēja mamma. Vē-
lāk ziņas par šādu pakalpojumu 
pieejamību izplatījās, un cilvēki 
jau paši sāka vaicāt, kur mani var 

atrast. Tā kā interese auga, bija va-
jadzība pēc telpas, kur visu varētu 
darīt, ievērojot sanitārās normas 
un citas prasības. Tā 2016.  gadā 
iekārtoju skaistumkopšanas kabi-
netu. Nu jau man ir klienti ne tikai 
no Piltenes, bet arī no Tārgales, 
Zlēkām un Ventspils. Par to, kas 
jauns un aktuāls, var uzzināt, se-
kojot manai “Facebook” vai “In-
stagram” lapai “Beauty.by.Sabine”.

Piltenē Sabīne strādā nedēļu 
nogalēs, pārējā laikā viņa ir sasto-
pama salonā Tukumā. Pēc viņas 
teiktā, klientu galvenā prasība ir, 
lai viss būtu izdarīts kvalitatīvi un 
estētiski. Par gaumi runājot, tā ir 
katram sava. Ir cilvēki, kas vairāk 
pieturas pie klasikas, un ir klienti, 
kas grib kaut ko krāšņāku un ra-
došāku. “Esmu ievērojusi, ka tad, 
ja man pašai ir kāda radoša vīzija, 
arī apmeklētājs ir gatavs pamē-
ģināt kaut ko citādāku. Ar laiku, 
iepazīstot klientu, spēju noteikt 
viņa vēlmes, gaumi un robežas, 
cik tālu cilvēks ir gatavs eksperi-
mentēt.”Vairākās vietās izvietotas lāču figūras, tā pievēršot 

uzmanību uzņēmuma nosaukumam. INESES POLES ARHĪVA FOTO
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Divu gadu laikā, kopš 
tikāmies iepriekšējā reizē, 
pilteniece Sandra Pirvica ir 
palielinājusi putnu skaitu. 
Toreiz ganāmpulkā bija 150 
putni, tagad jau 200. Vistu 
ir visvairāk, taču draudzīgi 
ar tām sadzīvo arī zosis, 
Pekinas un muskuspīles. 

Pirms pieciem gadiem, kad 
Sandrai beidzās līgumattiecības 
iepriekšējā darbavietā, viņa nolē-
ma pievērsties putnkopībai. Bēr-
nībā pilteniece palīdzējusi mam-
mai kopt vistas, savukārt jaunībā 
viņai bijuši divi papagaiļi. Putnko-
pība saistījusi arī tādēļ, ka diezgan 
ātri var redzēt rezultātu – no olas 
drīz vien izšķiļas vistas, zoss vai 
pīles mazulis, kurš pāris mēnešu 
laikā izaug par brašu putnu. Sand-
ras putni ir pieraduši pie saimnie-
ces un droši staigā pakaļ. Kad viņa 
sāka attīstīt saimniecību, kūtī bija 
vien desmit vistu, bet nu to skaits 
ir sasniedzis 150. Olas saimniece 
pārdod – zosu un pīļu olas visbie-
žāk izvēlas kūku cepšanai. Reizēm 
tiek tirgoti arī jaunputni. “Man 
joprojām patīk putnkopība, bet 
iepriekšējais gads bija smags. Sau-
suma dēļ bija grūti tikt pie grau-
diem, un tie bija diezgan dārgi. 
Neraugoties uz to, olu cenu ne-
esmu paaugstinājusi, jo jārēķinās 
ar reālo pirktspēju. Visdārgākās ir 
zosu olas, viena maksā 40 centus. 
Ja tās domātas perēšanai, cena ir 
vēl augstāka. Parasti reizi nedēļā 
dodos uz Ventspili, klienti jau ie-
priekš pasaka, ko viņi vēlēsies.” 

Reizēm uz pilsētu tiek aizvests 
200, reizēm – 100 olu. Sandra stās-
ta, ka ir domāts par darbības pa-
plašināšanu, piedāvājot pircējiem 
kūpinātu putnu gaļu un desas, bet 
pagaidām tā ir tikai iecere. Pašno-
darbinātās biznesa idejas divas rei-

zes atbalstījusi novada pašvaldība, 
jo Sandra ir piedalījusies projektu 
konkursos uzņēmēju iniciatīvas 
veicināšanai “Solis”. Pirmajā reizē 
saņemtie 1000 eiro izmantoti jau-
nas putnu novietnes celtniecībai 
un pastaigu laukuma ierīkošanai, 
bet pagājušajā gadā tāda pati sum-
ma likta lietā, lai iegādātos pļauj-
mašīnu un grābekli, arī universālās 
dzirnavas un ierīkotu ventilācijas 
sistēmu vecajā un jaunajā kūtī. 
Saimniecības attīstībai ģimene iz-
mantojusi arī savus uzkrājumus, 
tomēr atzinīgi novērtē pašvaldības 
atbalstu, jo tas ļāvis daudz ātrāk 
paveikt iecerēto.         

Sandra stāsta, ka ikdienas dar-
bi vedas raiti, vien jāsargā putni 
no vanagiem, kas mēdz uzbrukt 
vistām, bet reiz ganāmpulkā iela-
vījies lapsēns, kurš laikus pama-
nīts un neko ļaunu nav paguvis 
izdarīt. Saimniece labprāt rosās 
arī sakņu dārzā, bet iziešanai sa-
biedrībā labi noder Tārgalē orga-
nizētās rokdarbnieču kopas “Mar-
ta” nodarbības. Sandrai patīk adīt, 
viņa prot no papīra loksnēm uzpīt 
groziņus. Pirms masku festivāla 
Lībiešu zvejnieku sētas rotāšanai 
uztaisīti puzuri. Pilteniece dzir-
dējusi, ka novada dome ir pieņē-
musi lēmumu izstrādāt Ventspils 
novada  attīstības programmu 
2020.–2026. gadam un organizē 
uzņēmēju un iedzīvotāju aptau-
ju. Viņa atzinīgi vērtē pašvaldības 
atbalstu mazajiem ražotājiem un 
ierosina biežāk rīkot izglītojošus 
seminārus, kuros varētu uzzināt 
par dažādiem uzņēmējdarbības 
veidiem, lai labāk saprastu, kuru 
no tiem izvēlēties peļņas gūšanai. 
Turklāt šādas tikšanās ļautu iepa-
zīt domubiedrus, kuri iesaistīju-
šies biznesa apritē.

Marlena Zvaigzne

Labprāt iepazītos 
AR CITIEM 
PUTNKOPJIEM

Sandrai ļoti patīk dzīvot laukos – prom no pilsētas burzmas.             MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  

Putni savu saimnieci pazīst un rātni tek viņai pakaļ.

Darbs Sabīnei sniedz 
PATIESU PRIEKU
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Sabīne uzskata, ka labs skais-
tumkopšanas speciālists ir tāds, 
kuram patīk viņa darbs un kurš 
dara to ar lielu azartu un atbil-
dību. “Man darbs patīk! Vislielā-
ko prieku tas sagādā, kad redzu 
klientu apmierinātās un smaidī-
gās sejas. Atceros, ka reiz uzklā-
ju meikapu līgavai. Ieraugot sevi 
spogulī, viņai bija laimes asaras 
acīs. Tad arī es sapratu, ka esmu 
labi padarījusi savu darbu. Manā 
profesijā ļoti svarīga ir saskarsme 
ar cilvēkiem. Klientam ir jāuz-
ticas un jājūtas droši par to, ka 
savu darbu izdarīšu pareizi. Pie-

ņemt domu, ka man būs jāapkal-
po citi un jāsakopj arī viņu kājas, 
nebija grūti, jo tie, kas pie manis 
nāk, grib būt skaisti, un man ir 
iespēja viņiem palīdzēt.” 

Sabīne ir muzikāla, viņai 
vienmēr paticis dziedāt, bet pē-
dējā laikā vienīgās klausītājas ir 
meitiņas, kad visas kopā mašīnā 
brauc uz Pilteni: “Ceru, ka ar lai-
ku atkal spēšu atrast vietu savā 
dzīvē arī dziedāšanai, jo tas man 
sagādāja prieku. Un tā sajūta, at-
rodoties uz skatuves... Laikam 
jau tie bērnības sapņi kaut kur 
zemapziņā vēl sēž!”

Marlena Zvaigzne

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Viesu nama teritorijā padomāts arī par bērnu izklaidēm. INESES POLES ARHĪVA FOTO

Uzņēmējai ir septiņi mazbēr-
ni, kuri labprāt uzturas “Lāčos”, 
tādēļ dārzā netiek izmantota ķī-
mija, ar noplūktajiem augļiem 
droši var mieloties, neuztrauco-
ties par veselības problēmām. 
Inesi netraucē tas, ka viņas teri-

torijā ienāk sveši cilvēki, viņai ir 
prieks, ja kādam patīk sakārtotā 
vide. “Tie, kas pie mums ir biju-
ši, saka, ka ieradīsies atkal, ka ir 
paticis, jo mums ir plaša terito-
rija, viesi cits citam netraucē. Šo 
vietu īpaši iecienījuši mazu bērnu 
vecāki. Konkurence ir liela, tādēļ 
šogad domāšu, kā piesaistīt cilvē-

kus – varbūt vairāk jāreklamējas. 
Centīšos darīt visu, lai izdotos, 
bet, ja viesu nebūs, ļoti nepārdzī-
vošu un meklēšu citu nodarbo-
šanos.” Informācija par “Lāčiem” 
ir ievietota Lietuvas mājaslapā, 
ziņas par viesu māju tīmeklī atro-
damas arī latviešu valodā. 

Marlena Zvaigzne

Ieradās viesi no Igaunijas 
un Lietuvas
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Zemnieks Didzis 
Dambergs pirms trim 
gadiem pārņēma vecāku 
saimniecību. Tagad 
“Viesturi” ir viņa pārziņā,  
jo jaunajiem zemniekiem 
bija izdevīgi atbalsta 
nosacījumi.

Didža mamma Ligita 20 darba 
gadu laikā ir prasmīgi izmantojusi 
Eiropas Savienības līdzekļus, lie-
kot tos lietā būvniecībā un iegā-
dājoties tehniku, un dēls turpina 
viņas iesākto. 

Tagad “Viesturu” kūtī ir 110 
slaucamās govis, bet kopējais 
dzīvnieku skaits sasniedz divus 
simtus. Cik vien Didzis sevi atce-
ras, viņš ir palīdzējis saimniecībā, 
tādēļ no darba nebaidās un zina, 
kas darāms, lai sasniegtu labus 
rezultātus. Pēc izglītības būdams 
lauksaimniecības tehnikas me-
hāniķis, ancenieks var salabot 
dažādus spēkratus. “Nevaru iedo-
māties, kā tas būtu – strādāt kāda 
cita labā, man patīk strādāt sev un 
savai ģimenei. Tad neviens neska-
tās uz pirkstiem. Ja ir vajadzība, 
vari paņemt brīvu dienu.” Didzis, 
būdams zemnieku saimniecības 
īpašnieks, atzīst, ka joprojām ie-
klausās mātes padomos, jo viņai 
ir plašas zināšanas lopkopībā, un 
to nekad nevar būt par daudz. Tā-
pat kā par daudz nav Eiropas Sa-
vienības (ES) piedāvāto līdzekļu. 
Didzis stāsta, ka vajadzētu iegādā-
ties jaunu mēslu mucu un barības 

robotu, savu laiku ir nokalpojis 
vālotājs. Ja tehnika salūst sezonas 
laikā, tas būtiski iekavē darbu, tā-
dēļ ir labi, ja viss ir laikus sakār-
tots un nav jākavējas. “Viesturos” 
izslaukto pienu iepērk Jaunpils, 
litrs piena maksā nedaudz vairāk 
par 30 centiem. Didzis teic, ka 
stabila augšupeja būtu iespēja-
ma, ja zemnieki saņemtu vismaz 
36 centus. Vidējais izslaukums 
saimniecībā sasniedz gandrīz  
10 000 kilogramu gadā. “Viestu-
ros” strādā arī Didža māsa Liene, 
kura slauc govis, bet otra māsa 
Laura dzīvo Rīgā un ir bankas dar-
biniece. Lauksaimnieks smaidot 
atzīst, ka ir palaimējies ar sievu 
Antru, jo arī viņa ir iesaistījusies 
saimniecības darbā – slauc un 
sēklo govis. Didzim palīdz arī citi 
saimes locekļi, daudzas lietas tiek 
darītas kopā. Ar ancenieku saru-
nājamies pagājušajā gadā uzcel-
tajā angārā, kas domāts tehnikas 
novietošanai un remontam. Arī 
šis projekts realizēts, izmantojot 
Eiropas Savienības līdzfinansēju-
mu. Didzis, skatoties telefonā vai 
datorā, var pateikt, kad ir piemē-
rotākais laiks govju sēklošanai – 
arī šī sistēma iegādāta, liekot lietā 
ES līdzekļus. Zemnieka pārziņā 
ir 240 hektāri zemes, puse tiek 
nomāta. Šādas platības nepiecie-
šamas, lai varētu sagatavot kvali-
tatīvu skābbarību. “Liels atspaids 
tagad ir apdrošināšana. Ja kāda 
gotiņa neplānoti aiziet, var sa-

UZŅĒMĒJDARBĪBA Saimniecībā strādā 
vairākas paaudzes 

ņemt apdrošināšanas naudu. Sla-
venā Bauska mūsu saimniecībai 
palika parādā lielu summu – ar to 
laikam ir jārēķinās, bet uz priek-
šu tiekam. Lielajiem zemniekiem 
mūsu valstī ir vieglāk strādāt. Mēs 
sevi pieskaitām pie vidējiem, tādēļ 
visu laiku jādomā, kā izdzīvot.” 

Didzim un Antrai ir dēls Dā-
vis (5) un meitiņa Dārta (1). Dāvis 
labprāt palīdz tētim – viņu intere-
sē tehnika un arī lopi. Ancenieks 
cer, ka dēls ar laiku gribēs saim-
niekot “Viesturos”, jo ikvienam 
darbam lielāka vērtība ir tad, ja ir 
pēctecība.  

Didzis nedomā tikai par strā-
dāšanu, bet labprāt arī atpūšas, 
labojot automašīnas un apmeklē-
jot balles. Viņam gan gribētos, lai 
atpūtas vakaros būtu vairāk cilvē-
ku. Diemžēl Ancē ir samazinājies 
iedzīvotāju skaits. 

Marlena Zvaigzne

Angāra celtniecībai Didzis izmantojis Eiropas Savienības līdzekļus. Viņaprāt, to 
apguve nav sarežģīta.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Roberts kļūst par čempionu
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika 25. Baltijas U18 

jauno vieglatlētu komandu sacensības telpās. Latvijas izlases 
sastāvā startēja mūsu Roberts Mažrims, izcīnot 3. vietu 
augstlēkšanā ar personisko rekordu 1,86 m un palīdzot 
Latvijas U18 jauniešiem izcīnīt 1. vietu.

Tāpat Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika Latvijas čempionāts tel-
pās U18 un U20 vecuma grupai. Lai piedalītos sacensībās U18 grupā, 
bija jāizpilda normatīvs katrā disciplīnā. 

Apsveicam Robertu Mažrimu ar izcīnīto čempiona titulu un sa-
sniegto personīgo rekordu augstlēkšanā – 1,86 m!

Pavisam tuvu bronzas medaļai bija Pauls Slanķis trīssoļlēkšanā, pie-
trūka vien 9 cm, viņš izcīnīja 4. vietu (rez. 13,13 m). Labu rezultātu lodes 
grūšanā (13,29 m) uzrādīja Jēkabs Priekulis, iegūstot 5. vietu.

Labāko Latvijas vieglatlētu desmitniekā vietas izcīnīja Māris Ans-
bergs – 6. vieta 2000 m/kav. (rez. 6:57,34), Sanijs Strauss – 8. vieta 2000 
m/kav. (rez. 7:34,09), Matīss Viesturs Gerke – 9. vieta 2000 m/kav. (rez. 
7:36,02) un Kristers Žūriņš – 7. vieta augstlēkšanā (rez. 1,60 m). 

Latvijas čempionātā startēja arī Kārlis Mihailovs, Toms Valdis Mel-
deris-Meldriņš, Niks Lagzdiņš, Dilans Ķēniņš, Ņikita Agapovs, Daniels 
Bileskans.

Vieglatlētus nozīmīgajām sacensībām sagatavoja Ventspils novada 
BJSS pieredzējušie treneri Arno Kiršteins, Dainis Lodiņš, Kaspars Gulbis.

Jolanta Ziemele

Zolītes turnīrs Popē

SPORTS

Uz goda pjedestāla Roberts Mažrims. VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS ARHĪVA FOTO

16. februārī Popes sporta centra 2. stāvā norisinājās 
zolītes tunīrs. Turnīrā piedalījās 32 zolmaņi , kuri izspēlēja 
5 kārtas. 

SIMBOLISKAIS ZOLMAŅU SEŠINIEKS:
6. vietā Edgars Jakovļevs,
5. vietā Jānis Krauze,
4. vietā Alens Akums,

3. vietā Mariuss Sidorčiks,
2. vietā Miklāvs Martinsons,
1. vietā Normunds Plūmiņš.
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12 vieglatlēti

Rīgas sporta manēžā notika Latvijas čempionāts U16 
grupas dalībniekiem, noskaidrojot jaunos uzvarētājus 11 
individuālajās disciplīnās un stafešu skrējienā. Sacensībās 
varēja startēt dalībnieki, kuri no 2018. gada 1. janvāra 
līdz 2019. gada 18. februārim pieteiktajā disciplīnā bija 
uzrādījuši Jaunatnes komisijas noteiktos rezultātus. Tā kā 
šīs bija sezonas svarīgākās sacensības telpās, vairums jauno 
čempionu (15 uzvarētāji 22 disciplīnās) sasniedza sezonā 
labākos rezultātus Latvijā U16 vecuma grupā. 

Ventspils novada BJSS pārstāvēja 12 vieglatlēti. Šoreiz līdz medaļām 
nedaudz pietrūka, bet olimpiskajā sešiniekā iekļuva un vislabāk no mū-
sējiem startēja Pārsla Bogdanova trīssoļlēkšanā – 5. vieta (uzlabots per-
sonīgais rez. 10,33 m), Kaspars Plotnieks trīssoļlēkšanā – 5. vieta (uzla-
bots personīgais rez. 11,13 m), Kasparam arī 6. vieta tāllēkšanā (rez. 5,50 
m), Klāvs Bogdanovs lodes grūšanā – 6. vieta (arī uzlabots personīgais 
rez. 12,60 m). 2000 m savu labāko rezultātu uzlaboja arī Gabriels Toms 
Kvecko, izcīnot 7. vietu republikā.

Latvijas U 16 čempionātā telpās Ventspils novada BJSS pārstāvēja arī 
Karīna Bernāne, Zane Hamstere, Ralfs Reinis Kvecko, Marta Matisova, 
Krists Muižnieks, Laima Prūse, Singa Rozentāle un Alens Vārpiņš. Au-
dzēkņus čempionātam sagatavoja Ventspils novada BJSS treneri Aivars 
Čaklis, Arno Kiršteins, Agris Paipals, Kaspars Gulbis.

Jolanta Ziemele 

Jēkabam trešā vieta 
lodes grūšanā 

Rīgas sporta manēžā notika Rīgas jaunatnes atklātais 
čempionāts U18 vecuma grupā. Vieglatlēti medaļu 
komplektus sadalīja desmit disciplīnās – 60 m, 60 m/b, 200 
m, 800 m, 400 m, 1500 m, tāllēkšanā, augstlēkšanā, lodes 
grūšanā un trīssoļlēkšanā.

Ventspils novada BJSS lodes grūdējam Jēkabam Priekulim mājās iz-
devās atvest bronzas medaļu, aizgrūžot lodi 13,92 m tālu. 4. vietā augst-
lēkšanā ierindojās Kristers Žūriņš (rez. 1,65 m, vien 3 cm līdz bronzai). 

Sacensībās Ventspils novada BJSS pārstāvēja arī Māris Ansbergs, 
Daniels Bileskalns, Matīss Vieturs Gerke, Dilans Ķēniņš, Niks Lagzdiņš 
un Klāvs Matīss Zegners. Audzēkņus sacensībām sagatavoja Dainis Lo-
diņš un Kaspars Gulbis.

Jolanta Ziemele 

3. februārī Rīgas sporta 
manēžā pulcējās  
2006./2007. g. dz. vieglatlēti, 
lai noskaidrotu jaunos 
Latvijas U14 čempionus 
vieglatlētikā telpās. 

Lai varētu piedalīties finālā, 
bija ļoti labi jānostartē atlases sa-
censībās, kas notika četrās zonās. 
Bija jāizcīna 1.–5. vieta, papildus 
varēja tikt pēc labākajiem sešiem 
rezultātiem katrā disciplīnā, vērtē-
jot visu zonu rezultātus kopā. Kur-
zemes zonas mači notika 25.  jan-
vārī Kuldīgā, kur ļoti labi startēja 
Ventspils novada BJSS jaunie viegl-
atlēti, un tiesības startēt finālā iz-
cīnīja 16 audzēkņi. Iespējams, tas, 
ka tikai viena nedēļa bija starp tik 
nozīmīgām sacensībām, bija par 
iemeslu, ka neizdevās uzrādīt sa-
vus personīgos rezultātus un izcī-
nīt godalgotas vietas.

Jaunie Latvijas čempioni tika 
noskaidroti šādās disciplīnās – 60 
m, 60 m/b, 300 m, 1000 m, tāllēk-
šana, augstlēkšana, lodes grūšana, 
kārtslēkšana un stafešu skrējiens.

Visveiksmīgākie starti no 
Ventspils novadniekiem izdevās 
Dzintaram Grosbārdim, kurš iz-
pildīja savu personīgo rezultātu 
lodes grūšanā, izcīnot 5.  vietu 
(rez. 10,24 m) starp 24 Latvijas 
labākajiem vieglatlētiem. Visvai-
rāk emociju un spriedzes sagādāja 
Ventspils novada BJSS sprinte-
ri, kas 4x160 m stafetē atpalika 
vien astoņas sekundes simtdaļas 
no goda pjedestāla. 4. vietu (rez. 
1:42,48) stafetē izcīnīja Eduards 
Strelkovs, Roberts Ļubeļskis, Jo-
rens Lāže un Ansis Miķelsons. 

60 m/b finālā iekļuva Jorens Lāže, 
izcīnot 7. vietu un atkārtojot savu 
personīgo rezultātu 9,93 sek.

Starp Latvijas labākajiem 
desmit vieglatlētiem tāllēkšanā 
9. vietu izcīnīja Ansis Miķelsons 
(rez. 4,42 m), 10. vietu – Terēza 
Anna Žagare (rez. 4,43 m), 300 m  
10. vietā Nikola Kate Punka (rez. 
48,54 sek.). Markuss Meiļuns un 
Jorens Lāže augstlēkšanā ar rez. 
1,40 m ierindojās 10. un 11. vietā. 

Finālā startēja arī Mārtiņš 
Ķeizars, Armands Zāle, Karolī-
na Karla Matisone, Dārta Cērpa, 
Devora Rjabova, Daniella Zviedre. 
Slimības dēļ uz finālu neaizbrauca 
Viesturs Gerke.                   

Vieglatlētus sacensībām saga-
tavoja Ventspils novada BJSS tre-
neri Dainis Lodiņš, Kaspars Gul-
bis, Arno Kiršteins, Agris Paipals, 
Reinis Ziemelis.

Jolanta Ziemele 

Latvijas U14 čempionāts vieglatlētikā

Lēcienā Arno Kiršteina audzēknis Markuss Meiļuns.

Aizvadot pasākumu 
neierastās telpās, noslēdzies 
kluba “Karters” ikgadējais 
saviesīgais pasākums, kurš 
šoreiz risinājās Ugāles 
pagasta tautas nama 
pašreizējā mājvietā – 
“Mežrūpniekos”.

Pasākumā, kā ierasts, tika 
pasniegti apbalvojumi labāka-
jiem sportistiem iepriekšējā gadā 
kluba “Karters”  veidotajā Latvi-
jas velotriālistu reitingā. Pirmais 
– Arvis Dermaks, otrais – Ansis 
Dermaks, trešais – Mārcis Mei-
ers, visi Ventspils novada braucēji.

Tradicionāli tika pasniegti arī 
“Kartera”  velotriāla skolas meis-
tarības sertifikāti. Šogad tie bija 
divi par pirmo (Natālija Žubu-
re, Rūdis Rībens) un divi par 
otro līmeni (Daniels Žuburs, Ri-
čards Vrakins). Dokumenti ir kā 
apliecinājums, ka velotriālists ir 
izpildījis virkni standartizētu vin-
grinājumu. 

Sertificēšanas sistēma veidota 
braucēju motivācijas uzlabošanai 
garajos nesezonas treniņu mēne-
šos.

Neatņemama vakara sastāv-
daļa ir velobraucēju priekšnesumi. 

Pusotras minūtes laikā sportisti 
rādīja savu veloizrādi, un žūrija 
četru cilvēku sastāvā novērtēja 
priekšnesumu. Daļa dalībnieku uz-
stāšanos bija izdomājuši paši, daļai 
iesaistījusies ģimene. Lieliska ska-
tuves pieredze, ko sportojot iegūt 
nevar. Triku konkursa uzvarētājs 
šogad bija Markuss Karņickis.

Visa vakara norise bija Ulda 
Skudras zīmē, kurš svinēja savu 
septiņdesmito dzimšanas die-
nu. Klātesot ģimenei un arī sev 
tik nozīmīgajai triāla sabiedrībai, 
kurai nesavtīgi veltījis milzīgu 
savas dzīves laiku un izaudzinājis 
ne tikai augstas klases braucējus, 
kuriem palīdzējis apgūt iemaņas, 
bet arī treniņos milzīgu darbu 
veicis ar sporta ziņā “neperspektī-
viem”  vairāku paaudžu bērni-
em. Interesanti – par ko lielāks 
gandarījums? Par sava sportista 
pasaules sacensību pjedestālu vai 
par “neveikla“ bērna progresu 
lēkāšanā vienkārši ar kājām un 
uzlabotu spēju koordinēti kāpelēt 
pa šķēršļiem. Tāpat Uldis ir ide-
jiskais tēvs daudzām triāla dzīves 
norisēm Ugālē ne tikai “Kartera” 
pastāvēšanas laikā, no 2000. gada, 
bet jau 40 gadu garumā. Uldis ir 

bijis dzinējspēks mūsu sportā, un 
bez viņa sports Latvijā noteikti 
nebūtu tādā līmenī, kādā ir šobrīd. 
Daļēji saistība bijusi arī ar Latvi-
jas mototriālu. Ugālē trenēti mo-
tobraucēji (piemēram, par PSRS 
divkārtēju čempionu kļuvis ugāl-
nieks Māris Šēniņš), bijis Latvijas 
PSR mototriāla izlases galvenais 
treneris.

Pasākuma laikā koncertu snie-
dza dziesminieks Kārlis Kazāks, 
kurš dziedāšanu papildināja ar 
interesantiem stāstiņiem. Priekš-
nesums arī no Ugāles folkloras 
kopas, bija sagavota interaktīva 
aptauja ar jautājumiem par un ap 
Uldi Skudru. 

Paldies brāļiem Dermakiem 
par sniegtajiem velotriāla brauk-
šanas paraugdemonstrējumiem 
pasākuma atklāšanā, sportistiem 
– par sagatavotajiem velotriku 
konkursa priekšnesumiem. Paldies 
Ventspils novada pašvaldībai un 
īpaši Ugāles tautas nama darbinie-
kiem, kā arī Mārcim Dermakam 
par pasākuma apskaņošanu. Patei-
cība arī Ugāles folkloras kopai.

“Kartera”  prezidents 
Kristaps Skudra

Velotriāla kluba “Karters” vakars

Uldis Skudra savu 70. dzimšanas dienu nosvinēja kopā 
ar “Kartera” sportistiem, draugiem un radiem.  

KRISTAPA SKUDRAS ARHĪVA FOTO
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Talsu sporta hallē 6. februārī 
spēkiem mērojās vieglatlēti 
no Tukuma, Talsiem, Liepājas, 
Kandavas, Kuldīgas, Rojas,  
Ventspils pilsētas un Ventspils 
novada sporta skolas. Lepojamies 
ar Ventspils novada BJSS 

talantīgajiem vieglatlētiem, kuriem 
izdevās izcīnīt septiņas medaļas!

Teicami nostartēja Klāvs Bogdanovs – 
1. vieta 60 m/b (rez. 9,69 sek.) un 2. vieta 
lodes grūšanā (rez. 11,76 m), divas me-
daļas arī Kristam Muižniekam – 1.  vieta 
augstlēkšanā (rez. 1,65 m) un 3. vieta tāl-

lēkšanā (rez. 5,11 m).
Starp meitenēm vislabāk veicās Pārslai 

Bogdanovai – 2. vieta tāllēkšanā (rez. 4,92 
m) un 3. vieta 60 m/b (rez. 9,87 sek.). Teju 
pie divām medaļām tika Kaspars Plotnieks 
– 2. vieta tāllēkšanā (rez. 5,49 m) un 4. vieta 
60 m (rez. 7,81 sek.).

Olimpiskajā sešniekā iekļuva Krista Bie-
zā – 5. vieta lodes grūšanā, Alens Vārpiņš – 
5. vieta lodes grūšanā un 6. vieta tāllēkšanā, 
Alise Elza Skricka – 6. vieta 60 m/b.

Sacensībās startēja arī Singa Rozentāle, 
Laima Prūse, Madara Lindenberga, Sarika 
Doniņa, Lauma Ližbovska, Zane Hamstere, 
Annija Lāsma Apermane, Daniēla Rjabova, 
Betija Līva Žarska, Kristaps Lauris Radelis, 
Kārlis Antaļiks, Aksels Prols, Dans Deniss 
Amons, Kristers Reinfelds.

Audzēkņus sacensībām sagatavoja 
treneri – A. Čaklis, A. Paipals, K. Gulbis,  
D. Lodiņš. 

Jolanta Ziemele 

1. martā Popes sporta 
centrā norisinājās nakts 
turnīrs volejbolā. Turnīram 
bija pieteikušās piecas 
komandas: “Čipikāno”, 
“Ance”, ZS “Sproģi”, “Dūži” 
un “Ventavnieki”. Komandas 
izspēlēja viena apļa turnīru, 
aizvadot divus setus līdz 15 
punktiem, vienādu punktu 
gadījumā izspēlējot trešo 
setu līdz trīs zelta punktiem.

5. vietā “Dūži” – Agris Biles-
kalns, Mariss Gredzens, Matīss 
Gredzens, Māris Indāns, Inguss 
Pēterfelds, Ainārs Ansons.

4. vietā “Ventavnieki” – Ando 
Bože, Madars Vejkajs, Roberts 
Grīnbergs, Nauris Mizovskis, 
Kristaps Mizovskis, Andis Sal-
miņš, Armands Jansons.

3. vietā “Ance” – Mareks Iza-
šars, Oskars Ozoliņš, Ingus Vei-

denbaums, Andis Veidenbaums, 
Kristiāns Tinte, Gvido Jansons, 
Kaspars Freimants.

2. vietā ZS “Sproģi” – Rinalds 
Kārlsons, Uģis Kronlaks, Deivids 
Stups, Dāvis Fjodorovs, Sandris 
Vērsis.

Jāpiebilst, ka vietu sadalījumu 
no 4. līdz 2. vietai noteica gūto 
un zaudēto punktu koeficients, jo 
visām trim komandām bija pa di-
vām uzvarām – ZS “Sproģi” (+6), 
“Ance” (-8), “Ventavnieki” (-16).

1. vietā “Čipikāno” – Sandris 
Jankevičus, Mārtiņš Meiris, En-
dijs Skolmeistars, Ēriks Radelis, 
Andris Graudužis, Aleksis Kris-
tiņš.

Paldies sacensību dalībnie-
kiem un palīgiem. Paldies mūsu 
atbalstītājiem – ARB “Pope”, “Mā-
jai un dārzam”, biedrībai “Popes 
muiža”, Ventspils novada pašval-

Puzes pamatskolas 
sporta zālē trešo reizi tika 
organizēts “Salidojuma 
kauss” basketbolā, uz kuru 
pulcējās absolventi no Puzes 
un Tārgales pamatskolas 
un Ugāles vidusskolas, kuri 
kādreiz sportoja, aizstāvot 
savas skolas godu. Tagad 
vīri labprāt plecu pie 

pleca pacīnās basketbola 
laukumā, kā arī satiek 
bijušos skolas biedrus un 
bērnības draugus. 

Tā kā bijušos tā laika Ventspils 
rajona zēnus likteņa līkloči ir aiz-
veduši uz dažādām Latvijas pilsē-
tām un citām apdzīvotām vietām, 
tika izveidotas četras komandas 
ar dažādiem nosaukumiem.

Turnīrs bija organizēts pēc apļu 
sistēmas, kur katra komanda izspē-
lē ar katru. Spēles notika atraisītā 
gaisotnē, bet, protams, neizpalika 
arī sīvas cīņas, kurās uzvarētājs tika 
noskaidrots tikai pēdējās minūtēs 
vai pat pēcspēles soda metienos. 

Spēļu starplaikos notika kon-
kursi: labākais soda metienu izpil-
dītājs un labākais trīspunktu me-

tienu izpildītājs. Šeit abas godalgas 
ieguva komandas “Oži” spēlētāji: 
soda metienu labākais izpildītājs 
A. Dortāns un trīspunktu metienu 
labākais izpildītājs E. Rumpis. Tika 
noteikts arī turnīra rezultatīvākais 
spēlētājs, un tas bija I.  Pēterfelds 
no komandas “Talsi”.

Trešo reizi par “Salidojuma 
kausa” basketbolā ieguvēju tika 

kronēta Talsu komanda. Otrajā 
vietā Rīgas “Blice”, trešajā vietā 
Blāzmas komanda un ceturtā – 
“Oži”. Liels paldies “Salidojuma 
kausa” dalībniekiem, Ventspils 
novada pašvaldībai un idejas au-
toram Naurim Zariņam.

Puzes pagasta sporta darba 
organizators un galvenais 

tiesnesis Sandris Šteinbergs

1. vietas ieguvēji – komandas “Čipikāno” spēlētāji.                      SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO

Nakts turnīrs volejbolā

dībai, volejbola klubam “Pope”, 
Popes pagasta pārvaldei. Nāka-
mās Popes sporta kluba sacen-
sības paredzētas 23.  martā, kad 

Popes sporta centrā (Liepu ielā 
2) norisināsies 3X3 nakts turnīrs 
basketbolā. Vairāk informācijas 
un nolikumu meklējiet mūsu “Fa-

cebook” mājaslapā www.facebook.
com/popessportaklubs.

Sandris Jankevičus

“Salidojuma kauss” basketbolā

Basketbola turnīra dalībnieki satikušies Puzē. RAITA MŪRNIEKA FOTO

Izcīna septiņas medaļas
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Ugāles vidusskolā valda 
patriotisks gars

Ugāles vidusskola jau daudzus gadus sadarbojas ar Zemessardzes 
46. kājnieku bataljonu un organizē pasākumu “Komandu diena”. Šoreiz 
zemessargus uz mācību iestādi atveda kaprālis Artūrs Tukišs, un viņi 
vērtēja, kā 5.–12. klašu audzēkņi piedalījās ierindas skatē. Katra koman-
da bija padomājusi par atbilstīgu noformējumu, darbības tika veiktas sa-
skaņoti, varēja manīt katras klases vienotību. Pēc tam notika aktivitātes 
četrās darba grupās: ieroču mācība, komandas saliedēšanas uzdevums, 
Latvijas valsts un armijas vēsture, fiziskā sagatavotība. Kad tika paziņoti 
ierindas skates rezultāti, kļuva zināms, ka 5.–9.  klašu grupā uzvarējis 
7. klases kolektīvs, bet vidusskolas grupā šoreiz labākie bija 11. klases 
skolēni. Savukārt labākie komandieri bija 5. klases audzēkne Gerda 
Ābele, 6. klases skolniece Evelīna Blase un 8. klases audzēknis Ričards 
Vrankins. Jaunajiem ugālniekiem, kā atzīst mācību iestādes direktores 
vietniece audzināšanas darbā Anda Aumale, patikusi “Komandu diena”, 
turklāt tās norisi vēroja arī 1.–4. klašu skolēni, kuri pēc dažiem gadiem 
paši varēs piedalīties patriotiskajā pasākumā, kurā var apgūt jaunas pras-
mes, parādīt jau iegūtās zināšanas un demonstrēt savu fizisko izturību.

Marlena Zvaigzne

Ugāles teātra baudītājiem 
9.  februāra pēcpusdienā bija ie-
spēja skatīt aizraujošu un hu-
moristisku izrādi ar dramatisma 
akcentiem Ventspils pensionāru 
biedrības “Liedags” amatierteātra 
izpildījumā. Izrāde “Trīs skaistas 
sievietes” ir par mūsdienu sievie-
tēm, kurām vairs nav 49 un kuras 
jūtas vientuļas, tomēr apzinās, ka 
šādi nevar dzīvot, un saprot, ka 
nekad nav par vēlu sākt visu no 
sākuma. Šīs izrādes laikā varēja 
izjust visdažādākās emocijas – 
smaidīt, no sirds izsmieties, sajust 
nolemtību, kā arī ieslīgt pārdomās 
par to, cik ļoti šī tematika savijas 
ar mūsu ikdienu. Un tieši šo emo-
ciju gammu izdzīvoja arī mūsu 
skatītāji, kuri vēroja izrādi pie ka-
fijas tases.

Savukārt 20.  februāra pie-
vakarē mūs priecēja Ventspils 
Vācu kultūras biedrības ansambļa 
“Windau” un “Ventspils blūmīze-
ristu” kopīgais koncerts “Draugu 
pulkā nāc”. Vienā plūdumā savi-
jās gan vācu, gan latviešu valodā 
dziedātas un spēlētas dziesmas, 
starp kurām bija gan viegli bau-
dāmas melodijas, gan tādas, kuru 
ritmā tā vien gribējās laisties valša 
trīssolī. Koncerta radītā gaisotne 
bija viegla un nepiespiesti omulī-
ga, bet vienlaikus arī pārdomāta 
un, gribētos teikt, profesionāla. 
Vislielākais gandarījums māks-
liniekiem un mums, pasākuma 
organizatoriem, bija redzot, ka 
skatītāji pēc koncerta savās gaitās 

Lieli bērni, mazi bērni,
Iesim visi sveces liet:
Lielas sveces, mazas sveces,
Raibiem krāsu ziediņiem.

Gada otro mēnesi februāri 
dēvē par Sveču mēnesi. Mūsdie-
nās Sveču dienas tradīcijas ir maz 
saglabājušās. Lai tās neizzustu 
pavisam, pirmsskolas izglītības 
iestādē “Lācītis” runājam par lat-
visko dzīvesziņu. Tēmas “Sveces 
un sveču stāsti” apguve saistījās ar 
dažādām nodarbēm, tostarp tapa 
sveces daudzveidīgās tehnikās. 
Visvairāk bērnus aizrāva svecī-
šu krāsošana ar marmorizēšanas 
krāsām. Viņi varēja izvēlēties vie-
nu vai vairākas krāsas un, iepilinot 
tās ūdenī, vērot krāsu spēles. Pa-

peldinot svecīti krāsainajā ūdenī 
un tad izņemot, katrs ieraudzīja 
savu brīnumu. Divu vienādu sve-
ču nebija. Bērni ar lielu interesi 
skatījās, kas pārējiem sanācis. 
Savā priekā ar vecākiem viņi da-
lījās izstādē.

Ticējums vēsta, ka Sveču die-
nā daudz jāēd, daudz jātērē un 
arī jāpriecājas, tādēļ bērni runāja 
tautasdziesmas, gāja rotaļās un 
dziedāja dziesmas par svecēm. Iz-
skaņā visi cienājās ar gardumiem.

Sveču dienas pasākumā 
piedalījās Ugāles PII “Lācītis” 

četrgadīgo bērnu grupa 
“Sprīdīši” un skolotājas 

Elīna Zaharova un 
Ilva Rūmniece

Puiši pārbauda spēkus, skolas biedru pārvietojot nestuvēs. UGĀLES VIDUSSKOLAS ARHĪVA FOTO

Pašā ziemas viducī – 
Sveču diena

“Mēs to paveicām!” priecājas zēni un meitenes. 
ILVAS RŪMNIECES FOTO

Ugālē atkal viesojas aktieri un mūziķi

devās, apmierināti smaidīdami. 
Liels paldies viesmāksliniekiem 
par kolosālo sniegumu, kā arī 
biedrības vadītājai Mārai Krau-
lei par atsaucību, par “Ventspils 
blūmīzeristu” uzrunāšanu šādam 
kopdarbam un par iespēju uz-
ņemt Ugālē abus kolektīvus.

“Draugu pulkā nāc” nav no-
saukums vienam koncertam, bet 

gan vairāku koncertu virknei, jo 
martā paredzēts baltkrievu un 
ukraiņu biedrības koncerts, kurā 
skanēs melodijas citu tautu va-
lodā un ar citu temperamentu 
izpildītas. Sekojiet līdzi aktuālai 
informācijai! Gaidīsim ikvienu in-
teresentu!

Ugāles tautas nama vadītāja 
Liene Rodionova

Ugālē uzstājās “Ventspils blūmīzeristi”.  

Skats no izrādes “Trīs skaistas sievietes”. 
LIENES RODIONOVAS UN LĪGAS PORIETES FOTO
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Bērnība. Pasaku laiks... 
Kas gan var būt labāks, ja tu 
nokļūsti pasakā?

Doties uz Pasaku balli nevar 
katru dienu, un tas izdodas ti-
kai retajam. Ugāles vidusskolas 
Skolas padomes vecāki ierosinā-
ja sarīkot pasākumu 1.–4.  klašu 
skolēniem. Tā ideju scenārija vei-
dā materializēja Skolas padomes 
priekšsēdētāja vietniece Liene 
Rodionova. Un tā, sadarbojoties 
ar sākumskolas skolotājām un ci-
tiem pedagogiem, tapa tematisks 
pasākums “Pasaku balle”. Saposu-
šies atbilstoši tematikai, dalībnieki 
pulcējās pirmā stāva gaitenī. Tur 
bija krāšņas princeses, smalkas 
pelītes, labsirdīgs, balts eņģelis, 
bezbailīgi bruņinieki, rūķi, laumi-
ņas, pat Šreks. Direktore Lāsma 
Millere sveica Pasaku balles da-
lībniekus un novēlēja demonstrēt 
atjautību, gudrību un veiklību sta-
cijās un raitu dejas soli ballē. 

Katrā ballē ir ieejas biļete. Uz 
Pasaku balli ieejas biļeti varēja 
iegūt, centīgi un aktīvi darbojo-
ties septiņās stacijās un saņemot 
septiņus zīmogus. Katrā stacijā 
bija uzdevumi, sastīti ar latviešu 
tautas pasakām, folkloru. Viens 
no grūtākajiem uzdevumiem bija 
salikt latviešu rakstu zīmju puzles, 
bet, strādājot komandā plecu pie 
pleca, ar visu var tikt galā. Skrie-

šana ar septiņjūdžu zābakiem ir 
sarežģīta, ja esi princese vai bru-
ņinieks ar zobenu pie sāniem. 
Betmenam tas izdodas daudz 
vieglāk. Zināšanas par labo un 
ļauno, par čaklumu un slinkumu, 
par labsirdību un vienaldzību, kas 
tik spilgti atainotas pasakās, vaja-
dzēja demonstrēt stacijā, kurā gal-
venie tēli bija Maija un Paija.

To, cik Lāčplēsis stiprs, zina 
ikviens, bet parādīt savu spēku ir 
daudz sarežģītāk. Stacijā “Pa garo 
pupu” bija jāsašķiro pupas un 
zirņi – īsta pacietības pārbaude! 
Kamēr pirkstiņi veikli darbojās, 
varēja pārrunāt iespaidus par tēr-
piem un paveikto citās stacijās.

Balle sākās ar polonēzi – svi-
nīgi un priecīgi. Iespēja pavieso-
ties seno laiku ballēs bija, vērojot 
notiekošo uz lielā ekrāna. Dejo-
šanas maniere no seniem laikiem 
līdz mūsdienām – tā to varētu 
nodēvēt. Kad iespaidu par dejo-
šanu ir tik daudz, gribas mēģināt 
pašiem, tāpēc tika dejots, dejots, 
dejots... Noslēgumā – disenīte, ko 
vadīja 11. klases skolēni.

Lieliska diena! Paldies Lienei 
Rodionovai, Zandai Blumfeldei, 
Ilzei Gulbei, Elitai Leitei, Anitai 
Upītei un sākumskolas skolotājām.

Sākumskolas metodiskās 
komisijas vadītāja 

Zenta Ķeizare

Labi panākumi sporta deju skatē 
Katru gadu Liepājā notiek sporta deju skate “Zvaigznītes”, kurā pie-

dalās dejotāji no Kurzemes un Zemgales skolām un deju klubiem. Arī 
Ugāles vidusskolas dejotāji devās uz sacensībām “Zvaigznītes 2019”. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz mūsu dejotāji nostartēja 
ļoti labi. No mūsu skolas uz skati aizbrauca 10 pāri. No tiem trīs pāri 
ieguva 1. vietu, četri – 2. vietu un trīs – 3. vietu. 

Pirmo vietu izcīnīja E. Upīte ar partneri K. Šimpermani, R. Anše-
vica un N. Malisevs, M. Rodionova un A. Svinsters.

Paldies M. Rodionovas, A. Rutkovska, E. Zaharovas un K. Zaharo-
vas vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu.

Sporta deju skolotāja Zenta Ķeizare

Ventspils Piejūras 
brīvdabas muzejā mūs 
sagaidīja ļoti viesmīlīgi 
un silti. Iesākumā 
apskatījām vecu zvejnieku 
māju “Smiltnieki”, kurā 
dzīvojušas piecas paaudzes. 
Redzējām vecas mēbeles, 
sadzīves priekšmetus, pat 
rotaļlietas, ko lietojuši mājā 
dzīvojošie bērni. 

Mums pastāstīja par Mete-
ņiem. Uzzinājām, ka tie ir pava-
sara gaidīšanas svētki ar dažādām 
jautrām izdarībām. Piemēram, 
pārģērbšanos dažādos tēlos, tālu 
ciemos braukšanu, vizināšanos 
no kalna, īpašu ēdienu gatavoša-
nu. Muzeja pagalmā piedalījāmies 
dažādās atrakcijās. Uzdevums 
ar malku un ragaviņām likās ļoti 
neparasts un interesants. Aizrau-
joša bija koka pogu meklēšana, 
izmantojot fotogrāfijas. Skaļi iz-
runājot ticējuma vārdus, dzinām 
kurmi ārā no dārza. Cerams, ka 
kurmis vairs neizcilās dobes mu-
zeja teritorijā. Noslēgums bija pie 
sprakšķoša ugunskura. Mūsu kla-
sei ļoti patika šī jautrā pēcpusdie-
na, jo uzzinājām vairāk par Me-
teņu svinēšanu un piedalījāmies 
dažādās aktivitātēs.

5. klases audzēkne 
Marta Ikše

Meteņi Piejūras brīvdabas muzejā

Svinot Meteņus, tika veikti dažādi uzdevumi.
MARTAS IKŠES ARHĪVA FOTO

Katrs mācību gads 
ikvienā skolā ir spraiga 
darba un dažādu notikumu 
pilns. Sava darba augļus 
Mūzikas un mākslas skolā 
parasti sākam plūkt otrajā 
semestrī, jo tad audzēkņi 
piedalās dažādos konkursos 
gan novadā un reģionā, gan 
citur.

Ugāles Mūzikas un māks-
la skolas mākslas programmas 
audzēkņi jau otro gadu iesaistās 
Siguldas mākslu skolas “Baltais 
flīģelis” organizētajā estampa 
grafikas konkursā “Siguldas līni-
ja”. Konkursa tēma šogad – ma-
nas apkārtnes ainava. No Ugāles 
konkursam tika nosūtītas 2. kla-
ses audzēkņu Andra Zaļkalna un 

Linarda Skudras linogriezuma 
tehnikā darinātās Ugāles ainavas 
ar mūsu pagasta lepnumu – lu-
terāņu baznīcu. Priecājamies, ka 
žūrija, kurā bija gan pasniedzēji 
no Mākslas akadēmijas, gan Na-
cionālā kultūras centra pārstā-
vis, 3. vietu piešķīra ugālniekam 
Andrim. Labākie darbi, tajā skaitā 
Andra “Ugāles ainava”, līdz aprīļa 
beigām apskatāmi Siguldas nova-
da jaunajā kultūras centrā “Sigul-
das devons”. 

Arī mūzikas specialitātēs 
varam priecāties par audzēk-
ņu sasniegumiem. Mūsu pūtēji 
tradicionāli piedalās Kurzemes 
un Žemaitijas reģiona mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu spē-
les audzēkņu konkursā, kas jau 

13 gadus notiek Saldū. 6.  martā 
savu māku rādīt turp devās 4. ei-
fonija klases audzēknis Viesturs 
Dubenlāže un 2. trombona klases 
audzēknis Rihards Proņuks, līdzi 
brauca skolotājs Viesturs Ozols un 
koncertmeistare Arita Grīnberga. 
Abi puiši kļuva par laureātiem: 
Viesturam – III, bet Rihardam – II 
pakāpes diploms! Rihards turklāt 
nupat, 21. janvārī, ieguvis 3. vietu 
Latvijas mūzikas skolu pūšamins-
trumentu spēles audzēkņu valsts 
konkursa II kārtā. Tiešām lielisks 
sniegums 2. klases audzēknim!

Pēc ilgāka laika sasparojušies 
arī pianisti: 2. klases audzēkne 
Evelīna Zaharova (skolotāja Sand-
ra Kārkliņa) ieguvusi III vietu 
Kurzemes reģiona mūzikas skolu 
pianistu konkursā “No prelūdijas 
līdz...”, kas notika Ventspils Mūzi-
kas vidusskolā. 

Šādi konkursi dod pieredzi 
audzēkņiem un skolotājiem, bet 
prieku – visai skolas saimei. No 
sirds apsveicu bērnus, viņu vecā-
kus un skolotājus!

1. marta pēcpusdienā savā 
skolā uzņēmām Piltenes Mūzi-
kas skolas audzēkņus un skolotā-
jus – kopā muzicējām draudzības 
koncertā, bet pēc neliela cienasta 
bērni iesaistījās radošajās darb-
nīcās. Skolotāji tikmēr pie kafijas 
tases dalījās pārdomās par darba 
procesu, un bijām vienisprātis – lai 
bērni, mācoties mūziku un māks-
lu, gūtu sekmes, būtiska ir vecāku 
attieksme un iesaiste. Novēlu, lai 
sadarbība ar mūsu skolu sniedz 
savstarpēju gandarījumu, un infor-
mēju, ka skolas audzēkņu vecāku 
sapulce plānota 4. aprīlī plkst. 18. 

Ugāles MMS direktore 
Rasma Petmane

Pasaku ballē 
daudz tika dejots

Meitenes žigli pārlasa pupas. Uzdevums paveikts! 
ZENTAS ĶEIZARES ARHĪVA FOTO

Panākumi priecē visu skolas saimi

Viesturs (pa kreisi) un Rihards pie Saldus Mūzikas un 
mākslas skolas.
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18. februārī Ugāles 
vidusskolas skolēniem 
tika piedāvātas neierastas 
stundas – digitālā mājturība, 
3D datorgrafika, robotika un 
dronu nodarbība. Tās vadīja 
Ventspils Digitālā centra 
speciālisti. 

Par bezpilota lidaparātiem 
dzirdējuši gandrīz visi, bet reā-
li dzīvē ar tiem darbojušies ne-
bijām. Pasniedzējs Elvijs Īvāns 
iepazīstināja ar teoriju par dro-
niem, to lietošanu, izmantoša-
nas riskiem un apdraudējumiem. 
Apskatījām dažādu izmēru un 
jaudas dronu modeļus un prak-
tiski darbojāmies ar tiem. Guvām 
pieredzi, cik “viegli” tos vadīt. 
Pasniedzējs piedāvāja gatavot 
dronus pašiem. Skolēni darbojās 
ar “Tiny whoop” un nano dro-
niem, kā arī DRL dronu simu-
latoru. Jaunieši, kuri piedalījās 
nodarbībā, secināja, ka dronus 
vadīt ir sarežģītāk, nekā izskatās. 
Praktisko nodarbību gribētos at-
kārtot.

Digitālās mājturības nodar-
bībās darbojās jaunākā un vidējā 
skolas vecuma bērni. Pasniedzēja 
Māra Jaunzeme mācīja skolēniem 
maketēšanu, izmantojot profesio-
nālu programmu “Adobe Illustra-
tor”. Izveidotais makets tika no-
virzīts uz īpašu aparatūru, beigās 
ar specializētu printeri izdrukājot 
oriģinālu dizaina priekšmetu, pie-
mēram, uzlīmi, vai ar karstuma 
presi apdrukājot audumu.

Rakstīšana, pareizāk sakot, 
zīmēšana ar 3D pildspalvām bija 
kaut kas jauns un ļoti neparasts. 
Pildspalvas pildījumam izmanto-
jām ļoti skaistus krāsainus plast-

masas diegus – iegūtais rezultāts 
patika gan pašiem bērniem, gan 
viņu audzinātājām.

Pašiem izfantazēt, prast 
programmēt un konstruēt īstu 

lego “WeDo” robotu ar noteik-
tām darbības funkcijām likās 
ļoti sarežģīti, bet skolotāja Ingu-
sa Blauduma vadībā tas izdevās. 
1. klases skolēni tik ļoti priecājās 

par “Bee-bot” jeb “bitīšu” roboti-
ņu pārvietošanos, viņu guldzošos 
labsajūtas smieklus dzirdēja jau 
gaitenī.

3D datorgrafikā audzēkņi iz-
mantoja specializētu datorprog-
rammatūru “Tinker Cad”, lai radī-
tu, piemēram, savu sapņu māju un 
izvietotu tajā mēbeles. Skolēniem 
palīdzēja Digitālā centra speciālis-
te Arnita Vaitkuss.

Skolēnu atsauksmes: “Tas ir 
interesanti un noteikti noderīgi 
jebkuram. Šīs prasmes noteik-
ti vajadzīgas tiem, kas domā par 
dizainera profesiju”, “Iepazīt, pa-
šiem darīt – maketēt, program-
mēt, konstruēt, vadīt… ko gan 
vairāk var vēlēties?! Tikai gribē-
tos, lai nodarbības būtu garākas 
un tikšanās ar Digitālā centra 
pedagogiem notiktu vismaz divas 
reizes semestrī!”, “Šodien bija vis-
interesantākā diena! Paskaties, cik 
ļoti skaistas man uzlīmes! Un te es 
esmu ar draugu!”, “Man ļoti patika 
konstruēt lego robotus. Varētu jau 
arī mājās, bet blakus vajag tādu 
skolotāju kā Inguss!”

Ventspils Digitālā centra no-
darbības sagādāja skolēniem gan 
pārsteigumu, gan pozitīvas emo-
cijas, gan patīkamu gandarījumu 
par paveikto. Paldies vieslekto-
riem par profesionalitāti un pras-
mi pacietīgi mūs atbalstīt.

11. klases audzēknis 
Mārcis Dermaks

Jau kopš oktobra 
12. klase Lailas Gruntes 
vadībā gatavojās vienam 
no nozīmīgākajiem 
notikumiem pēdējā 
vidusskolas gadā – 
Žetonvakaram jeb,  
kā šogad modernizēja šo 
nosaukumu, Gredzenu 
vakaram. 

Pēdējās nedēļas bija īpaši 
grūtas. Mēģinājumi, kuri allaž 
norisinājās vakarpusē, atņēma 
daudz laika un spēka, gribējās āt-
rāk parādīt skatītājiem visu saga-
tavoto un beidzot sagaidīt to mī-
tisko mieru (pēc divām nedēļām 
mūs jau gaidīja pirmie eksāmeni, 
nezinu par kādu mieru mēs tolaik 
sapņojām). Te nu tā diena pienā-
ca – 22. februāris.

Labā ziņa – mūs atbrīvoja no 
mācību stundām, kas nozīmē, 
ka mums bija iespēja izgulēties. 
Sliktā ziņa – vairums no mums 
bija tik satraukušies, ka nekāds 
labais miegs neiznāca, un arī 
ēšana nesagādāja to prieku, kas 
ierasts. Mēs ieradāmies skolā 
agrāk, lai varētu uztaisīt bildes 
izlaiduma albumam (12.  klasē 
viss ir jāplāno vairākus soļus uz 
priekšu). Bilžu uzņemšana, pēdē-
jais mēģinājums, saspringtas 30 

minūtes klasē, un te nu mēs jau 
iesoļojām zālē mūzikas pavadīju-
mā, un abpus mums stāvēja mīļie 
un dārgie cilvēki. Atceros, man 
prātā pazibēja īsa doma: “Varu 
derēt, ka mums kaut kas nojuks.” 
Tas nebija domāts ļauni, drīzāk 
man gribējās pasmaidīt, jo tā nu 
ir sanācis, ka katrā pasākumā 
kāds aizmirst tekstu. Tā ir sava 
veida tradīcija. Tradīcija, kuru 
mēs lauzām.

Es nezinu, kas tovakar noti-
ka. Satraukums, kuram būtu jā-
būt uzstāšanās laikā, bija zudis. 
Mēs darījām to, ko bijām darī-
juši desmitiem reižu mēģināju-
mos, viss likās pilnīgi ierasti un 
vienkārši, nekāda stresa, tikai 
sajūta, ka viss ir kontrolēts. Mēs 
apsveicām vecākus (daži vecā-
ki notrausa pa asarai), skolotā-
jus, dāvājām skolai savu žetonu, 
un te nu pienāca ilgi gaidītais 
krustvecāku atklāšanas brīdis. 
Mūsu klase izlēma atjaunot šo 
tradīciju, un mēs bijām arī tie, 
kas starpbrīžiem ilgi meklēja 
atbildi uz jautājumu, kurš būs 
mans krustvecāks. Dažiem tas 
nebija pārsteigums, bet dažus 
pārsteidza nesagatavotus. Īpaši 
atmiņā paliks brīdis, kad Megijas 
un viņas krustmātes Andas Au-

males runāšanas laikā uzsprāga 
balons, liekot visai zālei nobīties 
un drīz pēc tam iesmieties. Mēs 
visi bijām tik labā omā, ka šādi 
pārsteigumi likās kā laba zīme. 
Daži skolotāji bija sagatavojuši 
veselus dosjē par savu krust-
bērnu, citi dāvāja zelta zivtiņas, 
izvilinot no apkārtējiem pielūgs-
mes pilnus izsaucienus, citi ru-
nāja tik sirsnīgi, ka saraudināja 
savu krustbērnu. Domāju, visi 
klasesbieri piekritīs, ka tajā brīdī 
mēs jutāmies laimīgi un atslā-
buši, viss likās tik jauks un silts. 
Pēc krustvecāku “atmaskošanas” 
mums bija iespēja noskatītes 
video, kurā bijām apvienojuši 
mūsu atmiņas par pēdējiem ga-
diem – bildes un video. Sākumā 
bijām plānojuši veidot video ti-
kai no smieklīgajiem skolas brī-
žiem, bet visai drīz sapratām, ka 
vēlamies parādīt gan smieklīgo, 
gan nopietno, mūsu mērķus un 
hobijus. Mūs. Bija patīkami re-
dzēt, kā vecāki, skolotāji, viesi ar 
smaidiem vēro un ar smiekliem 
papildina kameras objektīvā no-
ķertos brīžus no mūsu dzīves.

Pēc tam bija neilga pauzīte, 
kuras laikā mēs paspējām pār-
ģērbties un izkliegties par to, cik 
satraukušies esam. Cilvēki, kas 

atradās netālu no mums, dro-
ši vien domāja, ka mūsu klasē ir 
30 cilvēki – tik lielu troksni mēs 
radījām. Tam sekoja klusa lavīša-
nās uz skatuvi un sirreāla sajūta, 
kad mēs dzirdējām fonā skanam 
teātra intro – zīmi, ka tūlīt jau 
viss sāksies. Laila deva pēdējās 
pamācības, mēs satraukti sačuk-
stējāmies, platām acīm vērojām 
cits citu.

Te nu tas brīdis ir klāt! Mū-
zika apklust, mēs steidzīgi ieņe-
mam “mūķeņu pozu”, un aizkari 
veras vaļā, atklājot skatienam zāli 
ar cilvēkiem, nevis tukšumu, kā 
bijām raduši mēģinājumos. Un 
kāpēc tieši tajā brīdī tik ļoti gri-
bējās sākt smieties? 

Šoreiz mēs atkārtojām savu 
varoņdarbu – neviena sajaukta 
teksta. Tas joprojām liekas teju 
neiespējami. Mēģinājumos nebija 
tādas reizes, kad kāds neaizmirs-
tu tekstu, bet te pēkšņi nevienas 
kļūdiņas. Godīgi sakot, domāju, 
ka lielā mērā šī brīnuma iemesls 
bija skatītāji. Atbalsts bija feno-
menāls, lai neteiktu vairāk. Katrs 
joks un to pastiprinošā kustība 
tika pavadīta ar smieklu šalti. 
Mēs nebijām tam gatavi, brīžiem 
bija tik grūti nesmieties līdzi, kad 
smējās zāle. Skatītāji nebija klāt 

visos mēģinājumos, viņi to ne-
zināja, bet tik labi mēs nebijām 
spēlējuši vēl nekad. Tovakar tapa 
daudz jaunu intonāciju, daudz 
jaunu kustību un veiksmīgu im-
porvizāciju. 

Un pēdējā dziesma... Pat 
rakstot sirds sāk sisties straujāk. 
Tā bija “bomba”! Visiem skatī-
tājiem azartiski mirdzošas acis, 
aplausi, smiekli, pat līdzi dejotāji. 
Enerģijas rezerves nu bija vaļā, 
un mēs spridzinājām, cik spē-
ka. Sajūta bija eiforiska, to visu 
vērojot. Dziesma beidzas, mēs 
strauji elšam, sarkani vaigi un 
plati smaidi, skatītāji aplaudē, cik 
spēka, svilpo, mēs paklanāmies 
un saprotam – te nu tas ir. Šis ir 
galā. Mēģinājumi ir galā. Godīgi, 
es nespēju atsaukt atmiņā pasā-
kumu mūsu klases pieredzē, kurš 
būtu labāks par šo. 

Laila bija mēnešiem ilgi mūs 
mācījusi, rīkojusi mēģinājumus, 
un te nu mēs sapratām, kāpēc 
tas viss bija vajadzīgs. Bez viņas 
mēs pilnīgi noteikti nebūtu tiku-
ši galā, tas vakars lielā mērā bija 
tieši viņas nopelns, par ko esam 
bezgala pateicīgi. Tāds nu bija 
Žetonvakars. Brīnišķīgs.

Diāna Andrejeva 

Priecīgi jautrais Gredzenu vakars

Tehnoloģiju diena 
Ugāles vidusskolā

Ir interesanti uzzināt, ko par jaunajām tehnoloģijām domā draugi.
MĀRČA DERMAKA ARHĪVA FOTO
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TĀRGALE

Lai brāzmo vējš, lai puteņo sniegs,
Dziedoša cilvēka sirdī vienmēr plaukst kāds zieds!
Tārgalē no dažādām Latvijas vietām sabrauca dziedātāji ar smai-

došām sejām un skanīgām balsīm, lai piedalītos sadziedāšanās svētkos 
“Dziesmu putenis”. Tālāko ceļu bija mērojuši vokālā ansambļa dalībnieki 
no Bauskas novada Mežotnes. 

Festivālā piedalījās 11 vokālie ansambļi: Bauskas novada Mežotnes vo-
kālais ansamblis “Mēs” (vadītāja Liene Gaile), Valdemārpils pilsētas sievie-
šu vokālais ansamblis “Kaprīze” (vadītāja Ingrīda Gulbe), Zvārdes sieviešu 
vokālais ansamblis “Druve” (vadītāja Dina Zariņa), Lībagu brīvā laika pa-
vadīšanas centra vīru vokālais ansamblis “Trubadūri” (vadītāja Valida Vei-
dele) un sieviešu vokālais ansamblis  “Alba” (vadītāja Dina Bičule), Saldus 
novada Druvas pagasta vokālā grupa “Druvas tonis” (vadītāja Dina Zariņa), 
Ventspils Kultūras centra vīru koris (vadītāja Lorija Cinkus), Užavas sievie-
šu vokālais ansamblis “Saiva” (vadītāja Ilze Geste), Puzes sieviešu vokālais 
ansamblis “Mežaroze” (vadītāja Lienīte Čače), Tārgales sieviešu vokālie an-
sambļi “Ziedu laiks” un “Dzimtais krasts” (vadītāja Margita Kronberga).

Par tradīciju ir kļuvusi viesu sagaidīšana ar dziesmu, jestrām pār-
baudēm un izdarībām. Festivāls ir apliecinājums tam, ka dziesma mūs 
vieno un dara stiprus. Kopā būšana un sadziedāšanās saliedē cilvēkus. 
Koncerta noslēgumā visu ansambļu dalībnieki un skatītāji tika aicināti 
vienoties kopējā dziesmā “Sanāciet, sadziediet”. 

Pēc koncerta sākās draudzības vakars, un katrs pasākuma dalībnieks 
varēja pēc sirds patikas atpūsties. Vakara gaitā kolektīvi bija sagatavo-
juši dažādus pārsteigumus, bija pārbaudījumi un izklaidējoši konkursi, 
kuros ar lielu atsaucību iesaistījās visi pasākuma dalībnieki. Piemēram, 
ansambļu vadītājiem tika piešķirta unikāla iespēja piedalīties pārvērtību 
šovā un iejusties dažādu varoņu, slavenību un personību tēlos. 

Aplausus un ovācijas vakara otrajā daļā no “Deju puteņa” viesiem izpel-
nījās muzikants Kaspars Ivasks, kurš rūpējās par muzikālo noformējumu. 

Tārgales pagasta kultūras pasākumu organizatore 
Ilga Porniece

Tārgales pamatskola 
no 2017. gada septembra 
piedalās Eiropas Sociālā 
fonda projektā “Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” 
(8.3.2.2/16/I/001).

Šī projekta laikā Tārgales 
pamatskolā palielināta atbal-
sta personāla pieejamība skolē-

niem. Speciālās izglītības peda-
gogs sniedz atbalstu audzēkņiem 
ar mācīšanās traucējumiem, 
logopēde  papildus strādā ar 
5.–9. klašu skolēniem, kuriem 
nepieciešama palīdzība, tiek no-
drošināts  pedagoga palīgs  tiem 
audzēkņiem, kuriem vajadzīga 
palīdzība mācību stundu laikā vai 
pēc stundām. 

Ievērojami paplašināts 
skolēnu redzesloks

Mācību vizīte Botāniskajā dārzā.        ILZES JUDZIKAS ARHĪVA FOTO

Papildus skolā darbojas  inte-
rešu izglītības pulciņi:

l mediju lietotprasmes pul-
ciņš 1., 2., 3., 4. klasei,

l diskusiju klubs 5.–9. klasei,
l zinātnisko un tehnisko eks-

perimentu pulciņš 6.–8. klasei,
l pulciņš “Gudrinieku skola” 

talantīgajiem skolēniem un tiem, 
kuri vēlas tādi kļūt.

No projekta līdzekļiem ap-
maksātas mācību vizītes jeb eks-
kursijas un praktiskās nodarbības 
dabā.

No 2017. gada septembra līdz 
2019. gada februārim skolēniem ir 
organizētas 11 mācību vizītes un 
divas praktiskās nodarbības dabā. 
Viņi apmeklējuši Ventspils Amatu 
māju, Ventspils Livonijas ordeņa 
pili, Kurzemes Democentru, Rīgas 
Zooloģisko dārzu, Rīgas Botānisko 
dārzu un Dabas muzeju. Mācību 
vizītes dod iespēju apgūt zināšanas 
ne tikai skolā un klasē, bet arī ie-
gūt plašāku redzesloku, mācīties, 
apvienojot teoriju ar reālo dzīvi. 
Skolēni labprāt darbojas projektā 
organizētajos pulciņos. 

Pulciņā “Gudrinieku skola” au-
dzēkņi paši mācību gada sākumā 
lemj, kuras tēmas vēlētos apgūt 
padziļināti. Skolotājas vienmēr 
domā, kādus cilvēkus aicināt cie-
mos, kurp doties vai kā darboties, 
lai skolēni zināšanas apgūtu aiz-
raujoši, būtu ieinteresēti meklēt un 
atrast atbildes. Skolēni ir izzināju-
ši dažādas profesijas. Pie viņiem 
viesos bijuši: mežkopis, lauksaim-
nieks, glābējs ūdenslīdējs, kos-
metologs, frizieris, veterinārārsts 
u.c. Kad pulciņa nodarbībās tika 
runāts par mājdzīvniekiem, skolē-
ni devās gan uz fermu, gan Suņu 
audzētāju biedrību, gan veterināro 
klīniku. Audzēkņi izdomā arvien 
jaunas tēmas, par kurām gribētu 
uzzināt, un skolotājas darbojas kā 

konsultanties, kas palīdz tikt pie 
šīm zināšanām.

Zinātnisko un tehnisko ekspe-
rimentu pulciņa nodarbībās bērni 
cenšas izprast cilvēka un vides mij-
iedarbību, uzzina par cilvēka at-
bildību, par dabas piesārņošanu ar 
atkritumiem, par dabas resursu kā 
cilvēka dzīvei nepieciešamo izejma-
teriālu taupīšanu, par sadzīves at-
kritumu savākšanas, šķirošanas un 
atkārtotas pārstrādes nozīmi. Sko-
lēni veic eksperimentus, praktiski 
darbojas un izdara secinājumus.

1.–4. klašu audzēkņi labprāt 
apmeklē mediju lietotprasmes 
pulciņu. Sākumskolas skolēniem 
ļoti patīk darboties datorklasē, viņi 
prot lietot datoru, ikdienā izmanto 
internetu. Pulciņā skolēniem tiek 
mācīts ne tikai tas, kā meklēt un 
atrast informāciju, bet arī, kā at-
šķirt ticamu informāciju no melī-
gas, nepatiesas informācijas.

Diskusiju klubā darbojas 5.–9. 
klašu skolēni, kuri vēlas pilnvei-
dot savas prasmes uzstāties, ne-
baidīties izteikt domas publikas 
priekšā, mācīties analizēt un ar-
gumentēt. Audzēkņi interesējas 
par norisēm tuvākā apkārtnē, 
valstī un pasaulē, apspriež tās un 
analizē. Diskusiju kluba dalībnieki 
savas prasmes pārbauda, organi-
zējot un vadot pasākumus citiem 
skolēniem, piemēram, tika orga-
nizēta diskusija “Kas ir latvietis?” 
un diskusija-spēle par pilsonisku-
mu. Tuvojoties Latvijas Republi-
kas 100. gadadienai, diskusiju klu-
ba dalībnieki vadīja klases stundas 
1.–4. klašu skolēniem par Latvijas 
neatkarību un valstiskumu.

Dalība Eiropas Sociālā fonda 
projektā “Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai” 
bagātinājusi Tārgales pamatskolas 
interešu izglītības piedāvājumu, 
skolēniem ir iespēja apgūt zinā-

šanas un prasmes mūsdienīgā, 
radošā veidā. Visi projekta laikā 
organizētie pulciņi ir nepiecieša-
mi skolēnu redzesloka paplašinā-
šanai, viņi tos labprāt apmeklē, arī 
no vecākiem saņemtas pozitīvas 
atsauksmes. 

Diemžēl pedagogu trūkuma 
dēļ nav izdevies organizēt pulci-
ņa “Gudrinieku skola” nodarbī-
bas 1.–4. klašu skolēniem. Augstu 
vērtējam atbalsta personāla (spe-
ciālās izglītības pedagoga, peda-
goga palīga, logopēda) darbību. 

Ļoti vērtīgas skolēniem ir mā-
cību vizītes un iespēja zināšanas 
apgūt citā vidē, saistīt tās ar reālo 
dzīvi. Diemžēl, rakstot projekta 
pieteikumu, bija jānorāda konkrē-
ti muzeji u.c. vietas, ko plānojam 
apmeklēt. Tas liedza maksimā-
li efektīvi izmantot resursus, jo 
esam sapratuši, ka bija nepiecie-
šams paredzēt plašāku mācību vi-
zīšu galapunktu piedāvājumu. 

Kopumā augstu vērtējam pro-
jekta pasākumu efektivitāti. To 
pierāda mācību rezultātu paaug-
stināšanās 2017./2018. mācību 
gadā. Gan 1.–4. klašu grupā, gan 
5.–9. klašu grupā 2017./2018. mā-
cību gadā skolēni nav saņēmuši 
nepietiekamus vērtējumus gadā. 
Uzlabojums 1.–4. klašu grupā ir 
par 3%, 5.–9. klašu grupā – par 
11,7%.  Iepriecina tas, ka to sko-
lēnu skaits, kuri saņēmuši augstus 
vērtējumus, ir palielinājies.

Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta “Atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai” 
līdzekļi palīdzējuši mūsu skolas 
skolēniem apgūt ne tikai obligāto 
mācību saturu, bet arī ieraudzīt 
pasauli daudz plašāk. Šie līdzekļi 
ir ieguldīti mūsu bērnu nākotnē. 

Tārgales pamatskolas 
direktore 

Ilze Judzika

“Dziesmu putenī” 
satiekas 11 ansambļi ZIRAS

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma 
dēļ Ziru pagastā no 13. marta tiek mainīts 
Ziru pasta nodaļas darbības modelis, darba 
laiks un atrašanās vieta, pielāgojot to 
iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk 
Zirās visus pasta pakalpojumus katru 
darbdienu no plkst. 13 līdz 14 nodrošinās 
pagasta pārvaldes telpās “Saulgriežos” vai 
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie 
pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasī-
jumu Ziru pasta nodaļā, kas vidēji ir tikai pieci pasta 
sūtījumi darba dienā un rada Latvijas Pastam ikga-
dējus zaudējumus vairāk nekā 4400 eiro, tiek mai-
nīts pasta nodaļas darbības modelis, darba laiks un 
atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs 
ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi, 
kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ieraks-
tītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences 
saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu 
pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku 
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, ie-
maksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas 
pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu 
rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazum-
tirdzniecībā.

Jebkuram reģiona iedzīvotājam jau pašlaik ir pla-
šas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpoju-

mus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks 
klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu 
nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu 
piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abo-
nēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, 
komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS 
kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Ziru pagasta iedzīvo-
tājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu 
no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, 
zvanot uz tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. 
Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvie-
tā Ziru iedzīvotāji var pieteikt, zvanot uz tālruni 
23281749.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma 
izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtīju-
ma bezmaksas saņemšanu Ziru pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 63630618 
vai 25702024 un norādot datumu, kurā klients vēlas 
saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Užavas pasta 
nodaļu “Avotos”, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja 
pieteikuma iespējama katru darba dienu no plkst. 7 
līdz 12. Ziru pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpoju-
mu saņemšanas iespējām no 13. marta tiks informēti 
ar īpašiem paziņojumiem pastkastītēs.

Latvijas Pasta Ārējo komunikāciju 
vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa

Pasta pakalpojumus Zirās sniegs pagasta pārvaldē
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Nākat, bērni, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Citam ragi, citam nagi,
Citam aste pakaļā!

(Latv. t. dz.)

Tādi un vēl citādi ērmi 16. feb-
ruārī bija skatāmi vairākos Vents-
pils novada pagastos, kas bija 
izvēlēti par 2019. gada Starptau-
tiskā masku festivāla norises vie-
tu. Maskotu ļaužu grupas viesojās 
arī Popes pagasta z/s “Bērziņi”. 
Dienu tik tīkamiem darbiem kā 
svētības, auglības, turības un vi-
sādas citādas labas -ības nešanai 
Dieviņš atvēlēja saulaini jauku un 
pavasarīgi siltu, kas lielākoties arī 
noteica sapulcējušos ļaužu labo 
garastāvokli un vēlmi iesaistīties 
jautrā jampadracī. Droši vien 
starp tautastērpos ģērbtām dā-
mām un kungiem būtu arī kāda 
atpazīstama seja, bet zem tām 
trakajām maskām jau pat īsti ne-
var saprast, vai tur apakšā sieviešu 
vai vīriešu kārtas kājas dancī lai-
žas! Salacgrīvas “Cielava” un Rīgas 
“Zvīgzna” nāca pagalmā kā vecīši, 
nesot mieru, saticību, pārticību, 
viedumu un iesaistot mājas saim-
niekus savās rituāla dejās. Līdzi 
paņemtās čigānietes, kā jau īstas 
sava aroda pratējas, saimniekiem 
pārdeva skaistu, rožainu sivēnu, 
bet, neskatoties uz labo aizmaksā-
šanu, izmānīja to atpakaļ! Labi, ka 

vēl visādus labumus izzīlēja...
Rīgas “Garataka’’ kā miežvilki 

par savu ierašanos paziņoja ar ga-
riem taures pūtieniem. Vilku ādās 
un vilku maskās ģērbušies, noslē-
pumaini un biedējoši mītiski sim-
bolizēja gudrību, auglību un labu 
ražu. Kā jau vilkiem piedienas, te-
ritoriju lai iezīmēja – ļaunumam 
šajā sētā vietas nav!

Tad, kad no busiņa “izbira” 
Saulkrastu “Dvīga”, prezentējot 
pelnu āžus, sākās īstena jautrība! 
Nu kā tad bez kazām – kaza ir 
galvenā gaismas, prieka, laimes 
un auglības nesēja visur, kur vien 
parādās! Āžu bara galvenais bar-
vedis, kā pienākas, apslacīja “Bēr-
ziņu” augus, lai tie augtu raženi 
un vareni. Pelni putēja uz visām 
pusēm, svētījot visus klātesošos.

Latvijā ir vairāk nekā 70 da-
žādu masku grupu nosaukumu. 
Galveno par maskošanos Latvijā 
varēja uzzināt, noklausoties Aīdas 
Rancānes pētījuma prezentāciju 
Popes pamatskolā. Gada tumšā-
kais laiks kopš senatnes ir masko-
šanās laiks. Maskas ir universāla, 
noslēpumaina, arī savdabīgi krāš-
ņa cilvēces kultūras mantojuma 
daļa. Tās savieno viņpasauli ar 
šodienu, ļauj atbrīvot katrā mas-
kas nēsātājā pirmatnīgo un senat-
nīgo rituāla enerģiju. “Tāpat kā ir 
vīrietis un sieviete, Saule un Mē-
ness, diena un nakts, ir dzīvs un 

nedzīvs. Dzīvais cilvēks dzīvo te, 
bet nedzīvais ir viņsaulē, cita vari-
anta nav,” sacīja Aīda Rancāne. Ja 
vien ir vēlme, to var izbaudīt katrs 
no mums, izvēloties sev piemēro-
tu masku. Nu, varbūt nākamajā 
masku festivālā un Meteņdienā 
arī Popes “Pūnika’’ var iemēģināt 
maskošanās rituālu? Hm, nepie-
tiek ar to vien, ka maska mugurā 
un kažoks otrādi apvērsts – jāprot 
to masku darbībā parādīt, lai citi 
notic, ka viss notiek pa īstam.

“Masku būtība ir tāda, ka tās 
visu sagriež kājām gaisā, jo mas-
košanās laikā dzīve tiek apvērsta 
otrādi – tiek atceltas normas un 
aizliegumi, zūd sociālā hierarhija 
un ar to saistītās bailes, pietāte un 
etiķete. Vietā stājas familiaritāte, 
atklāta runāšana, jokošana un brīvi 
žesti. Abi dzimumi sāk uzvesties 

pretēji pieņemtajam. Tas tāpēc, ka 
maskošanās rituālu dziļākā būtība 
ir simboliska haosa restaurācija, 
kas bija pirms pasaules radīšanas. 
Tātad visam jābūt citādam nekā 
parasti, uzspēlētam un pārspīlē-
tam. Masku gājienam raksturīgas 
ritmiskas un neritmiskas darbības, 
troksnis, kustība, pārspīlēti smiek-
li vai bēdāšanās. Šķind zvani, sitas 
katlu vāki. Masku tēli iziet ārpus 
parastajiem cilvēka mērogiem – tie 
ir lieli, resni, klibi, līki, ar greizām 
kājām un rokām. Maskas neiet 
cilvēka gaitā, tās klumburē, klibo. 
Ja tu esi mazs un tievs, maska tevi 
padara lielu un resnu, nedabiski 
garu vai neproporcionālu – ar lielu 
galvu vai kājām,” skaidroja Andris 
Kapusts, Latvijas Folkloras biedrī-
bas valdes priekšsēdētājs. 

Jā, ar kājām gaisā sagriežas 

gan šis un tas, bērnus var pabaidīt, 
sak’ – neklausīsi, paņems līdzi! 
Senos laikos bērni esot slēpušies 
pagultē, bet šodien lec pieaugu-
šajiem līdzi un mācās danču so-
ļus jau no agras bērnības. Pie visa 
jāpiebilst, ka sen nebija tik traki 
smiets kā masku saieta laikā Po-
pes kultūras namā.

Ar nepacietību gaidīsim pava-
sari, kad ziemas guļā saliktie augi 
sāks sazaļot, lai novērtētu lielo 
svētību un auglību, lai baudītu 
prieku un laimi!

Paldies Ugāles folkloras kopas 
“Urdava” dziedātājiem un vadītā-
jai Aritai Grīnbergai par palīdzī-
bu, sagaidot un pavadot viesus!

Maskotos viesus savā saim-
niecībā uzņēma z/s “Bērziņi” 
saime Imants, Iveta, Beāte un 
Jēkabs Bērziņi.

Maskas bez 
aizspriedumiem

“Bērziņu” sētā satikās vecīši no Salacgrīvas un Rīgas. IMANTA BĒRZIŅA FOTO

Gadi aizrit, bet manas domas par 
1991. gada barikāžu dienām nav mainījušās. 
Joprojām ar patiesu cieņu izturos pret 
tiem drosmīgajiem vīriem un sievām, kas 
1991. gada janvārī pierādīja vēlmi aizstāvēt 
mūsu valsti un trauksmainajās janvāra 
dienās devās uz Rīgu, nedomājot par 
iespējamām briesmām, kas viņus varētu 
sagaidīt Rīgas ielās. Šī cieņa pamudināja 
mani 2003. gadā organizēt 1991. gada 
barikāžu dalībnieku Piemiņas zīmes 
pasniegšanu pužiņiem, pirmajā reizē to 
saņēma 73 barikāžu dalībnieki,  
otrajā reizē – 16.

Zinu, ka ne visi barikāžu dalībnieki mūsu nova-
dā toreiz šo iespēju izmantoja, tāpēc vēlos izstāstīt, 
kas jādara tagad, lai reģistrētos barikāžu dalībnieku 
rindās. Barikāžu dalībnieki vairs nesaņem Piemiņas 
zīmes, bet tikai Pateicības rakstus.

Ja 1991. gada barikāžu dalībnieks vēl nav reģistrē-
jies, bet vēlas to izdarīt, reģistrāciju veic 1991. gada 
barikāžu dalībnieku biedrība Rīgā. Uz Rīgu jāaizsūta 
iesniegums, kuru var rakstīt jau apbalvots un reģis-
trēts barikāžu dalībnieks par citiem vēl nereģistrē-
tiem barikāžu dalībniekiem, ar kuriem ir bijis kopā 
barikādēs. Iesnieguma veidlapu varu ikvienam inte-
resentam aizsūtīt.

Aizpildītu iesniegumu (ieskenētu) jāsūta uz e-pasta 

adresi info@barikades.lv vai pa pastu 1991. gada bari-
kāžu dalībnieku biedrībai Krāmu ielā 3, Rīgā, LV-1050.

Pēc iesnieguma saņemšanas sešu mēnešu laikā 
biedrības valde izskata iesniegumus un virza Pateicī-
bas raksta saņemšanai.

No pagājušā gada visi 1991. gada barikāžu dalīb-
nieki, kuri ir saņēmuši Piemiņas zīmes vai Pateicības 
rakstus, var saņemt barikāžu dalībnieka apliecību – 
dokumentu, kas apstiprina barikāžu dalībnieka sta-
tusu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas valsts 
un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 
1991.  gada barikāžu dalībnieku statusu”. Pašvaldība 
tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ie-
guvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās 
garantijas, atlaides un atvieglojumus. Apliecības iz-
sniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība Rīgā, 
Krāmu ielā 3, darba dienās, izņemot pirmdienu, no 
plkst. 9 līdz 17. Ierodoties saņemt apliecību, līdzi jā-
ņem Piemiņas zīmes apliecība vai Pateicības raksts 
(oriģināls vai kopija) un personu apliecinošs doku-
ments (pase vai eID karte).

Pirmdienās 1991. gada barikāžu dalībnieku bied-
rības biedri dodas uz dažādām Latvijas pašvaldībām, 
lai izsniegtu barikāžu dalībnieku apliecības uz vietas. 
Ceru, ka izdosies to noorganizēt arī mūsu novadā.

Māra Kraule

Aicinām pieteikties 
barikāžu dalībniekus

1991. gada barikāžu dalībnieki, kuri ir reģistrējušies un 
kuriem pasniegta Piemiņas zīme vai Pateicības raksts, ir 
tiesīgi saņemt barikāžu dalībnieka apliecību. 

Tā paredzēta uzrādīšanai Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs 
saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Paš-
valdība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem 
barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, atlaides un atvieg-
lojumus.

Apliecības izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība 
Rīgā, Krāmu ielā 3, bet tā rīko arī izbraukumus, tādēļ Ventspils 
novada pašvaldība aicina barikāžu dalībniekus līdz 1.  maijam 
pieteikties katra pagasta pārvaldē pie lietvedes, lai saprastu, cik 
daudz cilvēku vēlas saņemt statusu apstiprinošu apliecību. Pare-
dzams, ka apliecības mūsu novadā izsniegs 19. augustā. Par vietu, 
kur tas notiks, paziņosim vēlāk.  

Izbraukumos biedrības pārstāvji dodas tad, ja ir vismaz 80 intere-
sentu, apliecības vienā dienā var izsniegt ne vairāk kā 120 cilvēkiem, 
tādēļ ir jāzina, kā organizēt darbu. Ierodoties saņemt apliecību, līdzi 
jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Pateicības rakstam (oriģinālam vai 
kopijai) un personu apliecinošam dokumentam (pasei vai eID kartei). 
Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav reģistrējušies un ieguvuši kādu 
no apbalvojumiem, statusa apliecību iegūt nevarēs. Par reģistrēšanās 
kārtību interesēties 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībā.

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA 1991. gada 
barikāžu dalībniekiem
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Lai arī nominācijā 
“Kultūrvieta 2018” uzvaras 
lauri tika autobusu pieturai 
Gulbenes pusē, Popes muiža 
balvas “Kilograms kultūras” 
sabiedrības balsojumā 
ieguva vislielāko atzinību 
Kurzemē un nokļuva finālā 
līdzās tādai kultūras pērlei 
kā Latgales vēstniecība 
“Gors”.

Uzzinot pārsteidzošo vēsti, 
ka Latvijas sabiedrisko mediju rī-
kotajā iedzīvotāju balsojumā par 
Kurzemes 2018. gada kultūrvie-
tu atzīta Popes muiža un līdz ar 
to tā nokļuvusi finālā, prātā nāca 
Imanta Ziedoņa vārdi par vie-
tām, kuras grib, lai tās sauc vārdā: 
“Tad tās atmostas. Un cilvēki paši 

redz un pārliecinās, ka viņi spējīgi 
diezgan vietas pamodināt.” 

Iespējams, mēs, popiņi, vēl 
līdz galam ikdienā neapjaušam sa-
vas vietas vērtību, kamēr kāds no 
malas nav to pateicis. Taču iegūtā 
sabiedrības atzinība Popes muižas 
vēsturiskajam ēku kompleksam un 
ainaviskajai apkārtnei ir ne vien 
apliecinājums tam, ka daudzu 
gadsimtu garumā izkoptā vide ir 
sabiedrības vērtība, bet arī pamu-
dinājums turpināt darboties, lai tā 
kļūtu vēl dzīvīgāka un sakoptāka. 
Tomēr tas nav iespējams bez paš-
apziņas un iedvesmas, bet Popei kā 
vietai ar tām ir paveicies. Kā lieci-
na vēstures avoti, sākot jau ar fon 
Bēru dzimtas godprātīgo attieksmi 
pret vidi, vēlāk ar tiem, kas Popes 

JŪRKALNE

2. martā Jūrkalnes tautas 
namā norisinājās sacensības 
kāršu spēlē zolīte. Pēc 
septiņām spēļu kārtām un 
vairāku stundu spraigas 
cīņas tika noskaidroti 
sacensību uzvarētāji. Pirmo 
vietu izcīnīja Normunds 
Tomsons, otro – Ainars 
Šlangens, trešo vietu ieguva 
Artūrs Skļomiņš. 

Visu mīlētāju diena Jūrkalnē 
tika atzīmēta ar jautru, humora 
pilnu Kuldīgas amatierteātra vies-
izrādi “Kā mēs viņus...”. Savukārt 
9.  februārī tautas namā sanāca 
lieli un mazi jūrkalnieki, lai nosvi-
nētu Meteņus. Pēc mīklu minēša-
nas un izlēkāšanās dančos katrs 
pasākuma apmeklētājas varēja 
izmēģināt roku pankūku cepšanā, 

tika sapcepta liela kaudze ar īpaši 
gardām Meteņu pankūkām.

Ēnu dienas laikā arī Jūrkalnes 
tautas namā ciemojās pieci apņē-
mīgi, zinoši un entuziasma pilni 
jaunieši jeb ēnas. Viņiem bija ie-
spēja paskatīties, kā notiek ikdie-
nas darbs Ventspils novada paš-
valdībā. Jaunieši uzzināja, kādi ir 
tautas nama vadītājas pienākumi 
un ikdienas darbi, tikās ar pārval-
des vadītāju Guntaru Reķi. Un, lai 
vairāk iepazītu Ventspils novada 
pašvaldību un tās struktūrvienību 
darbu, ēnotāji devās uz Ventspili 
un iepazinās ar Ventspils nova-
da pašvaldības Kultūras nodaļas 
vadītāju Zani Pamši un Ventspils 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku Māri Dadzi.

Kristīne Skrulle

Spēlē zolīti, 
svin Meteņus

Zolītes turnīrā šoreiz uzvarēja Ainars, Normunds un Artūrs.               KRISTĪNES SKRULLES FOTO

Popes muiža nes 
“Kultūrvietas 2018” 
vārdu Kurzemē

KOMENTĀRS 
 JANA EGLE, dziesminiece, rakstniece, balvas 

“Kilograms kultūras” finālā iekļuva ar savu 
jaunāko grāmatu “Svešie jeb miļeņkij ti moi”: 

– “Kilograma kultūras” nominācija bija kaut kas pavisam negaidīts 
un nepiedzīvots. Izsvērta, izmērīta kultūra – vai tas vispār ir iespējams? 
Kā izmērīt un salīdzināt izglītotu mākslinieku smalki izplānotās un vēlāk 
profesionāli realizētās ieceres ar entuziasmu, Dullā Daukas apvāršņa 
meklējumiem, cilvēcisku aizrautību, īstenojot sapņus. Kā salīdzināt atbildības 
sfērās sadalītu darbu daudzskaitlīgā komandā, veidojot milzu uzvedumus 
tūkstošiem dalībnieku, ar stundām, kas pavadītas vienatnē, tikai ar vārdiem 
radot pašam savu īpatnējo pasauli. Taču pretrunas nav. Dziesminieks ar 
savu vienatnē radīto dziesmu iedvesmo popiņus saņemties, sapurināties, 
pieķerties un radīt, atjaunot, lepoties, pārstāvēt. Savukārt Pope iedvesmo 
mūs dziedāt, krāt vārdus, pieskārienus, smaržas un bišu sanoņu, lai kaut kad 
to visu vienatnē atkal pārradītu un dotu atpakaļ, dotu tālāk. Un tā ir ar jebkuru 
kultūras jomu. Lielais atver mazo, un mazais iekustina lielo. Un vienmēr 
paliek noslēpums – kurā brīdī kurš ir lielais, kurš mazais, un kad, viens otru 
pāraugdami, tie mainās vietām. Biju laimīga “Kilograma kultūras” ceremonijā 
dzirdēt Roberta pamatota lepnuma pilnos vārdus par Popi un video sižetā 
redzēt šo tik daudziem īpašo vietu. Es sajutos piederīga. 

kalnā saimniekoja padomju laikos. 
E.  Mikāla un J.  Teibes pašapziņu 
uzturošie pagājušā gadsimta as-
toņdesmito gadu videostāsti par 
Popi iedvesmas lomu turpina pil-
dīt vēl šodien, un, kas zina, kāda 
Popes kalna ainava un muižas ēku 
komplekss būtu šodien, ja kolhoza 
priekšnieks G.  Jaunķierps to būtu 
ļāvis apbūvēt ar tā dēvētajām “lī-

Skaistā Popes muiža no putna lidojuma.    MIKA UZANA FOTO

AIVARA ĶESTERA FOTO

vānietēm” un Zirgu stallī nebūtu 
ielaidis restauratoru brigādi?

Tas, kas Popē iedvesmo šo-
dien, ir daudzu cilvēku gadsimtu 
gaitā veiktais darbs un cieņa pret 
vietu. Ja Popes muižas kungu mā-
jas saimnieki (Popes pamatskolas 
kolektīvs) to nebūtu tik godprātīgi 
uzturējuši, vākuši vietējo vēstures 
liecības un izkopuši arī muižas ap-
kārtni, ja Bērziņu ģimenes aicinā-
ti, popiņi nepulcētos talkās un ne-
sāktu paši saviem spēkiem izkopt 
vēsturisko muižas parku un, bied-
rības “Popes muiža” mudināti, ar 
rokām paši nenoraktu velēnu no 
sadrupušā betona, lai atkal Popes 
kalnā atgrieztos mūzikas skaņas, 
vai Popei būtu cerība iekļūt 2018. 
gada kultūrvietu finālā? Visdrīzāk 
jau ne. Ja nebūtu Popes ainavas, 
muižas vēsturiskās auras, kas mīt 
kalnā, visticamāk, nebūtu ne fes-
tivāla “Vārti”, ne koncertu Zirgu 
stallī, ne citu kultūras aktivitāšu, 
kas aicina ne tikai uz izklaidi, bet 
arī savas vēstures, dzimtas sakņu 
un nacionālo vērtību apzināšanos.

Tādēļ paldies Popes iedzīvo-
tājiem “Kilograma kultūras” nos-
lēguma pasākumā, kas norisinājās 

26. februārī Latvijas Mākslas aka-
dēmijā un ko tiešraidē translēja 
Latvijas Televīzija un Latvijas Ra-
dio, teica arī Roberts Grīnbergs, 
kuru pasākuma rīkotāji bija uzai-
cinājuši pārstāvēt Popes muižu. 
Viņš uzskata, ka šis Latvijas sa-
biedrības augstais novērtējums ir 
būtisks ne tikai pašiem popiņiem, 
kas kārtējo reizi liek tiem apzinā-
ties savu unikalitāti un gūt atzinī-
bu par padarīto, bet arī daudzām 
citām Latvijas vietām un to ļau-
dīm tas liek apzināties, ka arī viņi 
ar savu darbu un gribu spēj darīt 
lielas lietas. Šī atzinība, viņaprāt, 
nav par kādu konkrētu notikumu, 
konkrēta cilvēka vai organizācijas 
darbu, bet gan par vietu kopu-
mā, kurā ir iesaistīti visi popiņi, 
kas veido šo kopējo kultūrvietu. 
Būtiski, ka ar šādu sabiedrības at-
balstu spējam vēlreiz arī Ventspils 
novada pašvaldībai, kas ir lielā-
kās daļas šo kultūrvēsturisko ēku 
īpašniece, pierādīt, ka Popes mui-
ža neatstāj vienaldzīgus, ka ļoti 
daudziem rūp tās liktenis. Paldies 
visiem, kuri ar savu balsojumu at-
balstīja Popes muižu! 

Dace Vašuka
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Ja kāds pasākums notiek 
jau trešo reizi, tad man 
liekas, ka to var dēvēt par 
tradīciju, vēl jo vairāk tāpēc, 
ka arī nākamajā gadā Blāzmā 
sporta draugi piedalīsies 
sporta dienā “Salidojuma 
kauss” basketbolā.

Puzes pamatskolas absolventi 
labprāt apmeklē skolas salidoju-
mus, kas notiek ik pēc pieciem ga-
diem, pēdējais bija 2016. gadā. Ne-
vienam nav jāstāsta, ka tieši skolu 
absolventu salidojumi ir tie, kuros 
risinās atmiņu stāsti, skolas biedri 
dalās ar savu pieredzi, izskan as-
prātības, joki un noteikti rodas lie-
liskas idejas. Par šādu lielisku ideju 
uzskatu domu organizēt Blāzmā 
basketbola sacensības “Salidojuma 
kauss”. Salidojuma vakarā četri Pu-
zes pamatskolas absolventi Sandis 
Anderšmits, Nauris Zariņš, Krists 
Boitmanis un Salvis Heinbergs at-
cerējās sportiskās gaitas Puzē un 
secināja, ka pužiņi, kas nu jau sko-
lu beiguši un dzīvo dažādās Lat-
vijas vietās, joprojām ir sportiski 
un turpina kopā ar domubiedriem 
aktīvi sportot. Izkristalizējās vēl-
me kaut reizi gadā satikties sporta 
sacensībās Blāzmā uz basketbola 
turnīru “Salidojuma kauss”. Ideja 
ir realizēta, un 23. februārī Blāzmā 
uz trešajām draudzīgajām basket-
bola sacensībām pulcējās četras 
komandas, lai pacīnītos par kausu 
un medaļām, jo viss te notiek pa 
īstam un nopietni. Organizatori 
rūpējas par nepieciešamajām lie-
tām pilnvērtīgai sacensību norisei, 
ir sagādātas medaļas, darbojas sek-
retariāts, ir uzaicināts neatkarīgs 
sacensību tiesnesis. Galvenā at-

Akcija – mans soliņš Mežaparkam 45. gadskārtā. 
Idejas mērķis: atjaunot jauko skatu atpūtas vietas Mežaparka teritorijā.

Tava aktivitāte:
l novieto soliņu (paša izgatavotu vai pirktu) sev iemīļotā vietā parkā;
l ziedo materiālus soliņa izgatavošanai (akmens, metāls, koks) Puzes 

pagasta pārvaldē.
Akcijas darbības laiks – līdz aprīlim.

Puzes pagasta aktīvistu vārdā Anda Lejniece

Sen jau pierasts – ja kāds pa-
mana klejojošu suni vai kaķi, tad 
šis cilvēks noteikti atradīs Ievas 
Grīnbergas tālruņa numuru un 
viņai to paziņos. Ieva uz šo ziņu 
reaģēs nekavējoties, sauks palīgā 
savus domubiedrus un meklēs 
nelaimē atstātajiem dzīvniekiem 
mājas. Pašai viņai šobrīd ir četri 
dīvānkaķi un divi suņi, katrs no 
tiem ir kļuvis par ģimenes locekli 
un ienācis ar savu stāstu. “Ir dažā-
di cilvēki, ir cilvēku cilvēki, bet es 
laikam esmu dzīvnieku cilvēks. Ja 
es redzētu, ka kādam dzīvniekam 
tiek nodarīts pāri, par sevi laikam 
negalvotu...,” atzīstas Ieva. 

Protams, viņa nav vienaldzīga, 
ja nelaimē nokļuvis kāds cilvēks 
vai palīdzība nepieciešama sli-
mam bērniņam, bet uzskata, ka 
cilvēks māk palūgt, bet nepasar-
gātie uz ielas to nespēj izdarīt, un 
kurš gan cits, ja ne kāds cilvēks vi-
ņus tur izliek un atstāj, un kādam 
tad nu viņi jāpaglābj...

Bērnībā Ievai savu dzīvnieku 
nebija, bet visu dzīvnieku karalis 
viņas acīs bija zirgs. Ar zirgiem 
nedaudz saistās bērnības atmi-
ņas, kad viņa uz zirgu stalli Puzē 
gāja kopā ar omammu Lidiju, kas 

bija zirgkopēja. Pēc pamatskolas 
beigšanas Ieva mācījās Kazdan-
gas sovhoztehnikumā un ieguva 
zootehniķes diplomu, bet sekoja 
laiku maiņa, un šajā profesijā viņa 
nav strādājusi. Tehnikumā gūtās 
zināšanas noder, jo Ievas sapņi ir 
piepildījušies, viņai pašlaik ir divi 
zirgi un bariņš skaistu trušu. Visi 
šie dzīvnieki pie viņas esot mūža 
maizē, ja nu vienīgi kāds jaunais 
trusēns iegūst sev labus saimnie-
kus un jaunas mājas, pret to Ievai 
iebildumu nav, bet pati truša cepe-
ti viņa nav baudījusi. Brūnajai ķē-
vei Rudītei ir 24 gadi, Ievas aprūpē 
tā ir 19 gadus, un abas vieno liela 
mīlestība. Ieva aicina viesos drau-
gus, paziņas un citus interesentus, 
organizē izjādes vai braucienus ar 
kamanām ziemā, liek lietā savas 
radošās idejas, kad apmeklētāji 
vēlas svinēt svētkus dabā, lai viss 
būtu citādi, nekā ierasts. 

Pagājušajā gadā materializē-
jies sens sapnis – Ievai nu tagad 
pieder balta ķēvīte Dinastija, jau 
cienījamā vecumā, bet galvenais, 
ka balta, jo Ievai vienmēr patiku-
ši balti zirgi. Taču nu jau līdzās 
zirgiem četru gadu laikā par mīļ-
dzīvniekiem kļuvuši arī truši. Tos 

var samīļot ikviens, kas ierodas 
ciemos, un Ievai ir gandarījums 
par to, kā spoži iemirdzas mazo 
apmeklētaju actiņas, kad viņi dro-
ši vien pirmo reizi mūžā pieskaras 
trusim, paglauda mīksto kažoci-
ņu, pabaro garaušus un pavada 
neaizmirstamus brīžus laukos. 
Ne jau tikai maziem bērniem, arī 
cita vecuma cilvēkiem saskarsme 
ar dzīvniekiem sniedz pozitīvas 
emocijas, un Ieva priecājas, ka var 
dalīties ar to, kas pašai tuvs.

Ieva nesapņo par ceļojumiem 
uz tālām zemēm, un tādos doties 
nemaz nebūtu vienkārši, ja mājās 
prāvs dzīvnieku pulks – kam gan 
tos uzticēt... Viņa labi jūtas mājās, 
savā Puzē, kur dzimusi un augu-
si, kur tālu ievijas senču takas un 
tagad aizrit viņas dienas. Ja atliek 
brīvs brīdis, Ieva dodas pie jūras, 
bauda tās plašumu, izjūt tās noska-
ņojumu un noteikti atrod kādu jū-
ras viļņu noglāstītu stikla gabaliņu.

Ievas stiprākais balsts ir viņas 
ģimene – gan vīrs Alvis, gan meita 
Līva savu dzīvi nespēj iedomāties 
bez dzīvniekiem, līdz ar to labi pa-
līgi nav tālu jāmeklē, viņi ir tepat 
līdzās.

Māra Kraule

šķirība no citviet vērotām sacen-
sībām ir tā, ka zālē valda lieliska, 
ļoti draudzīga gaisotne, spēlētāji 
iztiek bez asumiem un spēka paņē-
mieniem, aplausi atskan ikvienam, 
pat pretinieka komandas spēlē-
tājam, ja bumba ieripojusi grozā. 
Ne uz mirkli nepazūd sacensību 
galvenais vadmotīvs, proti, iespēja 
satikties. Sacensībās šogad star-
tēja 20 bijušie Puzes pamatskolas 
audzēkņi un deviņi viņu atbalstī-
tāji, ar kuriem komandu vadītāji 
kopā sporto. Visi četri šīs lieliskās 
idejas autori ap sevi pulcina inte-
resentus un ir komandu kapteiņi. 
Sandis Anderšmits vadīja koman-
du “Rīga”, kurā ir bijušie pužiņi, 
kas dzīvo Rīgā. Krists Boitmanis 

ir pazīstams Ozolniekos, un viņa 
komandā “Oži” spēlēja pieci puiši 
no Ozolniekiem. Salvis Heinbergs 
no Talsiem komandā “Blic” bija pa-
manījies iesaistīt daudzus bijušos 
pužiņus. Komandas “Blāzma” no-
saukums it kā liecina, ka tur spēlē 
visi vietējie, taču vadītājs Nauris 
Zariņš un citi šīs komandas da-
lībnieki ir kļuvuši par ventspilnie-
kiem, bet savu dzimto pusi tur cie-
ņā. Sacensību norisi jau trešo reizi 
protokolēja Elīna Zariņa, tiesāja 
neatkarīgs tiesnesis no Ventspils.

Ceturtās vietas ieguvēji, ko-
manda “Oži”, saņēma skaistas koka 
medaļas. Pie bronzas medaļām tika 
komanda “Blāzma”. Labi sasnie-
gumi šogad komandai “Rīga”, viņi 

greznojās ar sudraba medaļām, bet 
“Salidojuma kausa” un zelta medaļu 
ieguvēji bija puiši no Talsu koman-
das “Blic”. Rezultatīvākā sportista 
gods šajās sacensībās – Ingusam 
Pēterfeldam. Prieks par sportisko 
dzirksti, kas mājo šajos jauniešos! 

Domāju, ka daudzos to savulaik ie-
dedza sporta skolotājs Ilmārs Vens-
bergs.

Nākamajā gadā puiši atkal iera-
dīsies Puzē un liks iemirdzēties “Sa-
lidojuma kausam” basketbolā.

Māra Kraule

Ieva Puzē jūtas labi

Ieva ar vienu no saviem mīluļiem. 

Skaista, sportiska tradīcija Puzē
Spēles mirklis, kad 

“Blāzma” sacenšas ar 
“Rīgu”.

MĀRAS KRAULES FOTO 

UZMANĪBU,  
BIJUŠIE UN ESOŠIE PUŽIŅI!
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