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Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis un Ordeņu ka-
pituls 2019. gada 8. aprīlī par se-
višķiem nopelniem Latvijas valsts 
labā nolēma piešķirt Triju Zvaig-
žņu ordeņa V šķiru un iecelt par 
ordeņa kavalieri Ventspils novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
vieglatlētikas treneri Daini Lodi-
ņu. Ierosinājumu apbalvot Daini 
Lodiņu Ventspils novada pašval-
dības vārdā oktobrī izteica domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
Guntis Mačtams. Viņš norādīja, 
ka Dainis Lodiņš sasniedzis izci-
lus rezultātus augstas klases spor-
tistu sagatavošanā un viņi guvuši 
ievērojamus sasniegumus olim-
piskajās spēlēs, pasaules un Eiro-
pas mēroga sacensībās, tādējādi 
nesot Latvijas vārdu pasaulē.

Dainis Lodiņš pats savulaik 
izcīnījis panākumus sportā, sa-
ņemot medaļas Latvijas čempio-
nātos, tādēļ gluži likumsakarīgi 
par savu dzīves profesiju izvēlējies 
vieglatlētikas trenera darbu. Strā-
dājot 52 gadus par vieglatlētikas 
treneri, ugālnieks ir kļuvis par 

vienu no leģendārākajām Latvi-
jas sporta personībām – vienmēr 
veltījis sevi sportam un mācījis to 
darīt citiem, vienlaikus strādājot 
arī par sporta skolotāju. Dainis 
Lodiņš ir gan trīs olimpisko spēļu 
(2008., 2012. un 2016. gadā) dalīb-
nieka Valērija Žolneroviča trene-
ris, gan kādreizējā Latvijas rekor-
dista lodes grūšanā Jāņa Bojāra un 
sprinteres Vinetas Plūksnas-Ikau-
nieces treneris, gan daudzcīņnie-
ka Sanda Prūša treneris – viņš ir 
valsts izlases treneris bobslejā.

Arī tagad Dainis Lodiņš strā-
dā ar talantīgākajiem vieglatlē-
tiem Ventspils novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā, no kuriem 
vairāki iekļauti valsts jaunatnes 
izlasē. Dainis Lodiņš sniedzis bū-
tisku ieguldījumu sporta attīstībā 
Ventspils novadā – kopš 1976. 
gada ir Ventspils novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas vecā-
kais treneris vieglatlētikā, ieguvis 
augstāko tiesneša kvalifikāciju 
vieglatlētikā, ir bijis un turpina 
būt daudzu nozīmīgu sacensību 
galvenais tiesnesis.

Dainis Lodiņš par savu darbu 
saka: “Laimējies, ka dzīve man 
reizēm ielikusi rokās tādus jau-
niešus, kuriem raksturā ierakstīts 
– tas ir lietaskoks. Mani aizrauj 
arī tas, ka vēl arvien ik gadu savā 
darbā uzzinu ko jaunu, kad redzu, 
kā ar audzēkņiem izdodas pārspēt 
pretiniekus, kad varam strādāt 
kopā tik interesantā komandā.” 
Par sasniegumiem augstas klases 
sportistu sagatavošanā vieglatlē-
tikā ugālnieks apbalvots ar Vents-
pils novada pašvaldības Goda 
rakstu. Nu treneris saņēmis vienu 
no valsts augstākajiem apbalvoju-
miem. Ventspils novada pašvaldī-
ba sveic Daini Lodiņu un lepojas 
ar viņa mūža veikumu.

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada 
pašvaldība lepojas ar 

Daiņa Lodiņa mūža 
veikumu. Latvijas Valsts 

prezidents Raimonds 
Vējonis viņam pasniedza 

V šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Treneris saņēmis 
Triju Zvaigžņu ordeni  
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24. aprīlī pašvaldība noslēdza līgumu 
ar SIA “BŪVFIRMA INBUV” par Jūrkalnes 
dabas un atpūtas parka infrastruktūras 
izveidi un pilnveidošanu, tostarp dabas 
koncertzāles “Vējturu nams” būvniecību. 

Būvdarbus plānots pabeigt četru mēnešu laikā 
no būvatļaujas saņemšanas dienas, bet viens mēnesis 
paredzēts objekta nodošanai ekspluatācijā. “Vējturu 
nams” būs dabas koncertzāle 50 m2 platībā, veidota 
no koka un dzelzsbetona konstrukcijām, kā apdares 
materiāls tiks izmantots koks, terases vidū paredzēts 
novietot koka elementu ar zariem – osi vai ozolu. 
Dabas koncertzāle ļaus paplašināt suitu kultūrtelpu, 
veicinot suitu kultūras mantojuma saglabāšanos.

Dabas koncertzāle būs unikāls objekts, tas atra-
dīsies Ugunspļavā, jūras tuvumā, kur vējš ir turams 
cieņā. No tā reizēm ir jāpaslēpjas, bet dažkārt ir ie-
spējamas savdabīgas spēles ar vēju. 

Jūrkalnē ierīkos dabas koncertzāli
Šajā vietā Ugunspļavā jau 
šogad būs jauns objekts – 
dabas koncertzāle 
“Vējturu nams”. 
KRISTĪNES STRIKAS FOTO
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NO DOMES SĒDES

Aprīļa domes sēdē
l Deputāti atbalstīja trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu 

vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri 2018./2019. mācību gadā ir ie-
guvuši izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības ies-
tādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, nodrošinot pašval-
dības finansējumu darba devējam izglītojamo ikmēneša darba algas 
izmaksai valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā 
pusaudžiem, un apstiprināja novada domes noteikumus “Izglītojamo 
nodarbinātības pasākumu 2019. gada vasaras brīvlaikā organizācijas 
kārtība Ventspils novadā”, ar kuriem var iepazīties pašvaldības inter-
neta vietnē.

l Apstiprināja nolikumus  projektu finansēšanas konkursiem “Jau-
nietis darbībā 2019”, “Mēs savā novadā 2019” un “Solis 2019”, ar kuriem 
var iepazīties pašvaldības interneta vietnē (skatīt arī 5., 6., 16. lpp.).

l Ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt novada administratīvajā 
teritorijā dzīvojošo bērnu un jauniešu iniciatīvu realizēšanu un 
līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā laika pavadīšanā, kā arī šim 
mērķim pašvaldības 2019. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 8000 eiro, 
apstiprināja nolikumu par novada pašvaldības bērnu un jauniešu radošo 
darbnīcu organizēšanas kārtību.

l Deputāti atzina par lietderīgu un atbalstīja projekta “Jūras kul-
tūras mantojuma centrs “Vinda”” iesnieguma izstrādi un iesniegšanu 
biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu konkur-
sa Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības programmas ziv-
saimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 43.02. pasākuma “Sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Zvejas vai 
jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana” ietvaros līdz 2019. 
gada 15. maijam. Piekrita piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai 
1 726 899,38 eiro no projekta kopējām izmaksām, kas ir 2 086 899,38 
eiro no pašvaldības 2020. gada budžetā projektu līdzfinansēšanai pare-
dzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas ir 400  000 eiro, 
bet EJZF finansējums ir 360 000 eiro.

l Uzdeva SIA “VNK serviss” no 2019. gada 1. jūnija pārvaldīt un 
apsaimniekot dzīvojamās mājas un organizēt ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Ziru pagastā. 

l Atbalstīja nodot īpašumā Zemkopības ministrijai bez atlīdzības 
novada pašvaldības nekustamos īpašumus “Rubeņu dambis”, “Krojvalku 
dambis”, “Plušķu dambis”, “Garsilu dambis” Popes pagastā un “Vēlogu–
Zārdavu dambis” Ugāles pagastā ar mērķi izmantot valsts meža apsaim-
niekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanu.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē ar sākumcenu 114 000 eiro novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī (skatīt 2. lpp.).

l Nolēma izbeigt sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpo-
juma punkta Lielā ielā 2a Piltenē darbību no 2019. gada 2. maija un šajās 
telpās līdz 2019. gada 15. jūlijam izvietot novada Sociālo dienestu.

l Vēl lēma par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju no-
likumā, apstiprināja novada pašvaldības konsolidēto 2018. gada pārska-
tu, apstiprināja lēmumprojektus par detālplānojuma izstrādi nekustamā 
īpašumā „Alki“ Tārgales pagastā, par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu 
Piltenē un Zlēku, Ugāles, Užavas, Ziru, Usmas pagastā. 

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

Zlēkās 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod uz nomaksu līdz 2 (diviem) gadiem nekusta-
mo īpašumu “Avoti” – 1, kadastra Nr. 98949000030, 
adrese: “Avoti” – 1, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils 
novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-
trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-
valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-
skaņojot ar Zlēku pagasta pārvaldes vadītāju, tālrunis 
29189406.

Izsoles sākumcena – 2400 eiro, nodrošinājums – 
240 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 28. 
maijam plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā Sko-
las ielā 4 Ventspilī.

Ugālē 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūp-
nīcas 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 cen-
trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-
valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-
skaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālrunis 
25454948.

Izsoles sākumcena – 230 eiro, nodrošinājums – 
23 eiro, izsoles solis – 20 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 
28. maija plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 13.15 Ventspils novada pašvaldībā Sko-
las ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pār-
dod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas 
ielā 4 – 47, kadastra Nr. 98709000334, adrese: Rūpnī-
cas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-
trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-
valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 

apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-
skaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālrunis 
25454948.

Izsoles sākumcena – 220 eiro, nodrošinājums – 
22 eiro, izsoles solis – 20 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 
28. maija plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā Sko-
las ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 
90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pār-
dod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas 
ielā 4 – 48, kadastra Nr. 98709000332, adrese: Rūpnī-
cas iela 4 – 48, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-
trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-
valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-
skaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālrunis 
25454948.

Izsoles sākumcena – 230 eiro, nodrošinājums – 
23 eiro, izsoles solis – 20 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 
28. maija plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā Sko-
las ielā 4 Ventspilī.

Ventspilī 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pār-
dod nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī, 
kadastra Nr. 27000080305.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-
trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-
valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-
skaņojot laiku ar Saimniecības nodaļas vadītāju, tāl-
runis 26175865.

Izsoles sākumcena 114 000 eiro, nodrošinājums – 
11 400 eiro, izsoles solis – 1000 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 
28. maija plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Sko-
las ielā 4 Ventspilī.

Izsola nekustamo īpašumu

SENIORI Elvīra Felša ir 1. aprīļa 
bērns. Viņa atceras, ka 
jaunības gados kaimiņi šajā 
dienā viņu sveikuši, sešos 
no rīta spēlējot pie loga 
akordeonu. Šogad anceniece 
nosvinēja 90. dzimšanas 
dienu, bet viņa ir tik ņipra, 
ka grūti noticēt, ka sasniegts 
šāds vecums. 

Elvīra ļoti priecājas par pava-
sari, jo tad var doties laukā un ru-
šināties dārzā. Viņa sēj un stāda, 
ravē dobes – tas nav par grūtu. Vēl 
pagājušajā gadā anceniece brauca 
ar velosipēdu, bet nu tas ir nolikts 
malā, jo trūkst elpas, lai ar pilnu 
krūti mītos uz priekšu. Ziemās, 
saka ilgdzīvotāja, ir garlaicīgāk, jo 
tad nav tik daudz darāmā, bet viņa 
neprot sēdēt, rokas klēpī salikusi. 
Prātā visu laiku rosās domas par 
to, ko varētu padarīt.  

Elvīra ir augusi trīs bērnu ģi-
menē, viņa bija jaunākā. Māsa 
Velta un brālis Voldemārs jau 
aizsaukti mūžībā, turklāt brālis 

lielu mūža daļu nodzīvoja Angli-
jā. No tēva mājām, kas atradās pie 
Ostupes, Elvīra uz Anci pārcēlās 
30 gadu vecumā, uzsākot darbu 
kolhoza fermā, kur slauktas govis. 
Sākumā tas darīts ar rokām, tikai 
pēc tam iegādāti aparāti. Ancenie-
ce atceras, ka vasarās gulēts ļoti 
maz – varbūt kādas četras stun-
das, darbs dzinis darbu, vajadzējis 
arī ravēt garās biešu vagas. Elvīras 
vīrs Arnolds nomira 58 gadu ve-
cumā, ģimenē izaudzinātas mei-
tas Ligita un Jautrīte, sagaidīti čet-
ri mazbērni un divi mazmazbērni.

Omītes jubilejā viņi satikās 
“Dzirnavās”, kur dzīvo Elvīra. Māja 
pieder saimniekam, bet viņš atļauj 
anceniecei dzīvot namā, kurā viņa 
apmetās pirms 50 gadiem. Elvīra 
ar prieku rosās sētā un dārzā: “Es 
tā nemāku pateikt, kur ņemu ener-
ģiju. Domāju, ka vairāk jākustas, 
ja cilvēks nekustas, tad ir grūtāk 
saglabāt sparu. Man gan reizēm 
reibst galva – nav jau vairs tik vieg-
li, kā tas bija pirms pāris gadiem.” 

Anceniecei grūti pasacīt, kāds ir 
ilgā mūža noslēpums. Viņa atceras, 
ka tad, kad strādājusi fermā, bieži 
vien nav bijis laika kārtīgām pus-
dienām – paķērusi maizes ņuku un 
skrējusi tālāk. Elvīra nevar pateikt, 
kas viņai garšo visvairāk, pie dūšas 
iet gan zupas, gan rīsi, gan putras, 
arī ievārījums. To saimniece vāra 
pati. Vēl pērn viņa ar meitu gājusi 
dzērvenēs.

“Ar vienu aci tikpat kā ne-
redzu, bet pie dakteriem neeju. 
Pirms desmit gadiem laikam biju 
pēdējo reizi, zāles ar nedzeru. Di-
vus gadus atpakaļ bija plauškarso-
nis, tad mani aizveda uz slimnīcu, 
bet tā pa slimnīcām neesmu dzī-
vojusies.”

Kad Elvīra gāja ganos, viņa 
izšuva spilvendrānas, vēlākajos 
gados adītas zeķes. Tagad adīša-
na sliktās redzes dēļ vairs nav ak-
tuāla, tādēļ anceniece īsina laiku, 
skatoties televīzijas pārraides un 
lasot “Ventas Balsi”.              

Marlena Zvaigzne

Lai būtu enerģija, ir jākustas

Elvīra visu mūžu ir smagi strādājusi, bet ir saglabājusi 
dzīvesprieku un arī tagad dīki nesēž, bet rosās dārzā. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta (LU LFMI) zinātnieki veic pētījumu 
par dzīves pierakstīšanas tradīcijām Latvijā 20. gad-
simtā un aicina uzticēt personiskās dienasgrāmatas, 
rakstītus dzīvesstāstus un atmiņas. Tie ir unikāli ma-
teriāli, kas ne tikai ļauj iepazīt rakstītāju personības 
un dzīves līkločus, bet atklāj daudz jaunu un bieži 
vien nezināmu detaļu par cilvēkiem, vietām un arī 
laikmetu. Paralēli pētījumam kopš 2018. gada sākuma 
LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē tiek veidots au-
tobiogrāfiju krājums, par kuru informāciju var atrast 
interneta vietnē http://autobiografijas.lv. Iesniegto 
autobiogrāfisko materiālu daudzums sniedzas pāri 
simtam. Dienasgrāmatu un atmiņu rakstītāji ir ļoti 
dažādi gan vecuma, gan profesionālo interešu ziņā. 
Daudzveidīgi ir arī iesniegtie materiāli. Cits uztic sa-
vas dienasgrāmatas, ko rakstījis gadu desmitiem. Ta-
jās vērojam rakstītāja personības attīstību un pētām 
tēmas, kas bijušas svarīgas pieminēšanai dienasgrā-
matā. Dažam tā būs tikai viena dienasgrāmatas burt-
nīca, kas rakstīta vidusskolas pēdējās klasēs. Taču arī 
tā ir vērtība! Citam savukārt ģimenes arhīvā glabājas 

vecāku atmiņu pieraksti. Vēl kāds sava dzīvesstāsta 
pierakstīšanu pabeidzis pavisam nesen.

Autobiogrāfiju krājuma mērķis ir saglabāt šos 
pierakstus nākamajām paaudzēm, padarīt tos viegli 
pieejamus internetā, ja autors to ļauj. Dienasgrāma-
tas, kuras satur sensitīva rakstura informāciju, tiek 
izmantotas vien pētnieciskos nolūkos un publicētas 
internetā netiek, ja vien rakstītājs vai dienasgrāma-
tas īpašnieks nav tieši to vēlējies. Iesniegtie mate-
riāli tiek digitalizēti un, ja īpašnieks tā vēlas, atdoti 
atpakaļ. 

Lai pētījums būtu pēc iespējas pilnīgāks un lai 
dzīves pieraksti tiktu saglabāti nākamajām paau-
dzēm, pētnieki jo īpaši aicina Ventspils puses iedzī-
votājus dalīties ar dienasgrāmatām, atmiņu pieraks-
tiem un rakstītiem dzīvesstāstiem!

Informāciju par to, kā iesniegt materiālu un kā tas 
tiek izmantots tālāk, var izlasīt http://autobiografijas.lv. 
Sazināties ar projekta dalībniekiem var, rakstot uz 
garamantas@lulfmi.lv vai zvanot autobiogrāfiju krā-
juma veidotājiem 24854778. 

Ilze Ļaksa-Timinska 

Pētnieki aicina dalīties 
ar atmiņu vēstījumiem

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Visticamāk, ka šonedēļ 
Rolands un Ineta Zīles jau 
piedāvā pircējiem pirmās 
zemenes. Tās var iegādāties 
gan viņu saimniecībā 
Ūdrandē, gan Ventspils 
tirgū. 

Ineta, kura pārdod ogas tir-
gū, teic, ka dažkārt pircēji netic, 
ka tās ir vietējās zemenes. Tad 
ūdrandiete ir gatava aizvest vi-
ņus uz saimniecību, bet rūdītus 
skeptiķus nepārliecina nekādi ar-
gumenti. Ar viņiem Ineta nemaz 
nestrīdas – katrs var domāt, kā vi-
ņam tīk, bet daudzi ventspilnieki 
un novada iedzīvotāji jau gadiem 
pērk Ūdrandē augušās zemenes, 
atzīstot tās par gardām. 

Piltenes lauku teritorijā Zī-
les dzīvo astoņus gadus. Toreiz 
meklēts īpašums, kurš neatrastos 
pilsētā, jo abi dzīvesbiedri ilgojās 
pēc laukiem. Viņiem pieder divi 
hektāri zemes, tādēļ tika gudrots, 
ko ar tiem iesākt, ko audzēt, lai 
tas atmaksātos. Bijusi doma par 
augļkoku dārza iekopšanu, bet tā 
izveidošana prasītu lielākus iegul-
dījumus. Tā pamazām radās doma 
par zemeņu audzēšanu, un nu jau 
sešus gadus Ineta un Rolands tirgo 
sarkanās un sulīgās ogas. Zināša-
nas iegūtas pakāpeniski – gan lasot 
žurnālus, gan apmeklējot seminā-
rus, gan lietojot internetu. Uzsākot 
jauno biznesu, stādi audzēti laukā, 
bet tagad zemenes ražu briedina 
četrās siltumnīcās – tās Rolands 
uzcēlis pats, tāpat kā pats ierīkojis 
laistīšanas sistēmas. Tas ir viens no 
priekšnoteikumiem, kādēļ saim-

niekošana atmaksājas, ja būtu 
jāalgo darbinieki, izmaksas būtu 
daudz lielākas.    

“Zemeņu audzēšana,” stāsta 
Ineta, “nav nemaz tik viegla. Pir-
cēji dažkārt pārmet, ka par tik 
vienkāršu darbu prasa lielu naudu, 
bet tā vis nav! Pa ziemu vīrs taisa 
tuneļus, februāra beigās, marta 
sākumā velkam plēves, pēc tam 

notiek ravēšana. Kad sākas salnas, 
jāliek agrotīkls, nu jau esam tikuši 
līdz pārdošanai, bet pēc tam no-
tiek stīgu ņemšana, stādīšana. Ak-
tīvā darbība beidzas septembrī.” 

Sākumā ogas audzētas zem 
klajām debesīm, tomēr aprēķi-
nāts, ka darbība atmaksājas tad, 
ja zemenes nogatavojas siltumnī-
cās. Stādi ražo tikai vienu gadu, 

pēc tam tos nomaina ar jau-
niem. Šogad ir pirmais gads, kad 
ūdrandnieki paši audzē stādus, jo 
tad ir garantija, ka tiks iegūti kva-
litatīvi augi un 100% būs zināma 
šķirne. Pirmās ogas nogatavojas 
maija vidū, Zīles tās var piedāvāt 
vismaz pusotru mēnesi, jo, gud-
ri saimniekojot, tiek panākts, lai 
augi ražotu dažādos laikos. Ze-

menes ne tikai tiek pārdotas, bet 
arī celtas saimes galdā – tās garšo 
ne vien pašiem, bet arī bērniem. 
Nesen dzīvesbiedri iestādījuši 400 
cidonijas, jo Rolands jūsmo par 
smaržīgajiem un garšīgajiem aug-
ļiem. Kad krūmiņi būs paaugušies 
un tiks iegūta pirmā raža, varēs 
domāt, ko ar to iesākt. 

Marlena Zvaigzne

Jūrkalnē ierīkos 
dabas koncertzāli

Paredzams, ka “Vējturu 
namā” rīkos akadēmiskās, kora, 
džeza, garīgās un pasaules mū-
zikas koncertus, brīvdabas kino 
vakarus, teātra izrādes un pasā-
kumus, kuru norisē iekļaus suitu 
dzīves tradīcijas. Jaunais objekts 
Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā 
ļaus organizēt festivālus, ļaujot 
pulcēties vairākiem tūkstošiem 
cilvēku, bet “Vējturu nams” būs 
pielāgojams arī maziem notiku-
miem. 

Kultūrvides objekta būvnie-
cība, esošo gājēju celiņu pārbū-
ve, ārējās un iekšējās elektroap-
gādes ierīkošana, apmeklētāju 
uzskaites un videonovērošanas 
sistēmas ierīkošana radīs priekš-
noteikumus valsts un starptau-
tisku pasākumu rīkošanai, kā arī 
piesaistīs tūristus ne tikai vasarā, 
bet arī citos gadalaikos. 

Sadarbības projektu “Zie-
meļkurzemes kultūrvēsturis-

kā un dabas mantojuma sa-
glabāšana, eksponēšana un 
tūrisma piedāvājuma attīstī-
ba” (Nr.5.5.1.0/17/I/003) īste-
no saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2016.  gada 24.  maija 
no teikumiem Nr.322 “Darbības 
pro grammas “Izaugsme un no-
darbinātība” prioritārā virziena 
“Vides aizsardzības un resur-
su izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1.  specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīs-
tīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” īsteno-
šanas noteikumi”. 

Būvdarbus SIA “BŪVFIR-
MA INBUV” veiks par līguma 
summu 297 878,88 eiro, būvuz-
raudzība uzticēta SIA “PBT” 
darbiniekiem, līguma summa 
9000 eiro, autoruzraudzību veiks 
SIA “BM-projekts” pārstāvji par 
līguma summu 800 eiro (cenas 
bez PVN).

Marlena Zvaigzne 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Paši sākuši audzēt 
zemeņu stādus  

Ineta un Rolands zemenes audzē siltumnīcās. Tā var iegūt lielākas un kvalitatīvākas ogas.           MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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NOVADS
14. maijā plkst. 11 kultūras 

darba vadītāju seminārs Ugālē.
1. jūnijā “Ventiņu tūre 4” deju 

kolektīvu koncerts Piltenes brīv-
dabas estrādē.

2. jūnijā plkst. 13 novada 
bērnu svētki “Lecam vasarā”. Pie 
“Sporta un kultūras centra Zū-
ras” koncerts, cirka izrāde “Alise 
Brīnumzemē”, cirka darbnīcas, 
piepūšamās atrakcijas, izjādes ar 
zirgiem, radošās darbnīcas, spēles 
un rotaļas. Tas viss bez maksas. 
Par iespēju nokļūt uz pasākumu 
jautājiet sava pagasta kultūras un 
tautas namu vadītājiem.

PILTENE
Kultūras nams
Līdz 15. maijam “Mans ho-

bijs – aizraušanās” darbu izstāde. 
Sarunas ar izstādes dalībniekiem.

18. maijā plkst. 10 zolītes 
turnīrs, veltīts Jāņa Abakuka pie-
miņai.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 
15. maijam pa tālruni 29480407, 
27137576.

19. maijā Bērnu un ģimeņu 
svētki. Konkurss “Mazais un lie-
lais piltenieks”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

un stends “Bibliotēkas kalendārs 
maijā”.

l Tematiska daiļliteratūras 
izstāde lasītavā “Mātes mīlestība 
ir kā loks, kuram nav ne sākuma, 
ne beigu – mātes un vecmāmiņas 
grāmatu lappusēs”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Rakstot dot balsi tiem, 
kuru dzīves izsāp klusumā” – 
rakstniekam Jānim Klīdzējam 105. 

l Eiropas dienai veltīta litera-
tūras izstāde abonementā “Eiro-
pas pilsētu stāsti”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Par spīti grūtiem laikiem” 
– rakstniecei Mārai Cielēnai 65.

PASĀKUMI: 
l 17. maijā plkst. 15 radoša 

darbnīca bērniem “Atradu ideju 
grāmatā”. 

PUZE
Puzes kultūras nams
26. maijā plkst. 10 zolītes 

turnīrs.
Visu maiju Puzes kultūras 

nama mazajā zālītē apskatāma 
Puzes pamatskolas amatniecības 
centra un skolēnu darbu izstāde. 

Puzes mežaparks
18. maijā plkst. 18 Puzes 

mežaparka 45 gadu jubilejas pa-
sākums. Ugāles pūtēju orķestra 
koncerts. Plkst. 21 balle kopā ar 
grupu “Nakts ziņas”, ieeja ballē 4 
eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mam-

mas, tēti un citi” – rakstniecei 
Mārai Cielēnai 65.

l Literatūras izstāde “Tās 

omulīgās sajūtas” – dzejniekam, 
atdzejotājam Uldim Bērziņam 75.

l Informatīva izstāde “Pasau-
les okeānu diena”.

l Fotoizstāde “Stāsts par svēt-
kiem” “ – Puzes mežaparkam 45. 

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l Līdz 18. maijam Ģimenes 

dienai veltītas radošas darbnīcas 
lieliem un maziem “Mana ģimene 
un citi zvēri”. 

l 1.–3. jūnijā radošas vēj-
dzirnavu gatavošanas darbnīcas 
pašiem mazākajiem bibliotēkas 
apmeklētājiem “Ķeram vēju”.

TĀRGALE
l 15. maijā plkst. 19 Tārga-

les pagasta pārvaldes zālē Ģime-
nes dienai veltīts koncerts “Mīles-
tības gaismā”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Jānim Klīdzējam 105”.
l Literatūras izstāde “Mā-

miņ, šodien tava diena! “.
l Literatūras izstāde “Dzej-

niecei un pasaku autorei Mārai 
Cielēnai 65”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 58. kopa

PASĀKUMI:
l 16. maijā plkst. 12.45 jau-

nāko grāmatu apskats 6. klases 
skolēniem.

JŪRKALNE 
Jūrkalnes tautas nams
18.–19. maijā Jūrkalnē tūris-

ma sezonas atklāšanas pasākums. 
18. maijā no plkst. 19 līdz 1 

tautas nama izstāžu zālē, svinot 
šī gada Muzeju nakti, aicinām uz 
Aijas Bāliņas gleznu izstādi. Vaka-
ra gaitā būs iespēja klausīties ģi-
tāristes Samantas izpildītos skaņ-
darbus un ikviens Muzeju nakts 
apmeklētājs būs īpaši gaidīts pie-
dalīties un radoši izpausties nakts 
mākslinieku darbnīcā “Tālavas 
taurētājs”.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzeja, 

ko lieto visi un ikviens” – rakst-
nieka, dzejnieka Andra Akmenti-
ņa daiļrade. 

l Literatūras izstāde “Latvie-
šu dzejas dzīvais klasiķis” – dzej-
niekam un tulkotājam Uldim Bēr-
ziņam 70.

l Literatūras izstāde “Spā-
ņu gleznotājam Salvadoram Dalī 
115”.

l Literatūras izstāde Muzeju 
naktī “Rūdolfa Blaumaņa Tālavas 
taurētājs”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. maijā plkst. 21 muzi-

kāls dzejas vakars “Dzeja patre-
pē!”.    

Pasākumā piedalās dzejnieks 
un Ventspils novada zivju sargā-
tājs Andris Akmentiņš ar  glāstošo 
instrumentu ansambli “Brālēni”. 

Sēdēšana un pārvietošanās pasā-
kuma laikā – brīva.

UŽAVA
Užavas tautas nams “Tautas 

dārzs”
18. maijā plkst. 10 velopār-

gājiens “Vasara, turies, užavnieki 
brauc”. Dalībniekiem pulcēšanās 
pie Užavas tautas nama ar saviem 
velosipēdiem. Baudīsim piejūras 
meža burvību un brauciena laikā 
izpildīsim norādes. Noslēgums 
jūrmalā ar veselīgām pusdienām 
un pārsteigumu.

31. maijā plkst. 19 pasākums 
senioriem “Ar sauli sirdī... “. Va-
kars pie galdiņiem ar teatralizētu 
koncertu, dejas spēlēs muzikants 
A. Nierliņš no Talsiem. 

15. jūnijā plkst. 18 Užavas 
pamatskolas devītās klases 
izlaiduma pasākums. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Mātes dienai veltīta lite-

ratūras izstāde “Silts pieskāriens 
Mātes mūžam”.

l Literatūras izstāde “Visap-
kārt zeme zied” – darbi košum-
dārzā.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Pasakas ir visur” – dzejniecei un 
pasaku autorei Mārai Cielēnai 65.

l Vienas grāmatas izstāde 
“Māra Svīre. Ja pulkstenis neno-
dos”.

l Literatūras izstāde “Mēneša 
jubilārs” – rakstniekam Jānim Klī-
dzējam 105.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. maijā plkst. 12–16 

Starptautiskajai ģimenes dienai 
veltīta pēcpusdiena “Galda spēles 
– ne tikai labi pavadīts laiks”.

l 22. maijā plkst. 14 infor-
matīvs pasākums par e-grāmatu 
izmantošanu “Grāmatas var lasīt 
arī savā viedierīcē un bez maksas!”.

l 27. maijā jauno grāmatu 
diena.

ANCE
Ances kultūras nams
24. maijā plkst. 18 Pavasara 

koncerts. Ieeja bez maksas. 
3. jūnijā plkst. 18 vēsturiskā 

drāma, piedzīvojumu trilleris 
“1906”. Ieeja 2 eiro.

Lūgums atsaukties iedzīvotā-
jus, kuriem mājās ir kolekcijas, lai 
varētu tās parādīt Ances svētkos. 
Interesēties kultūras namā vai 
Ances muižā.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zaļie 

īkšķi” – padomi dārzkopībā.
l Literatūras izstāde “Filozofs 

zemnieku svārkos” – rakstniekam 
Reinim Kaudzītem 180 (no 15. 
maija).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. maijā plkst. 14 biblio-

tekārās stundas skolēniem “Gai-
dām vasaru!”. 

l 25. maijā plkst. 11 lasītāju 
interešu klubiņa “Dažādības” pa-
sākums “Jaunākais latviešu litera-
tūrā”. 

l 29. maijā plkst. 10 bēr-
nudārza “Vālodzīte” audzēkņu 
ikgadējais foto pārgājiens  pa Anci 
“Mēs ejam, mēs ejam!”.

UGĀLE
Ugāles pag. “Mežrūpniekos”
25. maijā Ugāles tautas nama 

amatierkolektīvu dalībnieku pār-
gājiens.

25. maijā plkst. 18 Tārgales 
amatierteātra izrāde H. Ammers 
“Čet ras dāmas un džokers”. Ieeja 
1 eiro.

27. maijā Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas sezonas noslēgu-
ma koncerts.

Ugāles ev. luteriskajā baznī-
cā

26. maijā plkst. 17 ērģelnie-
ces Larisas Carjkovas un grupas 
“Putni” koncerts.

7. jūnijā plkst. 18 baznīcu 
nakts.

Ugāles vidusskola
18. maijā plkst. 10 vidussko-

las pārgājiens – velobrauciens.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Par 

mūziku un mūziķiem”.
l Literatūras izstāde “Reā-

lisma literatūras tēvs” – franču 
rakstniekam Onorē de Balzakam  
220.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Baltā pasaule” – dzejniecei un 
pasaku autorei Mārai Cielēnai 65.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Manai māmiņai”.

PASĀKUMI:
16. maijā jauno grāmatu die-

na.

POPE
Popes kultūras nams
19. maijā plkst. 13 senio-

ru groziņballīte “Tiem, kam pāri 
50...”, ieejas maksa 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Jānim Klīdzējam 105”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Reinim Kaudzītem 180”.
PASĀKUMI:
l 31. maijā Popes bibliotēkas 

lasītāju klubiņš piedalās Zlēku un 
Alsungas sadraudzības pasāku-
mā “Priekšauts – saimnieces rota 
svētkos un ikdienā” Zlēku biblio-
tēkā.

ZIRAS
Tautas nams
31. maijā plkst. 17 skolēnu 

diskotēka.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Reinim Kaudzītem 180”.
l Literatūras izstāde “Ceļo-

jums Eiropā”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Radošās grāmatas”.
l Santas Andersones rokdar-

bu izstāde.
PASĀKUMI:
l 16. maijā plkst. 16.30 vir-

tuāla spēle pirmsskolas vecuma 
bērniem “Interaktīvs alfabēts”.

ZLĒKAS 
Zlēku kultūras nams
24. maijā plkst. 20 pārgājiens 

“Lakstīgalu nakts”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Desmit 

romānu autors” – rakstniekam Jā-
nim Klīdzējam 105.

l Neatkarības atjaunoša nas 
dienai veltīta izstāde “101 piena 
krūzīte Latvijai” – I. Taubes ko-
lekcija.

l Literatūras izstāde “Mūsu 
viesis rakstnieks Jānis Valks”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 56. kopa.

PASĀKUMI:
l 31. maijā Zlēku dāmu 

klubiņa sadraudzības pasākums 
“Priekšauts – saimnieces rota 
svētkos un ikdienā” ar Popes bib-
liotēkas klubiņu un Alsungas no-
vada deju kopu “Kalmes”.

USMA
Tautas nams “Usma”
25. maijā plkst. 11 Minn’s  

Slieciņ’s velo brauciens apkārt Us-
mas ezeram.

8. jūnijā plkst. 16 koncerts 
“Gara, gara tēva josta”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Mātes dienai veltīta litera-

tūras izstāde “Siltums, mīlestība 
un gaisma”.

l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Zaļie 

īkšķi” – padomi dārzkopībā. 
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 64. kopa.

VĀRVE
Ventavas centrs
18. maijā plkst. 12 Ventavā 

pie pagasta pārvaldes. Aicinām 
visus, kam ir, ko pārdot, un visus, 
kam vēlme to pirkt, uz ikgadējo, 
nu jau piekto, Ventavas Pavasara 
gadatirgu. Būs koncerts, danči, 
teātris, umurkumurs, alus dzerša-
na, balle..., viss, kā kādreiz pirms 
daudziem, daudziem gadiem, kad 
Anniņa savu Miķeli pārdot gribē-
ja. Autobuss no Ventspils “Swed-
bank” plkst. 11.00.

Sporta un kultūras centrs 
“Zūras”

2. jūnijā plkst. 13 novada 
bērnu svētki “Lecam vasarā”. Kon-
certs, cirka izrāde “Alise Brīnum-
zemē”, cirka darbnīcas, piepūša-
mās atrakcijas, izjādes ar zirgiem, 
radošās darbnīcas, spēles un rota-
ļas. Tas viss bez maksas.

7. jūnijā plkst. 12 senioru ko-
pas “Vīgriezes” tikšanās.

Senioru ekskursijai uz Klai-
pēdu vēl dažas brīvas vietas, 
ja jums ir interese, lūdzu, zva-
niet Viktorijai Rebukai, tālrunis 
22018760. 

Ventspils novada pasākumu afiša
14. maijs – 15. jūnijs

NOBEIGUMS 5. lpp.
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JIC “Ligzda”
15. maijā plkst. 17 pēc pus-

diena apmeklētājiem, cepsim ce-
pumus – dāmu pirkstiņi.

17. maijā plkst. 13 dāmu 
klubiņa “Kalīzija” un JIC “Ligzda” 
apmeklētājiem nodarbība “Mā-
miņa, mīļa māmiņa”. Stāsti par 
savām māmiņām. 

24. maijā plkst. 16.30 ap-
meklētājiem galda spēļu vakars 
(biljards, pingpongs, novuss u.c.). 

BC “Tīne”
15. maijā plkst. 17 tematiska 

pēcpusdiena ģimenes dienā kopā 
ar bibliotēku “Aktīvs, priecīgs un 
vesels!”.

23. maijā plkst. 17 uzvedības 
stunda kopā ar bibliotēku “Netu-
vojies svešiniekam!”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mātei” 

(līdz 20. maijam).
l Literatūras izstāde bēr-

niem “Pa īstam un pa jokam” – 
dzejniecei un pasaku autorei Mā-

rai Cielēnai 65. 
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 59. kopa.
PASĀKUMI:
l 14. un 28. maijā plkst. 

15.30 nodarbības bērnudārza 
“Zīļuks” audzēkņiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Eiropas dienai  9. maijā vel-

tīta literatūras izstāde “Vienota 
dažādībā” (līdz 15. maijam).

l Literatūras izstāde “Tev, 
māmulīt!” – dzeja Mātei (līdz 20. 
maijam).

l Ģimeņu dienai veltīta 
literatūras izstāde “Kopā būt!” 
(līdz 24. maijam).

l Literatūras izstāde “Pa īs-
tam un pa jokam” – dzejniecei un 
pasaku autorei Mārai Cielēnai 65 
(no 20. maija).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 20. maijā plkst. 17 pasaku 

pēcpusdiena “Māras Cielēnas pa-
saku virpulī”.

Ventspils novada 
pasākumu afiša

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

Teātra namā “Jūras 
vārti” notika Ventspils 
pilsētas un novada tautas 
deju kolektīvu skate. 
Mūsu dejotāji gaidīja šo 
pasākumu, jo tā bija iespēja 
parādīt savas prasmes un 
uzzināt žūrijas vērtējumu. 

Vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Ance” (vadītāja Elita Kuģenie-
ce) E grupā ieguva 45 punktus un 
augstāko pakāpi, vidējās paaudzes 
deju kolektīvam “Vāruve” (vadītāja 
Zane Kalniņa) E grupā 41 punkts 
un I pakāpe, vidējās paaudzes deju 
kolektīvam “Usma” (vadītāja Ag-
nese Sarma) E grupā 42 punkti un 
I pakāpe, vidējās paaudzes deju ko-
lektīvam “Spiekstiņi” (vadītāja Lās-
ma Millere) E grupā 42,33 punkti 
un I pakāpe, vidējās paaudzes deju 
kolektīvam “Tārgale” (vadītāja Ag-
nese Sarma) E grupā 39,17 punkti 
un II pakāpe, vidējās paaudzes deju 
kolektīvam “Jūrkalne” (vadītājs In-
gus Antonovičs) E grupā 39,33 
punkti un II pakāpe, bet Ances 
pagasta senioru deju kolektīvs (va-
dītāja Elita Kuģeniece) F grupā 47 
punkti un augstākā pakāpe.

Marlena Zvaigzne 

Skates rezultāti:
1. pakāpe, 42 punkti –
S. Avotiņa “Plaģiāts jeb Mazais 

botāniskais brīnums” (Zlēku ama-
tierteātris, režisore K. Kauliņa).

2. pakāpe, 37 punkti –
K. Štrāle-Dreika “Šķīstības 

solījums” (Užavas amatierteātris 
“Maskas”, režisore L. Sāmīte);

A. Grīniece “Ziemas vējš” (Po-
pes amatierteātris “Pavasars”, reži-
sore I. Kalniņa);

M. Zīle “Laulību treniņu aģen-
tūra” (Vārves amatierteātris “Vā-

ruve”, režisors V. Šmēliņš);
M. Zīle “Trīs košas dāmas” 

(Ances amatierteātris, režisore 
V. Auziņa).

2. pakāpe, 36 punkti –
M. Horna “Brangais ķēriens” 

(Usmas amatierteātris “Suflē”, re-
žisore S. Dermaka);

A. Grīniece “Pīlēns prātotājs” 
(Ugāles amatierteātris “Ugāles 
drāma”, režisore I. Pete).

2. pakāpe, 35 punkti –
R. Blaumanis “Velniņi” (Puzes 

amatierteātris “Un tā tāļāk”, reži-
sore I. Pete).

3. pakāpe, 34 punkti –
V. Lode pēc latviešu tautas pa-

saku motīviem “Antiņa precības” 
(Užavas amatierteātris “Spēlma-
nīši”, režisore V. Lode);

A. Pāvelsone “Dancis ap pre-
cībām” (Ziru amatierteātris, reži-
sore A. Pāvelsone);

H. Ammers «Četras dāmas un 
džokers» (Tārgales amatierteātris 
“Tango”, režisore R. Grieze).

Marlena Zvaigzne

Amatierteātru skatē rādīja 11 izrādes

1. pakāpi skatē ieguva režisores Kristīnes Kauliņas vadītais Zlēku amatierteātris.  
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

13. un 14. aprīlī Piltenes kultūras namā notika novada amatierteātru iestudējumu skate, 
kurā bija redzamas 11 izrādes. Skatē piedalījās amatierteātru trupas no Tārgales, Ances, 
Užavas, Popes, Usmas, Ugāles, Vārves, Zlēku, Puzes un Ziru pagasta. Izrādes vērtēja Rita 
Lūriņa un Valdis Lūriņš.

Dejotāji  
piedalījās skatē

Par meža 
ugunsnedrošo 

laikposmu
Valsts meža dienests ar 2019. gada 15. aprīļa rīkojumu 

Nr. 77 “Par meža ugunsnedrošo laikposmu”, sākot ar 
2019. gada 19. aprīli, ir noteicis meža ugunsnedrošo 
laikposmu visā valsts teritorijā, norāda Valsts meža 
dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženieris 
ugunsapsardzības jautājumos Andris Dulverks. Katra 
meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir nodrošināt 
ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā un pēc Valsts meža 
dienesta amatpersonas pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka 
vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
1) kurināt ugunskurus mežā un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, 

kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas),
2) atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad 

uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies,
3) nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai 

gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus,
4) veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas 

nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas),
5) medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lo-

des, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla,
6) braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem 

ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēša-
nai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un 
inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai,

7) ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlī-
dzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes 
sistēmu,

8) bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struk-
tūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku de-
dzināšanu).

Meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzināt ciršanas atliekas atļauts ti-
kai ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību atbildīgā 
darbinieka ikreizēju rakstisku atļauju zemas meža ugunsbīstamības aps-
tākļos. Par darbību ārpus meža zemēm, kas, radot dūmus, var maldināt 
ugunsnovērošanas torņu dežurantu darba pienākumu veikšanu informēt 
telefoniski Ziemeļkurzemes virsmežniecības ugunsapsardzības operatīvo 
dežurantu (tālrunis 26157064).

Papildus iepriekš minētajiem galvenajiem ierobežojumiem ugunsne-
drošajā laikposmā jānodrošina arī Ministru kabineta 2016. gada 19. feb-
ruāra noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasību ievērošanu 
mežā un attiecīgo novadu saistošajos noteikumos minētās prasības. Kon-
statējot meža ugunsgrēku, lūgums zvanīt Ziemeļkurzemes virsmežniecī-
bas ugunsapsardzības operatīvajam dežurantam (tālrunis 26157064), tu-
vākajai Valsts meža dienesta struktūrvienībai vai Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam (tālrunis 112), nosaucot ugunsgrēka izcelšanās vietu, 
savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

Marlena Zvaigzne 

Projektu konkurss vides 
kvalitātes uzlabošanai

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu kon-
kursam vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Projektu kon-
kursa “Mēs savā novadā 2019” uzdevums ir finansiāli atbalstīt Vents-
pils novadam nozīmīgas iniciatīvas ar plašu sabiedrības iesaisti dzīves 
un vides kvalitātes uzlabošanā, kas saistītas ar vides labiekārtošanu, 
infrastruktūras attīstību un novada tēla veidošanas aktivitātēm.

Projektu konkursa mērķi ir tūrisma attīstības veicināšana, pieeja-
mības nodrošināšana vides objektiem, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un novada, pilsētas, pagastu tēla veidošana.  

Projektu konkursa finansējums ir 5000 eiro. Viena projekta realizēša-
nai piešķirs ne vairāk kā 500 eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt Vents-
pils novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi. Saņemtos pieteikumus 
izvērtēs Attīstības nodaļas darbinieki, bet lēmumu pieņems Teritorijas un 
ekonomikas attīstības komitejas pārstāvji. Projektu iesniegšanas termiņš 
– 31. maijs. Plašāka informācija www.ventspilsnovads.lv.  

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA
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TĀRGALE

Pavasarī, kad 
sākuši čivināt putni, 
ir laiks bērniem, 
mazajiem cāļiem, izdziedāt 
savas skaistākās dziesmas. 

Šāda konkursa mērķis ir vei-
cināt pirmsskolas vecuma bērnu 
muzikālo spēju attīstību, atklāt 
jaunus talantus, rosināt komuni-
cēt un parādīt sevi plašākai pub-
likai. 

Šogad konkursu vadīja Prin-
cese un Princis, kuri ar vārdiem 
«Mūsu pilī mazo dziedātāju kon-
kurss “Tārgales Cālis 2019” var 
sākties!” atklāja konkursu. To vē-
roja slavenais Lielais Cālis, kurš 
ar savu klātbūtni priecēja mazos 
solistus. 

Pasākumā piedalījās astoņi 
dziedātāji, katrs izpildot kādu pa-
vasarīgu, jautru, sirsnīgu dziesmu. 
Prieks par katru mazo dziedātāju, 
kurš droši un pārliecinoši uzkā-
pa uz skatuves un iepriecināja ar 
dziesmām skatītājus.

Uzstājoties uz lielās skatuves, 
spilgti atklājās katra mazā dzie-
dātāja raksturs, ko novērtēja arī 
žūrija. Žūrijas priekšsēdētāja šo-
gad bija ilggadēja dziedātāja Maija 
Ignate, žūrijas locekļi – Tārgales 
amatierteātra “Tango” režisore 
Rita Grieze, Tārgales pamatskolas 
absolvente Siāra Verpakovska un 
mūzikas skolas ģitārspēles 5. kla-
ses audzēknis, daudzu konkursu 
laureāts Lauris Bakanauskis.

Konkursā “Tārgales Cālis 
2019” pirmā uzstājās soliste Anna 
Jansone, viņa šādā konkursā pie-
dalījās trešo reizi, tādēļ ieguvusi 
zināmu skatuves pieredzi. Pagāju-
šā gadā ar Daces Robules dziesmu 
“Vējš” viņa pārsteidza skatītājus 
ar atraktīvu priekšnesumu, kļūs-
tot par “Aktīvāko Tārgales Cāli 
2018”, bet aizpagājušā gadā ar 
dziesmu “Re, re – vāvere” ieguva 
“Skatītāju simpātiju” konkursā 
“Cālis 2017”. Šogad viņa ļoti iz-

teiksmīgi nodziedāja Vitas Siliņas 
dziesmu “Bailīgie zaķi” un ieguva 
titulu “Superīgākais Tārgales Cā-
lis 2019”.

Otrais uzstājās Dominiks Pla-
tais. Viņš uz skatuves jutās ļoti 
brīvi un dabiski, ar dziesmu “Ma-
zie zaķīši” iegūstot titulu “Kustī-
gākais Tārgales Cālis 2019”.

Trešās kārtas numurs bija so-
listei Elzai Jurkevicai. Soliste jau 
ir iemantojusi skatītāju atzinību 
kā brīnišķīga dziedātāja. Pagājušā 
gadā ar savu priekšnesumu viņa 
burtiski apbūra skatītājus, iegūs-
tot titulu “Saulainākais Tārgales 
Cālis 2018”, bet šogad, izpildot 
Imanta Pauras dziesmu “Pieci 
mazi kukainīši”, ieguva gan titulu 
“Mīlīgākais Tārgales Cālis 2019”, 
gan “Skatītāju simpātiju”.

Jauku sniegumu konkursā 
parādīja soliste Evelīna Tomaša. 
Viņas dziedājums par cālīšiem 
bija emocionāls, gaišs un mīlīgs. 
Tas iepatikās žūrijai un zālē sēdo-
šajiem klausītājiem. Viņas tituls 
bija “Izskatīgākais Tārgales Cālis 
2019”.

Pārliecinoši un braši sevi pa-
rādīja nākamais dziedātājs Edu-
ards Pintāns. Ar Ēvalda Siliņa 
dziesmu “Ežuks” viņš saviļņoja 
zālē skatītājus un, protams, Lielo 
Cāli, kurš dejoja līdzi dziesmas 
ritmā. Eduardam žūrija piešķīra 
titulu “Drošākais Tārgales Cālis 
2019”.

Skatītājus, klausītājus un žūri-
ju priecēja soliste Gabriela Lapiņa, 
kura izcēlās ar savu individuālo 
valdzinājumu. Viņas emocionā-
lais priekšnesums ienesa zālē pa-
vasarīgu noskaņu un lieliski uz-
mundrināja visus skatītājus. Viņa 
kļuva par “Pavasarīgāko Tārgales 
Cāli 2019”.

Kā septītā uzstājās soliste 
Elizabete Platā. Viņa konkursā 
piedalās otro reizi. Pagājušā gadā 
meitene dziedāja Daces Robules 

dziesmu “Cepamdziesmiņa”. Inte-
resantais dziesmiņas izpildījums 
un kustības priecēja skatītāju sir-
dis, un žūrija viņai piešķīra titulu 
“Košākais Tārgales Cālis 2018”, 
bet šogad, izpildot Lolitas Saulie-
tes dziesmu “Šokolāde”,  Elizabete 
ieguva titulu “Saldākais Tārgales 
Cālis 2019”.

Konkursu noslēdza dziedā-
tāja Emīlija Ābola. Viņa kopā ar 
pavadošo grupu izpildīja Mairitas 
Bičukas dziesmu “Mana ģimene”.  

Priekšnesums bija jauks un mīļš. 
Žūrija viņai piešķīra titulu “Drau-
dzīgākais Tārgales Cālis 2019”.

Liels paldies žūrijas komisijai, 
kas atzinīgi novērtēja mazo dzie-
dātāju veikumu un novēlēja vi-
siem turpmāk būt tikpat drošiem, 
lai nākotnē kļūtu par izciliem 
dziedātājiem. 

Liels paldies Tārgales pamat-
skolas absolventam Ģirtam Vja-
teram, kurš pie pults neatlaidīgi 
darbojās, atskaņojot dziesmu 

fonogrammas. Paldies vecākiem, 
viņu ģimenēm, draugiem un mū-
zikas skolotājām Margitai Kron-
bergai un Antrai Ziemelei par 
nesavtīgi ieguldīto darbu konkur-
santu sagatavošanā. Paldies Liela-
jam Cālim, Princesei un Princim 
par līdzi dziedāšanu un uzmun-
drinošu atbalstu mazajiem solis-
tiem.

Tārgales kultūras 
pasākumu organizatore 

Ilga Porniece

INFORMĀCIJA

Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību 
vasaras brīvlaikā pašvaldības 
līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot 
skolēniem iespēju iegūt prasmes, 
iemaņas un pieredzi, līdz 25. maijam 
var iesniegt pieteikumus pasākumam 
“Izglītojamo nodarbinātība 2019. gada 
vasaras brīvlaikā”.

Tiesības pieteikties pasākumam ir 
izglītojamiem vecumā no 13  līdz 19 
gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādē un kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Ventspils novada administratīvajā 
teritorijā, un kuriem Ventspils novada 

Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par 
atbilstību trūcīgās un maznodrošinātās 
ģimenes statusam.

Darba devējiem, kuri piedāvā darba 
vietas, rakstiski jāiesniedz pieteikums 
Ventspils novada Sociālajā dienestā,  
Ūdens ielā 15, vai pagasta pārvaldē,  
vai pa pastu, adrese: Ūdens iela 15,  
Ventspils, LV-3601. Pasākums tiek īstenots 
no 1. jūnija līdz 31. augustam.  
Ja ir jautājumi, lūdzam zvanīt Sociālā 
dienesta vadītājai Intai Rudbahai, tālrunis 
63620510 vai 28387367,  
e-pasts inta.rudbaha@ventspilsnd.lv. 

Inta Rudbaha 

Projektu konkurss 
uzņēmējdarbības 

attīstībai
Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu kon-

kursam, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju ini-
ciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursa “Solis 2019” 
uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņē-
mējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, 
radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievie-
noto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādoša-
nu. Saņemtos pieteikumus izvērtēs Attīstības nodaļas darbinieki, bet 
lēmumu pieņems Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas pār-
stāvji. Pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā reģistrētas komerc-
sabiedrības, individuālie komersanti, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā 
kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas un fi-
ziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novadā, kas 
atbalsta gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskā darba veicējas. Projek-
tu konkursa finansējums ir 12 000 eiro. Vienam projektam maksimāli 
piešķiramais apjoms – 1000 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 31. 
maijs. Plašāka informācija www.ventspilsnovads.lv.  

Marlena Zvaigzne 

Dziedātāju konkurss 
“Tārgales Cālis 2019”

Konkursa “Tārgales Cālis 2019” uzvarētāji kopā ar Lielo Cāli un mūzikas skolotājām 
Margitu Kronbergu, Antru Ziemeli. JĀŅA JURKEVICA FOTO

Izglītojamo nodarbinātības 
pasākums vasaras brīvlaikā
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Kad ierodos pirmsskolas 
izglītības iestāde “Vālodzīte”, 
lai satiktu skolotāju palīdzi 
Inesi Sproģi, ēkā valda liela 
rosība. Ir atbraucis fotogrāfs, 
un mazie bērni stiepj rokas 
Ineses virzienā, tā norādot, 
ka grib fotografēties kopā ar 
viņu – tā ir drošāk!

Novembrī Inese piedzīvoja 
saviļņojošu brīdi, jo saņēma paš-
valdības Pateicības rakstu. Viņa 
vēl tagad domā, ka varbūt tas būtu 
pienācies kādai citai darbiniecei, 
kura dara vēl vairāk, tomēr kolēģi 
“Vālodzītē” un bērnu vecāki apbal-
vojumam izvirzīja tieši viņu, uztei-
cot par sirdsgudrību un apzinīgu 
pienākumu pildīšanu. 

Ancē Inese dzīvo kopš bērnī-
bas, tādēļ pagasts ir tuvs un mīļš 
tāpat kā tajā dzīvojošie cilvēki, ar 
kuriem ir sirsnīga sadzīvošana. 
Kad anceniece bija jauna un do-
māja par savu sapņu profesiju, viņa 
vēlējās būt kopā ar bērniem. Pāris 
vasaras savu ieceri izdevās īstenot, 
strādājot “Zīļukā” Ventavā. “Toreiz 
pieskatīju arī abas brāļa meitas, vi-
ņas man bija ļoti pieķērušās. Atce-
ros, ka reizēm meitenes bēga un es 

viņas strostēju, bet tā jau satikām 
labi.” Kad Inese bija pārdevēja vei-
kalā, viņai patika darbs, jo varēja 
kontaktēties ar cilvēkiem. 10 gadus 
anceniece braukāja uz Melnsilu un 
strādāja zivju cehā. Inese stāsta, 
ka naudiņa pelnīta arī, lasot mel-
lenes. Tas bijis divkāršs ieguvums, 
jo ogas izmantotas arī ievārījumu 
vārīšanai. Bērnībā Inese iemācījās 
dažādus darbus un bieži palīdzēja 
vecākiem. Tētis nu jau 11 gadus ir 
mūžībā, bet mammīte jau daudzus 
gadus ir kopjama, tādēļ pēc darba 
meita steidzas mājās. 

“Vālodzītē” ancenieci strādāt 
uzaicināja iestādes vadītāja Una 
Teibe, un augustā būs četri gadi, 
kopš Inese ir skolotāju palīdze. 

“Man ir ļoti labi kolēģi un va-
dītāja! Apkārt patiešām ir labi cil-
vēki. Tagad strādāju grupiņā, kurā 
ir paši mazākie bērniņi – līdz trīs 
gadu vecumam. Nu jau viņi ir ap-
vēlušies un varam kaut ko sarunāt. 
Bērni, protams, ir labi un mīļi, bet 
ļoti hiperaktīvi, ar lieliem apgrie-
zieniem. Viņi ir zinātkāri, tomēr 
nav noturīgas intereses, pēc des-
mit minūtēm gribas darīt kaut 
ko citu, un mēs, pieaugušie, kā 

22. aprīlī, Otrajās 
Lieldienās, Ances parkā 
norisinājās košs un atraktīvs 
pasākums “Lieldienu 
jampadracis”. Šī pasākuma 
mērķis bija sniegt pozitīvas 
svētku emocijas bērniem, 
kā arī dot iespēju ģimenēm 
kvalitatīvi un aktīvi pavadīt 
laiku kopā.

Šī ir kļuvusi par tradīciju Ancē, 

kad Lieldienu svētkos parkā notiek 
dažādas svētku aktivitātes. Šogad 
šie svētki tika padarīti vēl plašāki, 
košāki, atraktīvāki un radošāki. 
Pasākumā bija daudz un dažā-
du aktivitāšu un darboties varēja 
kā lieli, tā arī mazi – seju apglez-
nošana, piepūšamās atrakcijas, 
pankūku cepšana, olu ripināšana, 
tējas dzeršana, mīklu minēšana, 
fotografēšanās fotostūrītī, rotaļas, 

spēles un uzdevumi kopā ar zaķu 
mammu u.c.

Bija patīkams pārsteigums re-
dzēt kuplo apmeklētāju skaitu un 
bērnu prieku iesaistīties un dar-
boties piedāvātajās aktivitātēs. 

Liels paldies SIA “Ūdensput-
ni” par svētku radīšanu un apmek-
lētājiem par dalību šajā pasākumā.

Evita Scepuļonoka

nu protam un varam, palīdzam, 
iesaistot audzēkņus dažādās no-
darbēs. Mācu viņiem arī to, ka 
tad, ja kādam nodarīts pāri, jālūdz 
piedošana. Ir reizes, kad visi kopā 
kārtīgi izsmejamies – viss notiek 
kā ģimenē.” Inese palīdz skolotājai 
Aigai Izašarei it visā, kas vajadzīgs, 
nevairoties no dažādiem pienāku-
miem – ja vajadzīgs, piemēram, 
dekorē telpas, turklāt Inese ķeras 
arī pie citiem darbiem, ziemā tīrot 
sniegu.     

Pēc darba Inese labprāt atpū-
šas ģimenes lokā, kur viņu sagaida 
vīrs Georgijs. “Man noteikti vajag 
kaķus, tāpēc mājās ir divi minkas, 
arī suns, kūtī ir vistiņas un pīles. 
Ir dārzs, es labprāt gatavoju. Savs 
laiks jāatvēl mammai, par laimi, vi-

Mazie ančiņi ar prieku ierāpjas Ineses klēpī, jo viņa prot samīļot katru sirsniņu.  
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  

Jau jaunībā gribēja 
strādāt ar bērniem

Lieldienu jampadracis Ancē

Zaķu mamma ar mazajiem pasākuma apmeklētājiem. EVITAS SCEPUĻONOKAS FOTO 

ņas aprūpē ļoti daudz palīdz vīrs. 
Mūsu dēls Rolands arī dzīvo Ancē. 
Ja ir brīvs brīdis, labprāt apmeklē-
ju kultūras pasākumus. Katru rītu 
pateicos, ka sākusies jauna diena. 
Laikam esmu sirdscilvēks. Varu 
sākt raudāt tikai tāpēc, ka zāle ir 
zaļa un debesis zilas. Bija laiks, 
kad trīs mēnešus pastrādāju An-
glijā, tad jo īpaši izjutu, ka Latvija 

ir mana mīļā zeme. Man vajag re-
dzēt mežā pirmo vizbuli un dār-
zā – sniegpulkstenīti. Jūtu pasauli 
bagātina arī dzeja, pēdējā laikā pa-
tīk Guntara Rača rakstītās rindas. 
Labprāt palasu grāmatas un pado-
māju par to, kā iekārtota pasaule – 
kā mēs, mazie cilvēciņi, staigājam 
pa lielo zemi.”

Marlena Zvaigzne

INFORMĀCIJA

Piešķirti līdzekļi  
kultūras projektiem 

Pašvaldības kultūras projektu konkursā saņemti 17 
pieteikumi. Tos izskatīja Sociālās, izglītības, kultūras 
un sporta komitejas locekļi, piešķirot finansējumu 14 
projektu īstenošanai. 

Zlēku pagasta pārvalde saņēmusi 549,60 eiro pasākuma “Zlē-
cenieki dzied” īstenošanai, saglabājot tautasdziesmas un rosinot 
Zlēkās veidot mūzikas pulciņu. Tārgales pagasta kultūras darba 
organizatorei piešķirti 600 eiro pasākuma “Ķēķī ar sentēvu recep-
tēm” rīkošanai, ceļot godā vietējo pavāru, zemnieku un ražotāju 
veikumu. Užavas tautas nams 540 eiro izmantos, lai rīkotu pasā-
kumu “Brīvdienas ķermenim un garam”, piedāvājot piedalīties ra-
došās darbnīcās un baudīt profesionālu mūziķu sniegumu. Piltenes 
kultūras namam 600 eiro piešķirti, lai organizētu Saulstāvju zāļu 
dienu, mudinot saglabāt senās tradīcijas. Puzes kultūras nams sa-
ņēmis 600 eiro pasākuma “Zupu festivāls” īstenošanai, saliedējot 
Puzes pagasta iedzīvotājus. Vārves pagasta “Sporta un kultūras 
centrs Zūras” 600 eiro izmantos projekta “Pastalnieki” organizē-
šanai, veicinot tradicionālās kultūras izzināšanu un saglabāšanu. 
Sabiedriskais centrs “Ances muiža” saņemtos 400 eiro izmantos 
projekta “Lakatos ieaustās Ances teikas” realizēšanai, saglabājot 
nemateriālo kultūras mantojumu. Jūrkalnes bibliotēka saņēmusi 
279 eiro pasākuma “Dzeja patrepē!” rīkošanai, veicinot interesi par 
latviešu dzeju un laikmeta atainojumu tajā. Biedrība “Maģie suiti” 
600 eiro liks lietā, lai organizētu pasākumu “Maģo suitu dziedāša-
nas svētki”, saglabājot suitu kultūras tradīcijas, vēstot par tām arī 
jaunajai paaudzei. Biedrība “Ugāles attīstība”, saņēmusi 600 eiro, 
realizēs projektu “Ugāle fotomirkļos”, atspoguļojot pagasta kultū-
ras un vēsturiskos procesus, notikumus un personības. Biedrība 
“Popes muiža”, izmantojot 392,37 eiro, īstenos projektu “Gadsimta 
atgriešanās – Popes muižas ēdamzāles bufetes skapja restaurācija”. 
Landzes evaņģēliski luteriskā draudze 360 eiro liks lietā, lai realizē-
tu projektu “Vēstures mirkļi Landzē”, organizējot mācītāja V. Amo-
la godināšanas pasākumu, piesaistot profesionālus mūziķus. Ugāles 
evaņģēliski luteriskā draudze 600 eiro izmantos pasākuma “Ugāles 
baznīcā “Musica Divina” koncerts” rīkošanai. Zlēku evaņģēliski lu-
teriskā draudze, saņēmusi 600 eiro, dievnamā organizēs pasākumu 
“Koncerts Zlēku baznīcā “Exultate””.

Marlena Zvaigzne
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5. aprīlis bija ļoti 
nozīmīga diena Latvijas 
ģitāristiem un, protams, 
arī viņu skolotājiem un 
vecākiem. Šajā īpašajā dienā 
Mārupes kultūras namā 
notika ģitārista A. Grīnberga 
jauno ģitāristu konkurss 
“Kur tad tu nu biji 2019”, 
veltīts flamenko ģitāristam 
A. Kārkliņam. Konkursa 
žūrija bija starptautiska: 
Andris Grīnbergs (Latvija), 
Vladislavs Blaha (Čehija) un 
Igors Šošins (Baltkrievija). 

Mūsu Piltenes Mūzikas sko-
lu pārstāvēja trīs audzēkņi – A. 
Pudulis, M. Matisova un L. Ba-
kanauskis. 1. klases audzēknis 
Andris konkursā piedalījās pir-
mo reizi, atskaņojot A.  Grīn-
berga latviešu tautas dziesmas 

apdari “Bērīt’s manis kumeliņš,” 
kura bija kā obligātais skaņdarbs 
visiem 1. klases konkursantiem. 
5. klases audzēknis Lauris star-
tēja nominācijā “Open Profi”, 
kurā varēja piedalīties mūzikas 
skolas jebkuras klases audzēknis 
ar diviem skaņdarbiem. Lauris 
konkursam sagatavoja M. Kupča 
skaņdarbu “Sniegpārsliņas” un 
E. Sida “Bossa Bab”. Jāpiebilst, ka 
nominācijā “Open Profi” bija vis-
lielākā konkurence un šajā grupā 
startēja arī viesi no Krievijas ar 
ļoti augstu ģitāras spēles līmeni. 
8. flautasspēles klases audzēkne 
Marta kopā ar Lauri piedalījās 
jaunajā nominācijā “Guitar mix 
duo”, izpildot ar flautu un ģitāru 
divas melodiskas kompozīcijas: 
J. Haidna “Alemandu” un M. Ri-
tovas “Tumša nakte, zaļa zāle”, 

iegūstot augstāko novērtējumu 
– 1. pakāpi.

Konkursa noslēgumā izskanē-
ja čehu ģitārista Vladislava Blahas 
koncerts, kurā viņš pārsteidza 
klausītājus ar J.  S.  Baha “Tokātas 
un fūgas” (re minorā) pārlikumu 
klasiskajai ģitārai, kura oriģinālā 
ir rakstīta ērģelēm, un arī citiem 
interesantiem skaņdarbiem.

Lielākais šī gada konkursa 
pārsteigums bija tas, ka mūsu 
flautiste Marta laimēja mūzikas 
preču veikala “Tava skaņa” spon-
sorēto ģitāru “Yamaha C40”! Mēs 
ļoti ceram, ka Martai ģitāra skanēs 
tikpat spoži kā flauta. Es domāju, 
ka šo dienu mēs ar audzēkņiem 
vēl ilgi atcerēsimies.

Piltenes MS ģitāras 
spēles skolotāja 

Tatjana Musina

PILTENE

Rudenī būs 50 gadi, kopš 
Arno Kiršteins nodarbojas 
ar sportu. Vēl nesen viņš bija 
sporta skolotājs Piltenes 
vidusskolā un treneris 
novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā, tagad Arno veic 
tikai trenera pienākumus. 

Slodze samazināta veselības 
problēmu dēļ. Arno nekautrējoties 
atzīst, ka vairs nevar izdarīt to, ko 
agrāk, un bieži apmeklē ārstus, to-
mēr viņa sirds pieder sportam un 
audzēkņiem. Daudzi no viņiem ir 
pateicīgi savam skolotājam par to, 
ka viņš iedrošināja sporta stundās 
nekautrēties pateikt, ka nav spēka 
paveikt vienu vai otru uzdevumu. 
Arno nerājās, bet stāstīja un mācī-
ja, kā panākt to, lai ķermenis klau-
sa saimniekam.

Bērnībā paguva visu 
Arno izauga Piltenē, bet, kad 

viņš mācījās 5. klasē, ģimene pār-
cēlās uz Ventspili, tomēr zēns 
turpināja braukāt uz Pilteni, kur 
mācījās skolā un apmeklēja treni-
ņus sporta skolā. “Kad biju puika, 
mēs daudz laika pavadījām svaigā 
gaisā. Kā no rīta deviņos izgājām 
no mājām, tā vakarā atgriezāmies. 
Spēlējām futbolu, Vecventā iemā-
cījāmies peldēt.”

Arno atceras, ka, mācoties sko-
lā, sekmes bijušas labas, par to lie-
cina arī tas, ka, beidzot vidusskolu, 
saņemti tikai divi četrinieki, pārējie 
bijuši piecnieki. “Bet trešajā kla-
sē biju visšvakākais sportā – biju 
ļoti tieviņš un pats mazākais klasē. 
Kaut kā radās spīts pierādīt sevi, 
un nolēmu pieteikties sporta skolā. 
Tolaik Piltenē ieradās skolotājs El-
mārs Bīdermanis – ar viņa atnāk-
šanu pie mums uzplauka sporta 
dzīve. Kad sāku trenēties, pirmajos 
gados nekādu panākumu nebija, 

bet lēnām sāku stiepties līdzi ci-
tiem puikām. Cēlos piecos no rīta 
un skrēju Ventspilī uz jūrmalu, pēc 
tam braucu uz Pilteni, mācījos sko-
lā un apmeklēju treniņus. Tagad 
bērni dažkārt saka, ka nav laika, 
bet es paguvu visu, jo bija interese 
par to, ko darīju. Pēc 8. klases bija 
doma doties uz Murjāņiem, bet to-
gad Piltenē bija iespēja sportot jau-
najā zālē, un es nolēmu palikt savā 
dzimtajā pilsētā.”

Piecpadsmitkārtējs 
čempions svarcelšanā

Pēc vidusskolas Arno bija vaļā 
daudzi ceļi, labo sekmju dēļ pui-
sis varēja iestāties daudzās augst-
skolās, bet īpaši viņu interesēja 
inženierzinātnes. Kaimiņa mudi-
nāts, Arno devās uz Ļeņingradu, 
lai iestātos militārā augstskolā. 
Eksāmenā, ātri vien ticis galā ar 
matemātikas uzdevumu, viņš izrē-
ķinātajam pārvilcis pāri krustu un 
braucis atpakaļ uz Rīgu, kur pagu-
vis iesniegt dokumentus Fizkultū-
ras institūtā. “Sapratu, ka neesmu 
gatavs pakļauties padomju armijas 
sistēmai, savukārt sports mani aiz-
rāva, biju gatavs kļūt par skolotāju. 
Pats biju labs gargabalnieks. Savā 
mūžā esmu noskrējis septiņus ma-
ratonus, ir pieveikti daudzi pusma-
ratoni, pēdējais – pirms pieciem 
gadiem Prāgā. Jaunībā esmu izmē-
ģinājis spēkus ļoti daudzos sporta 
veidos. Kā jau minēju, bērnībā biju 
švaks, tāpēc sāku cilāt svaru stie-
ni, rezultāts – esmu piecpadsmit-
kārtējs Ventspils rajona čempions 
svarcelšanā, biju republikas labāko 
trijniekā. Četrus gadus biju virves 
vilkšanas kluba “Velkonis” dalīb-
nieks, kopā ar pārējiem vīriem 
kļūstot par Latvijas čempionu. Uz-
skatu, ka manu panākumu pamatā 
bija darbs, sakārtota treniņsistēma 

un, protams, skolotāja Bīdermaņa 
atbalsts.”

Dzimtās Piltenes  
vilinājums

Piltenes vidusskolā Arno sāka 
strādāt 1981. gadā. Viņu vienmēr 
ļoti interesējusi sporta medicīna, 
tādēļ par šo tēmu izlasīti dau-
dzi raksti, apmeklēti semināri un 
kursi. Iegūtās zināšanas ļāvušas 
palīdzēt ne tikai sev, bet arī au-
dzēkņiem. “Es vienmēr sevī esmu 
jutis Piltenes patriotisma garu. 
Mani aicināja uz basketbola klubu 
“Ventspils” par fiziskās sagatavotī-
bas treneri, bet tobrīd vairāki mani 
audzēkņi bija Latvijas jaunatnes 
izlasē, un es nolēmu palikt Piltenē. 
2009. gadā man piedāvāja darbu 
Sidnejā, kur piedalījos veterānu 
mačos, tomēr nepiekritu. Arī ta-

gad, ja Rīgā sacensības notiek vai-
rākas dienas, mani ļoti velk atpakaļ 
uz mājām – uz Pilteni.” Arno var 
lepoties ar audzēkņiem, kuri pie-
dalījušies pasaules jaunatnes čem-
pionātos, kopā ar bērniem būts 21 
valstī. “Kad Latvija atguva neatka-
rību, daudziem jaunajiem sportis-
tiem stimuls censties bija iespēja 
aizbraukt uz Eiropu. Mūsdienās 
tas vairs nav tik vilinoši, jo ir bērni, 
kas ar vecākiem katru vasaru do-
das ārzemju braucienos.”

Iespēja jādod katram 
Vaicāts par darba metodēm, 

piltenieks norāda, ka nekad neesot 
šķirojis savus audzēkņus. Pie viņa 
vienmēr trenējušies arī tie, kam 
sportā nebija izcilu panākumu. 
Arno uzskata, ka iespēja ir jādod 
katram, pēc tam jau top redzams, 

kā cilvēkbērns to izmanto. “Es ātri 
vien varu pateikt, vai mazais būs 
vai nebūs sportists, bet ir ļoti svarī-
gi arī tas, ka bērnam sportojot tiek 
uzlabota veselība un viņš pierod 
pie kārtības. Gribu pateikt paldies 
visiem saviem audzēkņiem – kā 
vispārizglītojošā skolā, tā sporta 
skolā – un viņu vecākiem, jo tikai 
kopīgiem spēkiem mēs varam kaut 
ko izdarīt. Vienmēr esmu centies 
katrā bērnā atrast labo, ja tas izdo-
das, veidojas kontakts pat ar tiem 
audzēkņiem, par kuriem citi pieau-
gušie nesaka glaimojošus vārdus. 
Pedagogam ir jāsaprot, kurš au-
dzēknis reizēm ir jāsarāj, bet kuru 
nekad nedrīkst sabārt – katram jā-
atrod sava pieeja. Saviem kolēģiem 
vienmēr esmu teicis to, ka skolo-
tājs nav profesija, bet dzīvesveids. 
Ja es strādāju, tad daru to no sirds 
un ar pilnu atdevi.”

Patīk dziedāt 
un dejot 

Arno ir bijis gandarījums, ja 
kusls bērns trenējoties kļuvis spē-
cīgāks un varējis stundās izdarīt to 
pašu, ko klasesbiedri, turklāt seci-
nāts, ka apzinīgāki visbiežāk ir tie 
zēni un meitenes, kuri netēmē uz 
ļoti augstiem rezultātiem Treneris, 
protams, priecājas par sporta skolas 
audzēkņu panākumiem, bet vēlreiz 
atkārto jau teikto – pats svarīgākais, 
lai bērni būtu veseli. Arno teic, ka 
bērnu fiziskā sagatavotība un in-
tereses, laikam ejot, ir mainījušās. 
Kad viņš pirms trim gadiem lūdzis 
pacelt roku tiem skolēniem, kam 
mājas ir bumba, pieteicies viens 
bērns, lecamaukla neesot bijusi 
nevienam, savukārt visiem bijis vai 
nu dators, vai mobilais telefons. Vi-
ņam sāp sirds, redzot, kā mūsdienu 
jaunatne stundām sēž sakņupusi ar 
mobilajām ierīcēm rokās. Pats Arno 
veselību uzlabo, regulāri vingrojot 
un rosoties mazdārziņā, jo skriet 
viņš vairs nevar. Labi atpūsties var 
makšķerējot, un tādos brīžos Arno 
reizēm aizdomājas, kā klājas viņa 
četrām meitām un diviem dēliem, 
un 11 mazmazbērniem. Sportists 
ir uz “tu” ar mūziku, viņš prot spē-
lēt ģitāru un bungas, arī elektriskās 
klavieres. Arno patīk dziedāt un 
dejot.       

Marlena Zvaigzne

Skolotājs – 
tas ir dzīvesveids

Arno ir pateicīgs visai Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
saimei par atbalstu un sapratni ikdienas darbā.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Patīkami pārsteigumi Mārupē

Marta laimējusi ģitāru, ko pasniedz ģitārists Andris 
Grīnbergs.  ILZES ŽUNDES FOTO
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Saulainajā marta 
pēdējā sestdienā, 30. martā, 
notika skriešanas seriāla 
“Stirnu buks” pirmais 
posms – “Piekrastes stirnu 
buks” Carnikavā, atklājot 
šā gada sezonu, sapulcējot 
teju piecus tūkstošus taku 
skrējēju.

No Piltenes uz sacensībām 
devās Piltenes vidusskolas koman-
da, kura piedalījās “Latvijas Valsts 
mežu” skolu čempionātā, iegūstot 

augsto 3. vietu skolu kopvērtē-
jumā. Atsevišķajā kopvērtējumā 
meitenēm skolas vecumā (no 7 
līdz 20 gadiem) uzvarēja Viktorija 
Bogdanova (5. klase), kā arī ieguva 
1. vietu savā vecuma grupā. Viņas 
māsa Izabella Bogdanova (7. klase) 
kopvērtējumā finišēja aiz Viktori-
jas, iegūstot 2. vietu kopvērtējumā 
un 1.  vietu savā grupā. Veronika 
Bogdanova (1. klase) bija 3.vietā 
savā grupā, bet Aleksis Bogdanovs 
(1. klase) palika 4. vietā savā vecu-

ma grupā. Ita Zita Ozoliņa savā 
grupā 9. vietā, Eva Majorenkova 
savā vecuma grupā palika 20. vie-
tā, Laine Strazdiņa savā grupā – 
53. vietā, Dāvis Baikovskis 65. vie-
tā, vecākajā jauniešu grupā Ingus 
Bogdanovs bija 6. vietā un Edgars 
Ziemelis 7.  vietā. Paldies Piltenes 
pilsētas pārvaldes vadītājam Aiga-
ram Kresam, Piltenes vidusskolas 
direktorei un sporta skolotājam 
par atbalstu.

Iveta Bunce

PILTENE

29. marts Piltenes 
vidusskolā bija ļoti īpaša 
diena. Jau otro gadu tika 
organizēta karjeras diena, 
kurā par savām profesijām 
stāstīja bijušie Piltenes 
vidusskolas absolventi. 
Šoreiz skolā viesojās Arvis 
Sanders, Agnis Judeiks, 
Anita Rodiņa, Jana Kafizova, 
Elīna Kresa, Alise Fetlere un 
Ģirts Vīksne.

“Vienmēr esmu lepojusies, ka 
nāku no mazas Kurzemes pilsē-
tas Piltenes. Lepojos, ka izglītību 
esmu ieguvusi Piltenes vidussko-
lā,” tā savu prezentāciju uzsāka 
Piltenes vidusskolas absolvente 
Anita Rodiņa. Pēc skolas beigša-
nas viņa nolēma kļūt par juristi. 
Anita uzsāka mācības Latvijas 
Universitātē, kurā tagad pati strā-
dā par pasniedzēju. “Visiem cilvē-
kiem ir vēlēšanās ne tikai nopel-
nīt, bet arī darīt darbu, kas patīk, 
kas sniedz gandarījumu. Lai kļūtu 
par labu speciālistu, skolas laiks ir 
jāizmanto lietderīgi.”

Daudzi no absolventiem uz-
svēra, ka, pateicoties skolā apgū-
tajām svešvalodas zināšanām, ir 
iespēja strādāt ne tikai šeit, bet arī 
ārpus Latvijas robežām. Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku kaprālis 
Agnis Judeiks stāstīja par daudza-
jām valstīm, kurās pildījis darba 
pienākumus. Viņš skolā apgūtās 
valodas vēl papildinājis ar franču 
un vācu valodas zināšanām. Agnis 
nesen atgriezies no misijas Āfrikā, 
kur pavadījis septiņus mēnešus. 
Viņš saviem klausītājiem uzsvē-
ra, ka svarīgs ir ne tikai mācību 
darbs, bet arī atbildība par kolek-
tīvu. Svarīgi vienmēr atcerēties, 
ka tu pārstāvi savu klasi, skolu, 
pilsētu, valsti. Braucot uz Pilteni, 
viņš sev līdzi bija atvedis gan ka-
ravīrus, gan karavīra ekipējumu 
un arī bruņu tehniku, kuru skolas 
pagalmā varēja vērot arī Piltenes 
iedzīvotāji.

Arvis Sanders ir SIA “Dzin-
tarjūra” valdes loceklis, komerc-
direktors, kura ikdienas pienā-
kumos ietilpst uzņēmuma darba 
organizācija, līgumu slēgšana un 
atbildība par cilvēkiem, bet vaļas-
prieks ir motosports. Stāstot par 
savu ikdienu, arī viņš uzsvēra, ka 
bez valodas zināšanām mūsdie-
nās vairs nav iespējams ne dibināt 

VENTSPILS NOVADA  
PILTENES MŪZIKAS SKOLA  

UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS
 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ  

ŠĀDĀS SPECIALITĀTĒS:
v klavierspēle,
v vijoles spēle,
v solo dziedāšana,
v flautas spēle,
v ģitāras spēle.

UZŅEMŠANA:
v Piltenes MS, Lielā ielā 7, 28. maijā plkst. 13 – 19, 
v Tārgales mācību punktā, “Apiņi – 2” 27. maijā plkst. 14 – 19. 
Aicinām bērnus kopā ar vecākiem.

Jautājiet, interesējieties pa tālruni 22036306. 
                                         

“Stirnu bukā” Carnikavā

Piltenieki izrādījās ātri skrējēji.   IVETAS BUNCES ARHĪVA FOTO

kontaktus, ne piedalīties sacen-
sībās. Tāpat atmiņā palicis viņa 
teiktais par darba iespējām Latvijā 
– tās ir jānopelna!

Tikai strādājot komandā, ie-
spējams paveikt nozīmīgus, pat 
pasaules mēroga projektus. Ēku 
konstrukciju būvinženieris Ģirts 
Vīksne strādājis arhitekta Austra 
Mailīša komandā, kura Ķīnā rea-
lizējusi iespaidīgu projektu. Kal-
na galā tapis varens vēja tuneļa 
amfiteātris šī reģiona slavenajiem 
Šaoliņas “lidojošajiem mūkiem”. 
Ambiciozā projekta realizācija 
pašmāju speciālistiem prasījusi 
aptuveni sešus gadus.

Alise Fetlere apguvusi fiziote-
rapeita profesiju. Viņa ne tikai pa-
stāstīja, ko dara savā darba ikdienā, 
bet arī praktiski parādīja klausītā-
jiem, kā pēc pacietīgas sēdēšanas 
jāizkustina nogurušās muskuļu 
grupas. Masiere Jana Kafizova savā 
stāstā uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir at-
rast to profesiju, kas cilvēkam no 
sirds patīk. Reizēm to neizdodas 
izdarīt uzreiz, taču ir vērts meklēt, 
eksperimentēt un ik pa laikam ap-
gūt vēl jaunas zināšanas.

Piltenes vidusskolas absolven-
tei Elīnai Kresai skolā paticis gan 
sportot, gan dejot, gan dziedāt 
un runāt dzejoļus. Viņai izdevās 
apgūt specialitāti, kurā visi šie ta-
lanti bija nepieciešami. Elīna pēc 
skolas beigšanas devās uz Valmie-
ru, lai Vidzemes augstskolā studē-

Karjeras diena 
Piltenes vidusskolā

Karjeras dienas dalībnieki izgājuši apskatīt bruņu tehniku.  DAIRAS GEBAUERES ARHĪVA FOTO

tu komunikāciju un sabiedriskās 
attiecības. Iegūtās zināšanas viņa 
šobrīd izmanto, strādājot par pro-
jektu direktori sabiedrisko attiecī-
bu aģentūrā. 

Gribam teikt lielu paldies sko-
las absolventiem gan par atsau-
cību, gan labajiem vārdiem, kas 
veltīti skolai un pedagogiem, gan 
saistošajiem un interesantajiem 

stāstiem. Uz tikšanos nākamajā 
karjeras dienā! 

Piltenes vidusskolas 
absolvente skolotāja 

Daira Gebauere
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JŪRKALNE

Dejošana Jūrkalnē 
sakņojas daudzu gadu 
garumā, šī jau ir ceturtā 
mums zināmā dejotāju 
paaudze. 

Tagad kolektīvā darbojas 12 
dejotgribētāji, kuri aktīvi pie-
dalās pasākumos un koncertos, 
kas norisinās Ventspilī, Ventspils 
novadā, kā arī ārpus tā robežām. 
Mīlestība pret deju tiek nodota 
no viena dejotāja nākamajam, lai 
nebeidzamais dzīvesprieks un 

dejotprieks būtu katra dejotāja 
sejā. Ikviena deja šim kolektīvam 
ir kā stāsts, ko izstāstīt skatītā-
jam un likt viņam izdzīvot līdzi. 
Vidējās paaudzes deju kolektīvu 
“Jūrkalne” nebiedē nekas! Ikviens 
pārbaudījums un izaicinājums ir 
kā dzinējspēks jaunām sajūtām 
dejās.

Jūrkalnes pagasta vidējās pa-
audzes deju kolektīvs piedalījās 
Ventspils pilsētas un Ventspils 
novada tautas deju kolektīvu 

2019. gada skatē. Mums gāja da-
žādi, bet, pateicoties neatlaidīga-
jam kolektīva vadītājam Ingum 
Antonovičam, mūsu visu kopīga-
jam patiesajam dejotpriekam un 
pacietībai, tomēr tikām līdz skatei 
un esam priecīgi par sasniegta-
jiem rezultātiem – 2. pakāpe, ne-
pilns punkts pietrūka līdz 1. pakā-
pei. Paldies Ingum Antonovičam 
par ieguldīto darbu!

VPDK “Jūrkalne” 

4. maijā arī Jūrkalnē tika 
svinēti Baltā galdauta svētki. 
Tautas namā kopā pulcējās 
daudz ļaužu un kopā ar 
etnogrāfisko ansambli “Maģie 
suiti” un vidējās paaudzes 
deju kolektīvu “Jūrkalne” 
dziedāja dziesmas un dejoja. 
Pasākuma apmeklētāji bija 
paņēmuši līdzi cienastu, 
kurš tika likts uz balti klāta 
galda. Pēc koncerta un kopā 
būšanas pie galda, spītējot 
vējam un lietum, drosmīgākie 
devās pārgājienā dabas takā 
“Rīvas loki”. Pēc vairāku 
kilometru garās pastaigas 
visi cienājās ar gardo, turpat 
dabas takā uz ugunskura 
vārīto nātru zupu un, sildoties 
pie ugunskura, dziedāja 
dziesmas kopā ar muzikantu 
Arti Arāju.

Kristīne Skrulle 

Kopā darinājām 
putnu būrīšus

Jūrkalnieki pavasari gaidīja, gatavojot putnu būrīšus. Ikviens, kurš 
14. aprīlī ieradās uz pasākumu “Raibu raibais pavasaris”, noskatījās Po-
pes amatierteātra “Skudriņas” iestudēto izrādi “Neaizmirstamā dzim-
šanas diena”. Pēc izrādes visi devās ārā, kur klaudzēja āmuri un tapa 
daudzas jaunas mājvietas putniem. Putnu būrīši tika nokrāsoti, un pie 
tautas nama tapa skaists, krāsains putnu būrīšu koks.

21. aprīlī Jūrkalnē tika svinētas Lieldienas. Bērni spēlēja dažādas spē-
les, lielu azartu izraisīja olu hokejs, kur divām komandām pretinieku vār-
tos bija jāiesit pēc iespējas vairāk koka olu. Un, protams, notika arī olu ri-
pināšanas sacensības. Kamēr bērni dauzījās, vecāki ar gardu muti mielojās 
ar īpašo Lieldienu putru, kuru pagatavoja pats pārvaldes vadītājas Guntars 
Reķis. Pēc aktivitātēm svaigā gaisā tautas namā varēja noskatīties Puzes 
amatierteātra izrādi “Velniņi”.

Bērnu un jauniešu  
teātra “Jampadracis” 
dalībnieki 27. aprīlī 
piedalījās Lielajā talkā. 

Arī šogad dūšīgi vācām at-
kritumus gar ceļu malām. Šoreiz 
atkritumu bija daudz mazāk nekā 
iepriekšējā gadā – tas priecē. Pēc 
labi padarītā darba visi atpūtā-
mies, cepot uz ugunskura desi-
ņas un spēlējot dažādas spēles. 
Nākamajā dienā čaklie talcinieki 
devās uz Zlēkām, kur piedalījās 
Ventspils novada bērnu ama-
tierteātru skatē. Jūrkalnieki skatē 
rādīja divas izrādes, jaunākā gru-
pa – “Dots devējam atdodas”, bet 
vecākā – “Pagrabiņu”. Vecākās 
grupas iestudēto izrādi “Pagra-
biņš” jūrkalniekiem būs iespēja 
noskatīties 19. maijā plkst. 13.00 
Jūrkalnes tautas namā.

Kristīne Skrulle 

Baltā galdauta svētki

Izturīgākie svētku dalībnieki devās pārgājienā.  KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO

“Jampadrača” dalībnieku aktivitātes

Jaunie aktieri ar savu 
vadītāju pēc labi 
padarīta darba.   
KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO

Arī Jūrkalnes dejotāji 
piedalījās skatē

Kristīne Skrulle 
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UGĀLE

AS “Latvijas zaļais 
punkts” otro gadu rīkoja 
konkursu “Zaļais restarts”. 
Skolēni tika aicināti 
pagatavot praktiskas 
lietas no jau izmantotiem 
materiāliem. Konkursa 
mērķis bija pievērst 
uzmanību resursu saudzīgai 
izmantošanai un materiālu 
otrreizējai pārstrādei.

Mēs, Ugāles vidusskolas 
skolnieces Elizabete Upīte, 
Madara un Laura Lindenbergas 
un Keita Jansone, izgatavojām 
trīs kubus sēdēšanai. Izmanto-
jām kartonu no iepakojumiem 
un virvju galus. Kubi ir izveido-
ti, piegriežot vajadzīgā lieluma 
kartona loksnes un līmējot kār-
tu pie kārtas, kamēr augstums 
atbilst platumam un garumam. 

Tie noformēti kā metamie kau-
liņi. Kubiem cauri ir izvērta vir-
ve, kas noder gan kā dekoratīvs 
elements, gan lai kubu vieglāk 
varētu pārvietot. Viens kubs ir 
ar auklu, kurai vienā galā iesie-
ta cilpa. Divi kubi savienoti kā 
pārītis. Mums palīdzēja mākslas 
skolotāja Anita Upīte.

7. klases skolniece 
Keita Jansone

Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Lācītis” ir Līgas 
Nakurtes vienīgā darbavieta. 
Te viņa jūtas kā mājās, 
veicot savu darbu no sirds. 

18. novembrī, kad Ugālē svei-
ca aktīvos iedzīvotājus, arī pirms-
skolas skolotāju palīdze saņēma 
apsveikumus. Labi vārdi viņai tika 
teikti par godprātīgu  attieksmi 
tiešo pienākumu veikšanā, aktīvu 
iesaistīšanos pedagoģiskajā pro-
cesā un ārpusnodarbību pasāku-
mos. Pabeigusi mācības Ugāles 
vidusskolā, Līga sāka strādāt dār-
ziņā. “Man patīk šī vieta. Atceros, 
ka pirms 20 gadiem te trūka dar-
binieku. Tolaik bija 12 grupiņas. 
Darbs “Lācītī” vienmēr ir bijis in-
teresants. Sākumā strādāju ar trīs-
gadīgiem bērniem, tagad grupiņā 
“Kukainīši” paņemam trīsgadīgos 
un audzinām līdz septiņu gadu ve-
cumam,” stāsta Līga. Viņai patīk, 
ka, strādājot ar bērniem, pieau-
gušajiem jābūt radošiem un aktī-
viem, jo zēni un meitenes pasaulē 
skatās zinātkārām acīm. Bērniem 
ir nepieciešama uzmanība, tās ne-
kad nav par daudz. Līga un viņas 
kolēģes māca audzēkņiem patstā-
vību. “Kopā mazgājam rokas, lai 
saprastu, ka nav jābūt slapjam līdz 
pusei, kad tas izdarīts. Paši mazā-
kie bieži vien neprot apģērbties, 

tad palīdzam, stāstām un rādām, 
atļaujot daudz darīt pašiem. Tā ir 
vislabākā metode. Septiņgadīgie 
sadzīves iemaņas ir apguvuši, viņu 
uzdevums ir iemācīties lasīt.”

“Kukainīšu” grupā ir 22 bēr-
ni, viņus māca skolotājas Ingrīda 
Ziemiņa un Marita Mūrniece. 
Līga strādā no plkst. 8 līdz 16 un 
šajā laikā pagūst palīdzēt peda-
goģēm arī mācību procesā. “Bija 
laiks, kad es pati vairākus gadus 
strādāju par audzinātāju, laikam 
tāpēc man patīk paskaidrot au-
dzēkņiem to, ko viņi nesaprot.” 
Ieklausoties mūsu sarunā, skolo-
tāja Ingrīda uzteic Līgu par rado-
šumu, atsaucību, izpalīdzību un 
sirsnību. Abas ugālnieces priecā-
jas par iespēju būt labā komandā 
un piebilst, ka viņas ne tikai labi 
sastrādājas ikdienā, bet arī kopā 
atpūšas, piemēram, apmeklējot 
teātra izrādes, bijušas arī uz gru-
pas “Menuets” koncertu. Līga 
teic, ka viņai vienmēr ir paveicies 
ar labām kolēģēm, un paslavē visu 
“Lācīša” draudzīgo kolektīvu, kurā 
tiek novērtēts labs humors. 

Līga atzīst, ka mīl savus au-
dzēkņus, turklāt, pavadot ar bēr-
niem kopā četrus gadus, viņi ir 
tikpat kā savējie. Dažkārt bijušie 
audzēkņi aicina skolotājas palī-
dzi uz izlaidumu, un Līga labprāt 

Līga atzinīgi novērtē pašvaldības ieguldījumu “Lācīša” apkārtnes labiekārtošanā un 
telpu remontā.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Līga strādā draudzīgā kolektīvā

dodas uz Ugāles vidusskolu, lai 
apsveiktu 9. vai 12.  klases absol-
ventus. Salīdzinot bērnus, kuri 
“Lācīti” apmeklēja pirms vairāk 
nekā 20 gadiem, kad Līga sāka 
strādāt, ar mūsdienu mazajiem, 
viņa teic, ka tagad audzēkņi esot 

prasīgāki un vēlas vairāk uzmanī-
bas. Līga to vienmēr ir veltījusi arī 
saviem bērniem Leldei un Līvam, 
viņa priecājas par katru mirkli, ko 
var pavadīt kopā ar saviem trim 
mazbērniem, atslodzei labi noder 
teātra izrāžu apmeklējumi. Līga 

smaidot bilst, ka arī pati var iejus-
ties dažādos tēlos. “Lācītī” bieži 
iestudējot dažādus uzvedumus, 
un reiz skolotāju palīdze atveido-
jusi Grinču, jo viņai patīk redzēt 
priecīgas bērnu sejas.      

Marlena Zvaigzne 

Maija beigās aicinām uz koncertu 
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina 

izglītības iestāžu audzēkņu valsts konkurss noris katru gadu. 
To organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. 

Šī gada valsts konkursa tēma bija dabas objektu pētīšana, un kon-
kursa dalībniekiem konkursa uzdevums bija pētīt, zīmēt, aprakstīt, 
atdzīvināt no meža nākušus sprunguļus, praulus, mizas, sūnas, skujas 
un čiekurus. Marta nogalē visu Latvijas mākslas skolu audzēkņi pulcējās 
valsts konkursa noslēguma kārtā Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Rīgā. 
Arī no Ugāles uz Liepāju devās I kārtas uzvarētājas: Rēzija Anševica, 
Krista Biezā un Pārsla Bogdanova. Jaunākās grupas pārstāvei Rēzijai līdz 
atzinībai pietrūcis viens punktiņš, bet vidējā grupā Krista Biezā ieguvu-
si atzinību! Tā kā Kristai bija jāsacenšas ar vairāk nekā 140 citiem bēr-
niem no 99 mākslas skolām, šāds rezultāts ir augsts viņas pašas un mūsu 
mākslas pedagogu, īpaši skolotājas Larisas Zariņas, darba novērtējums. 
Apsveicu arī Kristas vecākus ar meitas panākumiem! 

Visai skolas saimei tie ir skaisti mirkļi, kad mūsu audzēkņi gūst sa-
sniegumus, taču prieks ir par katru bērnu, kurš mācās mūsu skolā. Mū-
zikas un mākslas pasauli iepazīstot, bērni gan attīsta un pilnveido savus 
talantus, gan arī paplašina savu redzesloku un gūst prasmes un iemaņas, 
kas noder visu dzīvi. Arī šajā pavasarī skolā gaidām jaunus audzēkņus! 
Mūzikas programmā bērni var izvēlēties spēlēt klavieres (astoņi mācību 
gadi), flautu, saksofonu, trompeti, mežragu, trombonu un eifoniju (seši 
mācību gadi). Pūšaminstrumentus mācību pirmajos gados skola piedāvā 
nomāt, bet par metāla pūšaminstrumentu spēles apguvi pat netiek pra-
sīts līdzfinansējums. Lūgums iestājpārbaudījumam bērnam sagatavot 
kādu dziesmiņu pēc savas izvēles.

Mākslas programmā ir septiņgadīga mācību programma, un apgūts 
tiek tik daudz dažādu prasmju – gleznošana, zīmēšana, veidošana, ani-
mācija, datorgrafika... Visu pat nevar nosaukt, jo skolotāji nemitīgi piln-
veidojas un apgūto uzreiz liek lietā. 

Tālruņi uzziņām 29456236 (mūzika, R.  Petmane), 26115064  
(māk sla, L. Zariņa).

Šajā mācību gadā esam aktīvāku padarījuši skolas “Facebook” lapu. 
Informējam par savām aktivitātēm, publicējam pasākumu afišas u.tml. 
Ir tapušas arī nelielas skolotāju vizītkartes, ar kurām varat iepazīties. Vēl 
ir daudz radošu ieceru, kuras gribam īstenot, un par tām regulāri infor-
mēsim, sekojiet!

Mācību gada noslēgums un audzēkņu atskaites koncerts 27. maijā 
plkst. 18.00 Ugāles tautas namā “Mežrūpnieki”. Radi, draugi, interesenti 
un viesi – mīļi gaidīti!

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore 
Rasma Petmane

Izgatavoti trīs kubi

Meiteņu gatavotos kubus var izmantot sēdēšanai.  KEITAS JANSONES ARHĪVA FOTO
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Ir 12. aprīļa vakars. 
Ugāles tautas nama 
“Mežrūpnieki” zālē jau 
trūkst vietu, bet cilvēki nāk 
un nāk... Pasākums, kurš 
publiku tik ļoti ieinteresēja, 
bija Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas rīkotais 
krievu mūzikas vakars 
kopā ar folkloras kopu 
“Zdravica”.

Pēc Latvijas valsts svētku svi-
nībām ar daudzveidīgajiem pa-
sākumiem un koncertiem, kuri 
notika visā Latvijā, mūsu novadā 
un arī Ugālē, radās vēlēšanās ie-
skatīties mūzikas kultūrvēsturē, 
lai paceltu kādu skaistu mūzikas 
pērli. Ilgi nedomājot, bija skaidrs, 
ka tā ir pasaules slaveno krievu 
komponistu un īpaši jestrā krie-
vu tautas mūzika. Programmā 
iekļāvām skaistākos un populārā-
kos, kā arī bērniem mīļākos skaņ-
darbus. Tās bija skaistās dejas, 
kuras krievu komponistu daiļra-
dē liecina par saikni ar Eiropas 
mūziku. Īpaši jāatzīmē P. Čai-
kovska baletus “Gulbju ezers” un 
“Apburtā princese”. Būtiska vieta 
programmā bija mūzikas pērlei 
– krievu romancēm. Šos darbus 
atskaņoja klavieru, vijoles, flautas 
un trompetes spēles audzēkņi un 
skolotāji. Interesants priekšne-
sums bija Ilzes Babras blokflau-
tas un Kaspara Petmaņa ģitāras 
izpildījumā atskaņotā tēma no A. 
Borodina operas “Kņazs Igors” 
Polovciešu dejām. Ik gadu cen-

28. aprīlī Kristus augšāmcēlies! Ugāles Svētā Sergija Rodoņežas pareizticīgajā baznīcā 
šajos svētkos, kuros prieks piepilda dvēseli, sabrauca ventspilnieki, tuvāko pagastu ļaudis 
un ugālnieki. Šos svētkus svinam ar pateicību, jo mūsu Kungs uzvarēja nāvi un augšāmcēlās 
trešajā dienā, kuru pareizticīgie sauc “воскресенье”. Katru septīto dienu nedēļā atzīmējam 
kā mazas Lieldienas, atceroties par Kristus augšāmcelšanos. Vienreiz gadā ir lielās Lieldienas 
ar skaļiem saucieniem “Kristus augšāmcēlies” un atbildi “Patiesi augšāmcēlies!”. Lieldienas 
pareizticīgajiem ir vieni no lielākajiem svētkiem. Šajā dienā Jēzus Kristus, kurš krustā sists, 
izpirka mūsu grēkus. Kaut zinu, ka ne katrs tiks debesu valstībā, es cenšos un ticu. Šajā 
laikā rit arī dabas atjaunošanas laiks. Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi Viņš ir augšāmcēlies! 
Paldies mūsu mācītājam Igoram, kurš nepalaida garām nevienu no 70 klātesošajiem, katru 
apslakot ar svētīto ūdeni.

Aleksandrs Hmeļņickis

Saturīgs krievu 
mūzikas vakars

Krievu folkloras kopas “Zdravica” dalībnieki kopā ar muzikālajiem ugālniekiem. ARITAS GRĪNBERGAS ARHĪVA FOTO 

INFORMĀCIJA

Ministrs sola, 
ka būvdarbus uzsāks šogad 

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks 8. maijā piedalījās Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes sēdē un tikās ar satiksmes 
ministru Tāli Linkaitu.

Pašvaldību vadītāji uzdeva ministram jautājumus. Šo iespēju iz-
mantoja arī Aivars Mucenieks. Viņš vaicāja, kad tiks uzsākti būvdarbi 
uz reģionālā autoceļa P-108 Ventspils–Kuldīga–Saldus no 3,93 līdz 
24,26 km? Kā zināms, notikusi un beigusies iepirkuma procedūra. “Šis 
ceļa posms ir ļoti nozīmīgs Ventspils novadam – lai varētu informēt 
novada iedzīvotājus, gribētu saņemt informāciju ar precīzu būvdarbu 
uzsākšanas datumu,” teica Ventspils novada domes priekšsēdētājs. Mi-
nistra atbilde bija šāda: 18. aprīlī ir pieņemts lēmums par iepirkuma 
rezultātiem, un ir beidzies pārsūdzībām atvēlētais termiņš. Līgums 
ar būvdarbu veicēju tiks slēgts, tiklīdz šim autoceļa posmam piešķirs 
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Tālis Linkaits mutiski ap-
liecināja, ka būvdarbi sāksies šogad. Otrs Aivara Mucenieka uzdotais 
jautājums bija par valsts reģionālā autoceļa P-77 Ventspils–Dundaga 
posmu no 10. līdz 32,5 km, kur asfaltbetona segums faktiski ir sabru-
cis. Vai minētajā autoceļa posmā ir paredzēti kādi uzlabojumi? Minis-
tra skaidrojums: “Nepietiekama valsts budžeta finansējuma apstākļos 
priekšroka tiek dota reģionālo autoceļu posmu seguma atjaunošanai 
ar lielāko satiksmes intensitāti. Valstī kopumā 43% jeb 2000 kilometri 
ar melno segumu uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir sliktā un ļoti 
sliktā tehniskā stāvoklī. Saskaņā ar pērn veikto autoceļa P77 Ventspils–
Dundaga tehniskā stāvokļa novērtējumu segums ļoti sliktā stāvoklī ir 
posmos 9,4–15,3 km, 37,5–38,7 km un 51,1–56,2 km. Savukārt vidē-
jā diennakts satiksmes intensitāte jūsu norādītajā posmā (10,0–32,5 
km) ir 472 transporta vienības diennaktī, kas ir salīdzinoši zema. Arī 
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums šajā plānošanas periodā 
(2014.–2020. gads) ir izsmelts, un nav zināms, vai būs pieejams pēc 
2020. gada. Autoceļa P77 sliktākajā stāvoklī esošie posmi nav iekļauti 
arī valsts autoceļu uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plānā 
2018.–2020. gadam. Tas nozīmē, ka tuvākajos gados autoceļš Vents-
pils–Dundaga tiks uzturēts vien par ikdienas uzturēšanas līdzekļiem.”  

Marlena Zvaigzne                                                                                              

Mācītājs svētkos visiem deva savu svētību.  ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Cenšos un ticu

šamies rast iespēju mūzikas un 
mākslas programmām darbo-
ties kopīgi, veidojot priekšnesu-
mus koncertiem. Šogad mākslas 
programmas skolotāja Ilze Babra 
apgūst animācijas iestudēšanas 
prasmes un mācīšanas metodiku, 
un tapa interesants kopdarbs – 
sižets no S. Prokofjeva simfonis-
kās pasakas “Pēterītis un vilks”. 

Animācijas personāžus bērni bija 
veidojuši no plastilīna, bet mu-
zikālo ietērpu iestudējām ar kla-
vierspēles audzēkņiem. 

Koncerta turpinājumā bija 
īpaši gaidītais viesu kolektīva 
krievu folkloras kopas “Zdravica” 
sniegums, kas patiesi sajūsmi-
nāja Ugāles klausītājus. Nu jau 
slaveno “Zdravicu” zināmā mērā 

uzskatām par Ugāles  kolektīvu, 
jo to 1985.  gadā izveidoja mūsu 
pagastā. Viesi bija īpaši gandarīti 
par sirsnīgo uzņemšanu un lab-

prāt vēlējās koncerta beigās spēlēt 
kopā ar mums.  

Ugāles MMS skolotāja 
Arita Grīnberga
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Iestudē izrādes, 
ripina oliņas  

Marta pēdējā nedēļā Teātra nedēļas laikā Ugāles 
pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” notika pasākums “Ko 
mēs protam!”. Katru dienu Pīles (skolotāja Sandra Leigute) 
un Kaķa (skolotāja Baiba Kečko) vadībā kāda no grupām 
parādīja savu sagatavoto priekšnesumu.

Pirmdienā Pīle un Kaķis, izlielījušies par savām prasmēm, uzdeva 
bērniem dažādus atjautības uzdevumus, piemēram, no kādas krūzes 
nevar dzert (tukšas), zem kāda koka zaķis guļ lietus laikā (slapja). Bēr-
niem tas sagādāja lielu jautrību. Tad paši mazākie, grupas “Ezīši” bērni, 
mūzikas skolotājas Larisas Žagares vadībā nodziedāja un ar kustībām 
parādīja dziesmu par kaziņu.

Otrdienas rītā Kaķis atnāca ar savādu cepuri, no kuras visiem par 
pārsteigumu izbūra krāsainas lentes, bet savu prasmi rādīja trīsgad-
nieku bērnu grupa “Kukainīši”, kuri skolotāju Ingrīdas Ziemiņas un 
Maritas Mūrnieces vadībā bija sagatavojuši pasakas “Vecīša cimdiņš” 
iestudējumu.

Trešdien Pīle lielījās, ka protot staigāt pa virvi. Staigāja jau gan, kad 
tā bija nolikta uz grīdas. Pēc tam grupas “Sprīdīši” audzēkņi parādīja jau-
ku izrādi “Zaķīšu pirtiņa”, ko sadarbībā ar vecākiem sagatavoja skolotājas 
Ilva Rūmniece un Elīna Zahārova. Uz šo izrādi jau laikus bija izdalīti 
ielūgumi un sagatavotas programmiņas.

Ceturtdien Pīle tēloja mākslinieci, bet savu prasmi rādīja grupas 
“Zīļuki” bērni. Skolotājas Ritas Bugajenko vadībā viņi bija sagatavojuši 
pasaku “Lācītis un viņa draugi”, priecēdami skatītājus ar brīnišķīgām de-
korācijām un atribūtiem.

Piektdienā bērni Pīles un Kaķa vadībā atcerējās iepriekšējās dienās 
redzēto un tad vēroja, kā grupas “Pūcītes” audzēkņi un viņu skolotāja 
Guna Ūrmane demonstrē savu pavasarīgo priekšnesumu. Par paveikto 
katras grupiņas bērni saņēma Pateicības rakstu un saldumu turzu. Pa-
sākuma noslēgumā viņiem bija iespēja noskatīties Ugāles amatierteātra 
izrādi “Pīlēns prātotājs”. Liels paldies skolotājām un vecākiem par iegul-
dīto darbu dažādo un interesanto priekšnesumu sagatavošanā, ļaujot 
bērniem daudzveidīgi izpaust savas spējas un prasmes.

Skolotājas Sandra Leigute un Baiba Kečko

Biedrība “Ugāles attīstība” sa-
darbībā ar Ugāles bibliotēku pie-
vērsusies Ugāles “Pūtēju nama” 
vēstures izpētei un atmiņu sa-
glabāšanai. Aicinām ugālniekus 
pāršķirstīt ģimenes fotoalbumus, 
atcerēties senus un ne tik senus 
stāstus par šo vēsturisko celtni. 
Būsim pateicīgi, ja fotogrāfijas, 
kurās redzama “Pūtēju nama” 
ārpuse vai interjers, atnesīsiet uz 
Ugāles bibliotēku, lai bibliotekāres 
tās ieskenētu un tūliņ varētu jums 
atdot atpakaļ. Labprāt uzklausīsim 
arī atmiņu stāstus. 

UGĀLES BIBLIOTĒKAS 
DARBA LAIKS: 
pirmdien 12.00–19.00,
otrdien 10.00–17.00,
trešdien  9.00–17.00,
ceturtdien 10.00–17.00,
piektdien 9.00–17.00,
sestdien 10.00–14.00.

Sazināties ar biedrību “Ugāles 
attīstība” iespējams pa telefonu 
26024589 vai rakstot e-pastu uz 
ugalesattistiba@inbox.lv. 

Ilze Babra

Lieldienās šūpojies, 
Lieldienās priecājies
Par pirmajiem ziediņiem, 
Par raibām oliņām.

Pauka un Šmauka lustīgās 
Lieldienas “Lācīša” audzēkņi ie-
skandināja 17. aprīlī. No rīta 
bērniem, nākot uz dārziņu kopā 
ar vecākiem, bija iespēja fotogra-
fēties Lieldienu krāsainajā oliņā. 
Jau no paša rīta visi audzēkņi 
pulcējās zālē uz svētku koncer-
tu, bet, kā par pārsteigumu, paši 
negantnieki nebija ieradušies 
laikā. Ar mazu nokavēšanos ie-
radās Šmauks (skolotāja Marita 
Mūrniece), kurš paslēpās no Pau-
ka (skolotāja Ingrīda Ziemiņa). 
Protams, ka Pauks viņu atrada, jo 
Šmauka garās ausis jau no pašas 
Ozolaines varēja redzēt. Svētki 
varēja sākties. Daži bērni jau bija 

lasījuši pašu grāmatiņu par Pau-
ka un Šmauka nedarbiem, bet arī 
šoreiz neiztika bez palaidnībām. 
Katra grupiņa ieskandināja Liel-
dienas ar kādu dziesmiņu, rotaļu 
vai deju. Abiem zaķiem jau ar to 
nebija gana, viņi bija izdomājuši 
dažādus pārbaudījumus, ko no-
sauca par Pauka un Šmauka Liel-
dienu sporta spēlēm. Šajās spēlēs 
uzvarētāji bija visi, jo galvenais 
taču ir piedalīties, nevis ātrums. 
Pašiem mazākajiem bija jāmeklē 
Lieldienu oliņas, kuras bija pa-
slēptas zem dažādiem priekšme-
tiem, atrastās varēja ripināt pa re-
nītēm. Lielākie darbojās visi kopā 
pa grupām. Pirmais uzdevums 
bija olu ripināšana kastē, kur vidū 
ir caurums. Nemaz jau tik viegli 
nebija, jo abiem bērniem jādar-
bojas kopīgi un saskaņoti, lai olu 
ieripinātu caurumā. Otrais uzde-

vums – papīra tārpiņš. Liels tape-
tes riņķis, kur vidū ir trīs līdz četri 
bērni. Viņiem saskaņoti kopā jā-
iet, ritinot papīra riņķi uz priek-
šu. Trešais uzdevums – bērniem 
dotas kurpju kastes ar izgrieztu 
caurumu, šīs “kurpes” jāuzvelk 
kājās un jāiet uz priekšu noteikts 
gabaliņš, kur pēc tam mainās ar 
citu bērnu. Ceturtais uzdevums – 
lielākajiem audzēkņiem jānes ola 
karotē, mazajiem jālasa izbērti 
kastaņi grozā. Visi bērni ar lielu 
aizrautību piedalījās atrakcijās. 
Zaķi pārliecinājās, ka Ugāles dār-
ziņa bērni ir atraktīvi un aktīvi, jo 
pēc pasākuma daudzi turpināja 
rotaļas savos rotaļu laukumos. 
Pauks un Šmauks bija sarūpējuši 
bērniem pateicības un katrai 
grupai pārsteiguma burkānu ar 
šokolādes oliņām. 

Ingrīda Ziemiņa

Informē Ugāles 
Mūzikas un mākslas skola 

Arī šajā pavasarī skolā gaidām 
jaunus audzēkņus. 

Īpašas priekšrocības tiem, kuri izvēlēsies 
spēlēt metāla pūšaminstrumentus!

Piedāvājam apgūt:
v klavierspēli,
v pūšaminstrumentu spēli,
v vizuāli plastisko mākslu.

Gaidām 7–9 gadus vecus bērnus. Audzēkņu 
ieteicamais vecums atkarīgs no izvēlētās specialitātes.

Ir iespēja pieteikties sagatavošanas klasē gan mākslā, 
gan mūzikā.

Uzņemšana Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolā 

21. maijā no plkst. 15.00 līdz 18.00.
Gaidām bērnus kopā ar kādu no vecākiem!
Nepieciešamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija 

(varēsiet nokopēt uz vietas) un izziņa no ģimenes ārsta.
Tālruņi uzziņām 29456236 (mūzika, Rasma Petmane), 

26115064 (māksla, Larisa Zariņa).                     

Uzdevums trāpīt mērķī, vajadzīga zināma veiklība.   DAINAS VISPOĻSKAS FOTO

Pūtēju nams ir daļa no Ugāles muižas ēku ansambļa. 
Savulaik tā bijusi muižas kalpu māja (ērbiģis), tikusi 
uzskatīta par vecāko dzīvojamo māju Ugālē. Kad ēku 
īpašumā ieguvis pulkvedis leitnants Aleksandrs Orniņš, 
to nosauca par “Mārām”. “Māras” apdzīvotas arī pēc 
Otrā pasaules kara, “vēlāk pusi ēkas no brukšanas 
saglābj kolhoza pūtēju orķestra vīri” (L. Junkara, 
“Ugāles pagasta stāsti”). 90. gadu beigās Ugāles 
vidusskolas skolēnu mācību firma “Karters” “Pūtēju 
namā” rīkojusi diskotēkas. 

VLADISLAVA ZUBOVIČA FOTO 

Saglabāsim atmiņas 
par Ugāles “Pūtēju namu”!
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Rakstnieks Andris 
Akmentiņš tikās ar 
vidusskolas jauniešiem. 
Stāstīja par grāmatas 
“Skolotāji” tapšanu, lasīja 
interesantus fragmentus, tos 
komentēdams. Saistošais 
priekšnesums mudina 
meklēt grāmatu bibliotēkā 
un izlasīt. Fascinēja 
rakstnieka personība, 
reālā attieksme pret 
dzīvi, humors, izpildītās 
autordziesmas.

“Mūzikai pa pēdām” – paš-
pārvaldes rīkotajā pasākumā sko-
lēni sadalījās jauktās komandās un 
darbojās vairākās stacijās, kurās 
katrā bija savs uzdevums par mū-
ziku. Staciju vadītāji stingri sekoja 
līdzi laikam, lai komandas cita uz 
citu negaidītu, lai nenotiktu drūz-
mēšanās. Vajadzēja ātri pārgrupēt 
domāšanu un zināšanas no viena 
mūzikas jautājuma uz citu. Pie-
mēram, stacija “Latviešu mūzika” 
prasa zināšanas un arī atjautību 
mūsdienu latviešu mūzikā. Kad 
komanda iziet no vienas stacijas, 
tad vēl pa ceļam uz nākamo staci-
ju virmo domas par tikko veikta-
jiem uzdevumiem. Bet nākamajā 
stacijā jau jāielec citā tēmā, pie-
mēram, “Senā mūzika”. Bija sprai-
ga un interesanta darbošanās. 

Ļoti gaidīts pasākums ir Liel-
dienas. Šogad uzdevumus sākum-
skolas skolēniem ar lielu atbildī-
bas sajūtu gatavoja un aktivitātes 
vadīja septītās klases skolēni. Sau-
lainais, siltais laiks ļāva pasākumu 
organizēt skolas pagalmā. Ripu 

dzīšana, olu ripināšana pa renīti 
notika tieši tāpat, kā senos laikos 
to darīja mūsu vecvecāki. Liel-
dienu tematikai atbilstošu vārdu 
likšana un Lieldienu olas puzles 
kārtošana lika palauzīt galvu. Sko-
lēnu smiekli un aizrautība, pildot 
uzdevumus, bija labākais aplie-
cinājums tam, ka viss sagatavots 
godam!

Apliecību par divu gadu profe-
sionālās pilnveides izglītības pro-
grammas “Panākumu universitāte” 
sekmīgu pabeigšanu saņēmuši sko-
lēni no desmitās un vienpadsmitās 
klases. Piedalīšanās programmā 
deva iespēju attīstīt zināšanas un 
prasmes uzņēmējdarbībā, psiholo-
ģijā un sabiedrisko attiecību jomā 
un gūt praktisku pieredzi. Skolēni 
tikās ar pieredzējušiem un veik-
smīgiem uzņēmējiem, politiķiem 
un kultūras sfēras pārstāvjiem. 
Tika iepazīta profesiju daudzvei-
dība un iegūta skaidrāka vīzija par 
savu izvēli nākotnē, kas svarīgi pa-
nākumu gūšanā.

Talkā Ugāles pilskalnā jeb 
parkā piedalījās 1.–6. klašu sko-
lēni. Ar prieku lasījām zarus un 
grābām lapas, lai ikviens parka 
apmeklētājs varētu pastaigāties pa 
galveno parka taku un jūsmot par 
skaisto dabu. Mums šķiet, ka par 
mūsu rosīšanos priecājās vecie 
koki, baltās vizbulītes un zaķskā-
benes. Mēs gan strādājām, gan ru-
nājām par vecajiem kokiem, gan 
par tiem senajiem laikiem, kad 
šeit pastaigājās baronese. Daži no 
mums Ugāles parkā nekad nebija 
bijuši. “Es gribu aiziet līdz baronu 

UGĀLE

Vīru kopas “Vilki” koncert-
lekcija sākās neparasti – ar raga 
skaņām. Ugāles vidusskolā ska-
nēja senās karavīru dziesmas, tad 
dziesmas, kuras dziedāja Pirmā 
pasaules kara latviešu strēlnieki, 
Brīvības cīņu dalībnieki, Otrā pa-
saules kara latviešu leģionāri un 
nacionālie partizāni. Kopas da-
lībnieki vērsa mūsu uzmanību uz 
dziesmu vārdiem, jo tajos izskan 
visa dzīve – viss, kas svarīgs jau-
niešiem – jauniem karavīriem.

Vēl un vēlreiz vīru kopas dalīb-
nieki uzsvēra, ka mums jāatceras 
un jāgodina karavīri, jo viņi bija 
tie, kas aizstāvēja tēvu zemi un 
mātes valodu, kas izcīnīja Latvijas 
brīvību. Stāstot un rādot zobenu, 
kas sākotnēji bija valdnieka sim-
bols, bet vēlāk – simbols brīvam 
cilvēkam, viņi piekodināja: “Bez 
vajadzības zobenu ārā nevelc, bez 
slavas atpakaļ neliec!”

Vīru kopas “Vilki” dalībnieki 
ne tikai dziedāja, bet demonstrē-
ja daudzos mūzikas instrumen-
tus, kurus spēlēja, – kokles, ģīgu, 
bungas, stabules, ragu, dūdas, 
cītaru, podziņcītaru, ermoņikas, 
akordeonu. Interesi izraisīja vīru 
kopas dalībnieku apģērbs – krekli, 
vamži, ādas apavi, rotas, bet, uz-
zinot, ka tos darinājuši viņi paši, 
pārsteigums bija vēl lielāks. Sko-
lai “Vilku” dalībnieki uzdāvināja 
grāmatu “Pulcējaties zem latvie-
šu karogiem!”. Paldies par vērtīgo 
grāmatu! Mēs augstu novērtējam 
bagātīgi sniegto plašo informāci-
ju, kuru papildināja ilustratīvais 
materiāls un, protams, skanīgās 
dziesmas! Tā bija lieliska Dzim-
tenes mācības, vēstures, latviskās 
dzīves ziņas, karjeras izglītības un 
mūzikas stunda vienlaikus!

Sandija Brūvere un 
Jeļena Kovaļova

Saturīgi pasākumi, 
jaunas zināšanas

Kopas “Vilki” dalībnieki ne tikai dziedāja, bet arī dejoja.   ANDAS AUMALES FOTO

kapiem!” apņēmīgi sacīja viens no 
talkas dalībniekiem. Kopā dar-
bu padarīt ir ātri, viegli un jautri. 
Cik garda pēc darba bija skābeņu 
zupa! Vecāko klašu skolēni strādā-
ja, uzkopjot skolas apkārtni.

Vēlēšanās apmeklēt Žaņa Lip-
kes memoriālo muzeju vienpad-
smitās klases skolēniem radās pēc 
kinofilmas “Tēvs Nakts” noskatī-
šanās. Lipkes muzejs – askētiskā 
tumšpelēkā koka ēka bez logiem – 
atgādina uz mutes apgāztu krastā 
izvilktu laivu – kā pārcēlāja laivu, 
kas savu pārcelšanas uzdevumu 
ir izpildījusi. Mūs pārsteidza pa-
slēptuves izmērs 3x3 metri, kurā 
pastāvīgi uzturējās 8–12 cilvēki. 
Tik ļoti ierobežotā telpā! Muzeja 
apmeklējums vēlreiz atgādināja 
par cilvēka izvēlēm, katra cilvēka 
izšķiršanos darīt vai nedarīt. Ža-

nis Lipke izvēlējās darīt un ierak-
stīja savu veikumu ne tikai Latvi-
jas vēsturē.

Kolorīts un atmiņā paliekošs 
ir Baltā nama jeb Latvijas Na-
cionālās operas un baleta nama 
apmeklējums. 11. klases skolē-
nus pārsteidza īstā zelta rotājumi 
operas namā, griestu augstums, 
lustras smagums, apgaismošanas 
iekārtas – to visu izsaka tonnās! 
Veiksme bija redzēt operas skatu-
vi, kur tikko bija beidzies māksli-
nieku mēģinājums. Cik milzīgas 
ir dekorācijas! Kāda gaismošanas 
sistēma, orķestra bedre, rekvizīti, 
skatuves grīdas segums, galvenā 
režisora asistenta pults – to visu 
vienreiz mūžā katram ir vērtīgi 
redzēt pat tad, ja opera un balets 
kā mākslas veidi nav mīļi. Mums 
radās interese un vēlēšanās ap-

meklēt kādu izrādi, tāpēc pajau-
tājām par biļešu cenām. Izrādās, 
no sešiem eiro (stāvvietas otrajā 
balkonā) līdz 100 eiro. Jā, mums ir 
par ko padomāt…

Ikgadējās Meža dienas 1.–4. 
klašu skolēniem, kad tiek papildi-
nāta “Meža grāmata”, notika aprīļa 
pēdējā dienā. Šogad tēma – “Meža 
takas”. Takas var būt ļoti dažādas 
– skudru, stirnu, sēņotāju, ogu, 
purva... Pasākumu iesākām ar 
dziedāšanu, uz lielā ekrāna bija 
jāpazīst Latvijā augoši izplatītākie 
koki un krūmi. Skolēni saka lielu 
paldies Ziemeļkurzemes reģiona 
mežizstrādes vadītājam Laurim 
Gumskim, kuru viņi uzskata par 
“Meža grāmatas” veidošanas ie-
dvesmotāju un krusttēvu.

Sandija Brūvere un 
Jeļena Kovaļova

“Panākumu universitātes” dalībnieki ieguvuši daudz noderīgu zināšanu.  
KRISTAS BIEZĀS FOTO

Karavīru dzīvesziņa 
un dziesmas
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Apaļi 5 
Lieldienās

Ir pagājuši apaļi pieci 
gadi, kopš Ugāles folkloras 
kopa “Urdava” pirmo 
reizi izgāja tautās. Kā 
pašas sievas saka: “Pirmās 
ugunskristības mums 
bija uzstāšanās Lieldienu 
pasākumā.” Tādēļ savu 
pirmo apaļo jubileju 
nolēmām svinēt, sarīkojot 
varenu Lieldienu festivālu 
jaunizveidotajā  Ugāles 
saiešanas vietā – tirgus 
laukumā. 

Visam ir savs iesākums... Ine-
si, Mārīti un Dagniju iedvesmoja 
2013. gada Dziesmu svētku fol-
kloras kopu koncerti. Gribējās 
arī pašām dziedāt folkloras kopā. 
Šādu ideju atbalstīja Ugāles  pa-
gasta pārvaldes vadītāja Helēna 
Mendrišora. Bijusī tautas nama 
“Gaisma” direktore Vera Berga 
pirms aiziešanas pensijā vēl pa-
guva kolektīvu noorganizēt, bet 
“zaļo gaismu” jaunizveidotās fol-
kloras kopas “Urdava” darbībai 
deva direktore Kitija Šēniņa. Uz 
pirmo mēģinājumu 2014. gada 4. 
februārī atnāca Inese Rumpa, Mā-
rīte Krūze, Zenta Ķeizare un jau-
nā kolektīva vadītāja Zane Venže-
ga. Pakāpeniski pievienojās arī citi 
dalībnieki, bet laika gaitā sastāvs 
ir mainījies. Es šo kolektīvu vadu 
no 2016. gada 1. oktobra. Tagad 
tajā darbojas Mārīte Krūze, Zenta 
Ķeizare, Dzintra Smolenska, Sol-
vita Indriksone, Sarmīte Blum-

felde, Vera Auna, Agra Tarasova, 
Dzintra Hartmane, Dzintra Rēde-
le, Ilze un Imantiņš Babri, Agita 
Ozoliņa un Ilmārs Grīnbergs.

Citi kolektīvi lepojas ar to, ka ir 
seni, bet mēs ar to, ka esam jauni! 
“Urdava” tiešām ir viena no jau-
nākajām folkloras kopām Latvijā 
un visjaunākā Ventspils novadā. 
Es vienmēr saku: “Mēs vēl esam 
maziņi!” Citi, to dzirdot, piebilst: 

“Maziņi, bet ņipri!” Laikam jau tā 
ir, jo piecu gadu laikā esam pie-
dalījušies neskaitāmos  pasāku-
mos. Ir pētīta Ugāles folklora un 
tautastērpi. Esam ieguvuši jaunus, 
etnogrāfiski pareizus Ugāles tau-
tastērpus. Skatē iegūtā I pakāpe un 
novērtējums “Gandrīz izcili” deva 
tiesības piedalīties Latvijas simt-
gadei veltītajos pasākumos Rīgā – 
starptautiskajā folkloras festivālā 

“Baltica 2018” un  XXVI Vispārē-
jos latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos. Esam ieguvuši arī daudz 
draugu. Uz savu jubilejas Lieldienu 
pasākumu bijām aicinājuši ciemi-
ņus no Liepājas, Saldus Druvas, 
Ventspils un Ventspils novada. No 
sirds esam pateicīgi  folkloras ko-
pām “Vēlava”, “Saknes”, “Atštaukas”, 
“Zemturi”, “Laipa”, “Rotaļnieks”, 
“Pill tīn”, “Pūnika”, “Sītava”, lībiešu 

folkloras kopai “Kāndla”, Jūrkal-
nes etnogrāfiskajam ansamblim 
“Maģie suiti” un Grobiņas kapelai 
“Paurupīte”, kā arī asprātīgajiem 
Ugāles kolektīvu dalībniekiem, kas 
mūsu pasākumu padarīja neaiz-
mirstamu. Laika apstākļi bija īpaši 
izdevušies, tādēļ šos svētkus mēs 
atcerēsimies gaišus un saulainus!

Folkloras kopas “Urdava” 
vadītāja Arita Grīnberga 

Ugālē ir cilvēki, kuri 
pat gadu desmitiem ilgi 
darbojušies savā sfērā, 
sniedzot neizmērāmu 
labumu visai vietējai 
sabiedrībai. Taču, iespējams, 
daudziem bijusi sajūta, 
ka Ugālē trūkst iespējas 
darboties gribētājiem sanākt 
kopā, lai saskaņotu idejas 
un cits citu atbalstītu. 

Tomēr jāatgādina, ka jau 
vairākus gadus pastāv biedrība 
“Ugāles attīstība”. “2011. gadā daži 
ugālnieki sapulcējās, lai dibinātu 
biedrību “Ugāles attīstība” ar mēr-
ķi darīt Ugāli pievilcīgāku, intere-
santāku gan pašiem ugālniekiem, 
gan viesiem. Esam piedalījušies 
dažādos projektos, un neviens 
gads nav aizvadīts bezdarbībā,” at-
ceras sākotnējā biedrības priekš-
sēdētāja Helēna Mendrišora. 

Pēdējo mēnešu laikā biedrības 
darbība uzņēmusi jaunus apgrie-
zienus. Tajā  iesaistījušies vairāki 
jauni dalībnieki, aktīvi ugālnieki. 

Biedrībā pašlaik ir 19 biedri, starp 
kuriem ir visu vietējo izglītības un 
kultūras iestāžu vadītāji un darbi-
nieki, senioru biedrības, dažādu 
reliģisko konfesiju pārstāvji, citi 
enerģiski pagasta iedzīvotāji. Bied-
rības valdē 26. martā ievēlēti Ugā-
les tautas nama “Gaisma” direktore 
Liene Rodionova, Ugāles pagasta 
pārvaldes vadītāja Helēna Mendri-
šora un Ugāles Mūzikas un māks-
las skolas skolotāja Ilze Babra, kura 
ir arī jaunā biedrības priekšsēdētā-
ja. Biedrības pārstāvji tiekas reizi 
mēnesī Ugāles bibliotēkā, lai ko-
pīgi diskutētu par dažādām iespē-
jām stiprināt Ugāli, balstoties uz 
tās bagāto vēsturi, meklēt veidus, 
kā ļaut šim pagastam turpināties, 
attīstīties. Biedrība par vienu no 
saviem uzdevumiem uzskata seko-
šanu līdzi tam, kā Ugāles intereses 
tiek pārstāvētas Ventspils novada 
pašvaldībā. Prieks, ka biedrības sa-
nāksmēs regulāri piedalās arī no-
vada pašvaldības pārstāvji.

Gribētos uzdot jautājumu, kas 

ir Ugāle? Kas tad ir tas īpašais, ar 
ko mēs, ugālnieki, varam lepoties? 
Kā mums to saglabāt laikā, kad, kā 
daudzviet Latvijas laukos, mazliet 
tomēr baidāmies par rītdienu? Ti-
cam, ka patiesībā lauki var būt ie-
spēju vieta, kur, gudri, mūsdienīgi 
domājot un rīkojoties, var panākt 
attīstību. Gribas salikt galvas kopā 
un saprast, kur atrodams Ugāles 
izaugsmes potenciāls.

Lai to noskaidrotu, biedrība 
izstrādājusi projektu “Ugāle vakar, 
šodien, rīt – ideju tilts”. Tika ap-
taujāti vairāki desmiti ugālnieku 
un secināts, ka absolūtais vairā-

kums uzskata par nepieciešamu 
kopīgi veidot Ugāles attīstības vī-
ziju, saprast, kas ir Ugāles vērtība 
un kāda varētu būt tās nākotne. 
Tā kā vietējā sabiedrībā pastāv 
dažādi viedokļi par to, kādā vir-
zienā Ugāles pagasts varētu attīs-
tīties, nonācām pie secinājuma, 
ka nepieciešams piesaistīt vietra-
des profesionāļus, kas realizētu 
inovatīvu apmācību program-
mu. Projektā piekritis iesaistīties 
pilsētplānotājs, vides dizainers, 
vietrades eksperts, lektors Jānis 
Ķīnasts. Augustā tiks organizēta 
trīs dienu apmācību programma, 

kuras laikā ugālnieki eksperta va-
dībā paši varētu piedalīties Ugāles 
nākotnes plānošanā. 

Informācija par šī projekta 
norisi un iespēju pieteikties ap-
mācībām tiks izziņota vēlāk. 

Šī un citu biedrības “Ugāles 
attīstība” projektu virzībai ikviens 
var sekot līdzi biedrības lapā sociā-
lajā vietnē “Facebook”. Ar mums 
var sazināties, rakstot e-pastu uz  
ugalesattistiba@inbox.lv vai zva-
not pa telefonu 26024589.

Cerot uz ugālnieku atsaucību 
un iesaisti, biedrības “Ugāles at-
tīstība” priekšsēdētāja Ilze Babra

 Ugāles barons Johans fon Bērs ar savu lolojumu – Ugāles baznīcas unikālajām 
ērģelēm. Māksliniece Sindija Mačtama. 

“Cilvēki rada vietas, 
vietas veido cilvēkus”

(J. Ķīnasts)

Gaviļnieki – folkloras kopas “Urdava” dalībnieki.     ARITAS GRĪNBERGAS ARHĪVA FOTO  
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Basketbolā uzvar 
Puzes komanda 

Tārgales pamatskolas sporta zālē norisinājās Ventspils novada čem-
pionāts basketbolā vīriešiem, kurā piedalījās piecas komandas. Priekšsa-
cīkšu barjeru veiksmīgi pārvarēja pagājušā gada čempioni no Puzes un 
Popes pagasta vienība. Spraigā finālspēlē puzenieki bija pārāki un uzva-
rēja Popes komandu ar rezultātu 65:49. Bronzas medaļu liktenis izšķī-
rās Tārgales komandu derbijā – vienība “Tārgale I” bija pārāka par otro 
komandu 69:55. Piektajā vietā šoreiz Piltenes komanda. Turnīrs notika 
ar Ventspils novada pašvaldības atbalstu sadarbībā ar vietējo Tārgales 
sporta klubu.

Agris Paipals 

SPORTS

Sporta centrā “Kleisti” 
4. un 5. maijā notika 
Latvijas Jātnieku federācijas 
kausa izcīņas pirmā 
posma sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā, atklājot āra 
laukumu sezonu. Galvenajā 
sacīkšu maršrutā pieaugušo 
konkurencē uzvarēja Ģirts 
Bricis ar zirgu Hugo V.

Divas uzvaras JSK “Demora” 

jātniecei Alisei Lūsei ar Džoanu āt-
ruma maršrutā ar 70 cm augstiem 
šķēršļiem un maršrutā divās fāzēs 
ar 85 cm augstiem šķēršļiem. Šajā 
posmā demoriešiem divas otrās 
vietas – Annai Čakstiņai ar Veto 70 
cm maršrutā un Undai Egendor fai 
ar Lēdiju amatieru maršrutā uz 
atzīmi, saņemot vērtējumu 7,43. 
Anna Čakstiņa ar Veto ceturtā po-
niju maršrutā divās fāzēs līdz 85 

cm un ar zirgu Chikita septītā at-
vērtajā ātruma maršrutā ar 105 cm 
augstiem šķēršļiem. Lielisks starts 
padevās arī Zojai Krisko ar Dūju, 
diemžēl viens gāzts šķērslis marš-
rutā. Tik gludi vis nepadevās trīs 
“Demoras” jaunajām jātniecēm, 
kuras startēja ar Feju pie I grupas 
ponijiem – trīs kritieni un nepa-
beigti maršruti.

Gelinta Apse

Ventspils novada BJSS 
sporta skolas vieglatlēti 
Saldū startēja atklātajās 
skriešanas sacensībās. 
Skrējējiem mājās izdevās 
pārvest sešas dažāda kaluma 
medaļas.

Apsveicam un lepojamies ar 
godalgu ieguvējiem. U18 grupā 
1. vietu un zeltu izcīnīja Sanijs 
Strauss 800 m disciplīnā, rez. 
02:14,29, un Kristaps Fiļipjonoks 
400 m, rez. 54,96 sek. U16 grupā 
Gabriels Toms Kvecko uzvarēja 
800 m, rez. 02:18,43.

3. vietu un bronzas medaļu 
U18 grupā izcīnīja Ivo Lībis 800 

m, rez. 02:26,15, Kārlis Mihailovs 
200 m, rez. 24,82 sek, U16 gru-
pā – Kārlis Antaļiks 800 m, rez. 
02:25,46.

Labāko sešiniekā iekļuva un 
uzreiz aiz goda pjedestāla 4. vie-
tā U16 grupā 200 m ierindojās 
Marta Matisova, rez. 28,33 sek, 
un Ralfs Reinis Kvecko, rez. 27,05 
sek. U18 grupā 400 m Niks Lagz-
diņš 6. vietā, rez. 59,09 sek.

Sacensībās startēja arī Daniels 
Bileskalns, Kristaps Mihelsons. 
Paldies treneriem Arno Kirštei-
nam un Dainim Lodiņam par au-
dzēkņu sagatavošanu.

Jolanta Ziemele 

Sporta centra “Kleisti” 
segtajā manēžā 6. un  
7. aprīlī notika Latvijas 
ziemas čempionāta  
ceturtais posms jāšanas 
sportā šķēršļu pārvarēšanā. 
Uzvaru kopvērtējumā 
pieaugušo konkurencē 
izcīnīja Sintija Semeņkova 
no Garkalnes novada 
zemnieku saimniecības 
“Kriķi”. 

Sacensību galvenais tiesnesis 
Dainis Līvmanis teica: “Lai spor-
tistiem piedāvātu dažādību, marš-
rutu sastādīšanai bija uzaicināts 
speciālists no Lietuvas – Alekss 
Seiliuss. Sportisti bija apmierinā-
ti, maršrutos ar pārlēkšanu daudzi 
jātnieki gan bērniem, gan vecāka-
jās grupās pamatmaršrutu veica 
bez soda punktiem, un pārlēkšanā 
visi šķēršļi tika paaugstināti.”

Pirmās grupas poniji lēca 
65 cm augstus šķēršļus, kur JSK 
“Demora” sportiste Antuanete 
Prince ar Feju, veicot maršrutu 
bez kļūdām, ieguva 5. vietu. Ot-
rās grupas poniji sacentās 85 cm 
augstā divu fāžu maršrutā, kur 
šoreiz bez soda punktiem un kā 4. 
vietas ieguvēja finišēja Zoja Kris-
ko ar Dūju. Ar vienu gāztu šķērsli 
JSK “Demora” jātniece Alise Lūse 
ar Džoanu sestajā vietā un Anna 

INFORMĀCIJA

Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu 
“Jaunietis darbībā 2019”, lai atbalstītu pašvaldības 
struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās 
struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu 
jauniešu pasākumu organizēšanā, sniegtu jauniešiem 
pieredzi projektu izstrādāšanā un īstenošanā un uzlabotu 
jauniešu savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas. 

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu 
brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, 
informētību par nodarbinātību un karjeras izglītību, veicināt 
kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu 
un sociālo risku grupu integrāciju, rosināt jauniešus 
iesaistīties sporta un veselību veicinošos pasākumos, 
kā arī tematiskos sadarbības pasākumos un radošajās 
darbnīcās. Izskatot pieteikumus, Sociālo, izglītības kultūras 
un sporta komitejas pārstāvji dos priekšroku inovatīviem 
un izglītojošiem projektiem un tādiem projektiem, kas 
sekmē Ventspils novada jauniešu kultūrvides attīstību un ir 
nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā. 

Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 2000 eiro, bet 
vienam projektam maksimāli piešķiramā summa ir  
400 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 30. maijs.  

Plašāka informācija www.ventspilsnovads.lv. 
Marlena Zvaigzne 

Čakstiņa ar Veto septītā – arī ar 
vienu gāztu šķērsli.

14. aprīlī JSK “Demora” ko-
mandas otrais sastāvs devās uz 
treniņsacensībām Dursupē, lai 
piedalītos Miķelsonu ģimenes rī-
kotajās treniņsacensībās. Vadības 
maršrutā piedalījās Marta Pirjaje-

va ar Feju, Anete Heniņa  un Marta 
Markina ar Selibrī, iegūstot vērtē-
jumus “ļoti labi” un “teicami”. Ar 60 
cm augstiem šķēršļiem maršrutā 
uzvaru svinēja Arta Oliņa ar Feju. 
Bez kļūdām šo maršrutu veica arī 
Samanta Kausiņa ar zirgu Selibri.

Gelinta Apse

Saldus Sporta skolas atklātās 
skriešanas sacensības

Izsludina projektu 
konkursu jauniešu 

aktivitātēm

“Demora” noslēdz 
ziemas sezonu ar uzvaru

Jaunā jātniece Arta Oliņa ar Feju svinēja uzvaru. 

Uzvar jātniece Alise Lūse

Alise ar Džoanu un Anna ar Veto. GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO
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Kurzemes kausa 
izcīņa šķēpa mešanā

26. aprīlī Tukumā Ventspils novada BJSS vieglatlēti 
sacentās Kurzemes kausa izcīņā šķēpa mešanā četrās vecuma 
grupās. 

Vislabāk starp novadniekiem veicās Sindijai Kristijai Runģei, kura 
raidīja šķēpu 36,56 m tālu un izcīnīja 3. vietu un bronzas medaļu. 

Uzreiz aiz goda pjedestāla 4. vietā palika Klāvs Matīss Zegners ar 
rezultātu 42,37 m un Diāna Beķe, rez. 11,53 m. Labāko sešiniekā 5. vietā 
ierindojās Guntars Bakanauskis, rez. 21,70 m.

Sacensībās startēja arī Linards Līgonis Skuja, Dans Deniss Amons, 
Alise Elza Skricka, Krista Biezā, Dzintars Grosbārdis, Mārtiņš Ķeizars, 
Jurģis Bakanauskis, Megija Oņiščenko, Anna Andersone, Estere Stepe, 
Estere Jansone, Daniēls Grundmanis.

Audzēkņus sacensībām sagatavoja Ventspils novada Sporta skolas 
treneri Dainis Lodiņš un Kaspars Gulbis.

Jolanta Ziemele 

28. aprīlī no plkst. 12 līdz 
15 Tārgales pagasta jātnieku 
sporta klubā “Demora” ar 
Ventspils pilsētas domes 
atbalstu realizēts Ventspils 
pilsētas jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas un aktīvas 
atpūtas veicināšanas 
projekts “Ūsiņa godināšana 
“Demorā””.

Jau tradicionāli ierastajām Ūsi-
ņa dienas aktivitātēm – zirgu kop-
šanai, sukāšanai, krēpju pīšanai, 
seglošanai – kalējs Ivo Miķelsons 
iepazīstināja ar zirgu kalšanu un ka-
lēja inventāru, tika demonstrēts uz-
vedums ar zirgiem, Podnieku ģime-
nes vīriešu cepts un baudīts pantāgs, 
kā arī dažādu trušu, zirgu un poniju 
šķirņu apskate, Ūsiņa godināšana. 
Šī gada izaicinājums bija suitu sievas 
Skaidrītes Nagliņas vadītā piena 
meistarklase teltī “Pilnīgs sviests”, 

kur katrs apmeklētājs varēja savām 
rokām no krējuma sakult sviestu 
un to ar maizi nogaršot, kā arī 
sildīt biezpienu, degustēt sūkalas 
un paniņas. Protams, Ūsiņam par 
godu pirmo vasaras nakti zirgi tika 
jāti pieguļā. Par pasākuma jautro 
noskaņu rūpējās “Lustīgais blumī-
zers”.

Savukārt dienu iepriekš Popē 
hobija jātnieku apvienība “Popes 
pilskalna zirgi” pirmo reizi rīko-
ja treniņsacensības konkūrā, kurā 
piedalījās astoņi jātnieku klubi no 
Kurzemes. “Demoru” pārstāvēja 
desmit sportistes ar sešiem zirgiem 
un ponijiem, piedaloties visos sa-
censību maršrutos. Vadības marš-
rutā, kur tiesneši vērtē zirga vadī-
bas prasmes, Antuanetei Princei 3. 
vieta un Artai Oliņai 5. vieta ar Feju. 
Maršrutā ar 60 cm augstiem šķēr-
šļiem uzvara Zojai Krisko ar Dūju, 

savukārt maršrutā ar 80 cm augs-
tiem šķēršļiem mūsu sportistēm 
Alisei Lūsei ar Džoanu 4. vieta un 
Annai Čakstiņai ar Chikitu 5. vieta, 
abi maršruti bija ar vērtējumu uz 
ideālo laiku, tas nozīmē, ka marš-
ruts jāizjāj tiesnešu noteiktajā laikā, 
saņemot soda punktus par ātrāk vai 
lēnāk veiktu maršrutu. Akumulāci-
jas maršrutā līdz 100 cm ar džokeri 
Alisei Lūsei ar Džoanu 3. vieta, uz-
vara sacensību organizatorei Elīzai 
Korātei ar zirgu Kora, hobija jātnie-
ku apvienība “Popes pilskalna zirgi”.

“Sezona sākusies lieliem soļiem, 
demoriešiem aprīļa otrā puse bija 
saspringta, gatavojoties abiem pa-
sākumiem. Prieks, ka ne vienmēr 
uz sacensībām jādodas trīs stundu 
braucienā, bet tās notiek tepat – 
Popes pilskalnā,” saka “Demoras” 
valdes priekšsēdētāja Gelinta Apse.

Gelinta Apse 

VĀRVE

Svētki visai dārziņa saimei 
Pavasaris atnācis ar saulīti, putniņu čivināšanu un priecīgu noska-

ņojumu, un tāpēc 16. aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” “Bi-
tīšu” grupai pagalmā notika liela rosība. Bērni un audzinātājas pulcējās 
uz ikgadējām Lieldienu svinībām. Kas būtu Lieldienas, ja tajās nebūtu 
olu, šūpoļu, jautrību un smieklu? Jā, tas viss bija! Pagalmā bērnus pār-
steidza Lieldienu cālis, kuru bija atsūtījis Lieldienu zaķis. Priecīgi gājām 
svētku rotaļās. Kopīgi ar cāli lielākajā ceriņu krūmā meklējām paslēptās 
olas. Noskaidrojām, kam ir visskaistākā un visstiprākā ola. Bērni kopīgi 
ar cāli ripināja olas, ar prieku un līksmību atvadoties no cāļa, jo viņam 
vēl daudz darbu priekšā.

Vēlamies pateikt lielu, lielu paldies cālim, kurš mēroja tālu ceļu, lai 
nokļūtu uz mūsu svētkiem, un arī vecākiem, kuri izrotāja pagalmu ar 
Lieldienu zaķiem. Jūs radījāt svētku sajūtu visai “Zīļuka” saimei. Ingai 
Bergai vislielākais paldies par atbalstu un sniegto palīdzību, Kristīnei 
Rimšai – par sagādātajiem pārsteigumiem, tāpat pateicamies Klaparu, 
Gruntmaņu,  Jorniņu, Kalniņu, Štraubu, Penzejevu, Grinbergu un Ap-
šenieku ģimenei.

Dace Jančuka

Sejā iespīd saules stari, 
Gaisā virmo putnu bari,
Saules zaķis līksms kļuvis,
Tauriņu tas noķert pagūs.

Pavasarim piemīt maģisks 
spēks, tas attīra cilvēku domas 
un iedveš rosību. Tā parādās arī 
mūsu “Zīļukā”. Katra grupiņa de-
vās tuvākās un tālākās mācību 
ekskursijās. “Mārītes” apmeklēja 
Ventavas ciema “Stabiņu” saim-
niecību, kur iepazinās ar pāviem. 
Par prieku bērniem pāvu tētis iz-
rādīja savu krāšņo asti kā īsts mo-
delis. Atvadoties saimniece Lāsma 
katram uzdāvināja pāva krāšņo 
spalvu. “Bitītes” devās braucienā 
uz “Baložu” saimniecību. Saim-
nieku pavadībā bērni apskatīja 
cāļus, vistiņas un gaiļus, kā arī 
ierīkoja putnu būrīti. “Taurenīšu” 
un “Puķīšu” audzēkņi apmeklēja 
minizoodārzu “Buki”. Bērni iepa-
zinās gan ar mūsu zemju putniem 
un dzīvniekiem, gan ar citu zemju 
iemītniekiem. Ar vecāku sarūpēto 
cienastiņu, maizi un burkāniem 
viņi uzcienāja dažādus dzīvnie-

kus, bet lielāko prieku sagādāja 
iespaidīgā kamieļa barošana.  

Aprīļa lielākais notikums bēr-
nudārzā ir Lieldienas. Jau mēneša 
sākumā “Zīļuka” abās sētās – gan 
Vārvē, gan Ventavā – parādījās 
košie un raibie svētku rotājumi. 
Bērniem daudz jautrāka došanās 
uz bērnudārzu, jo jāsasveicinās ar 
sētā satiktajiem tēliem – zaķiem, 
stārķi, ezi u.c. Lieldienas tika svi-
nētas visās grupās. Jaunākās gru-
piņas kopā ar Sauleszaķi piedalījās 
rotaļās un dziedāja dziesmiņas. 
“Puķīšu” grupas audzēkņi devās 
pārgājienā pa Vārves centru, lai 
palīdzētu Sauleszaķim atrast un 
izskaitīt pazudušās šokolādes olas. 
Kāds gan prieks, jo Sauleszaķis par 
labu darbu atstāja oliņas bērniem. 

Vārves “Zīļukā” vecāki pie-
dalījās Lieldienu radošajās darb-
nīcās. Jaunākajā grupiņā vecāki 
kopā ar bērniem veidoja olu gro-
ziņus, savukārt vecākās grupas 
audzēkņi ar vecākiem krāsoja olas 
un gatavoja zaķa groziņus. Lai ro-
sība aug un plaukst arī jūsu mājās!

Skolotāja Linda Roga

Cālis iepriecināja gan bērnus, gan pieaugušos.  DACES JANČUKAS ARHĪVA FOTO

Piedzīvojumiem bagātais aprīlis “Zīļukā”

Minizoodārzā “Buki” varēja satikt arī kamieli Muratu.  LINDAS ROGAS ARHĪVA FOTO 

Ūsiņa godināšana “Demorā” un sacensības Popē
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UŽAVA

Aicinājums 
senioriem…
…un visiem, kam tīk 
gremdēties pagājušo gadu 
atmiņās!

31. maijā plkst. 19.00 Užavas “Tautas 
dārzā” saviesīgs pasākums “Ar sauli 
sirdī...”. Vakars pie klātiem galdiņiem. 
Visus ar saviem priekšnesumiem priecēs 
Užavas pašdarbnieki un muzikants 
A. Nierliņš no Talsiem. Dalības maksa 3 
eiro (galdam). Pieteikties līdz 28. maijam 
pie Gitas, tālrunis 28672616. 

Uz tikšanos pasākumā!
Gita Vilgute

Tepat, 
Užavā

Šopavasar Lieldienu 
zaķus sagaidījām brīnišķīgi 
saulainā laikā, kad daba 
sauktin sauca visus uz 
pasākumu. Užavniekus šajos 
svētkos apciemoja garauši 
Ļipainis un Ausainis kopā ar 
vistu Kluksti. 

Abi zaķi vistai bija nočiepu-
ši olas Lieldienu pasākumam, nu 
Klukste, mazos palaidņus meklē-
dama, arī nokļuva Lieldienās, kur, 
piedodot zaķiem par neatļauto 
olu ņemšanu, ar lielu entuziasmu 
piedalījās olu ripināšanā, olu kau-
jās, radošajās darbnīcās, kur bērni 
kopā ar pieaugušajiem gatavoja 
zaķu maskas, lai pēc tam varētu 
pozēt fotogrāfam. Visi kopā vērtē-
jām atnestās kompozīcijas izstā-
dē “Mans Lieldienu brīnums” un 
sveicām uzvarētājus ar atzinības 
rakstiem.

Pēc šūpošanās šūpolēs devā-
mies uz tautas nama zāli, kur mūs 
ar A. Grīnieces izrādi “Pīlēns Prā-
totājs” gaidīja “Ugāles drāma”. 

4. maijā pie estrādes pacē-
lām Užavas karogu mastā, un, tā 
kā laika apstākļi mūs pārsteidza 
ar saltu vēju, zemu temperatūru 
un lietus un slapja sniega šaltīm, 
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai veltītais pa-

Ilgi gaidītais pavasaris ir klāt, 
nesot līdzi neredzamu enerģijas 
vilni. Užavas pamatskolā aprīlis 
pavadīts, gan čakli mācoties, gan 
piedaloties dažādās ārpusstundu 
aktivitātēs. 2. aprīlī skolā vieso-
jās stāstniece Līga Reitere, kura 
lielāko klašu skolēniem vadīja 
nodarbību par tāmnieku dialek-
tu un izloksni. Tika runāts arī 
par to, cik ļoti, pašiem nemanot, 
esam piesārņojuši savu valodu ar 
liekiem svešvārdiem. Nodarbībai 
paredzētais laiks pagāja spraigā 
darbā un interesantās sarunās. 16. 
aprīlī sākumskolas skolēni devās 
uz Amatu māju Ventspilī un pie-
dalījās izglītojošā nodarbībā “Pa-
pīra smūtijs”. Bērni uzzināja, kur 
un kad radies papīrs, kā tas mainī-
jies līdz mūsdienām.  Pašiem bija 
iespēja izveidot masu un gatavot 
papīru. Skolā visi atgriezās pozitī-
vu emociju pilni un labprāt dalījās 
ar pārējiem, ko jaunu uzzināju-
ši. Abas minētās nodarbības tika 
finansētas no projekta “Latvijas 
skolas soma”.

3. aprīlī skolā ar lekciju “Pus-
audžu emocionālā audzināšana” 
viesojās psihologs Nils Konstan-
tinovs. Pasākums notika projekta 

“Sveiks un vesels Ventspils nova-
dā” gaitā. Skolēni tika aicināti no-
klausīties psihologa  stāstījumu, 
bet beigās visi iesaistījās intere-
santā diskusijā par dažādiem ik-
dienas jautājumiem.

4. aprīlī sākumskolas skolēnu 
komanda devās uz sākumsko-
las konkursu “Gudrinieks 2019”. 
Skolēni ar aizrautību gatavojās 
konkursam. Mājasdarbā bija jāsa-
gatavo neliels eksperiments dabas-
zinībās. Viņi pastāstīja par Užavā 
atrodamajiem aizsargājamiem 
augiem, par jauko bāku un upes 
ieteku jūrā. Vēl viņi nodemonstrē-
ja, kādu puķi ir “izaudzējuši” savā 
skolā. Jaunais augs var mainīt krā-
su, cik reizes vien katrs vēlas, tikai 
rezervē ir jābūt sodai un citronskā-
bei. No pasākuma visi atgriezās ar 
pozitīvām emocijām un ar vēlmi 
pašiem izmēģināt citu skolu pār-
stāvju demonstrētos mājasdarbus.  

Šogad Lieldienas gaidījām 
ilgi – līdz aprīļa vidum. Jaukais, 
saulainais laiks bez nokrišņiem 
ļāva tās svinēt laukā. Trešdienas 
pēcpusdienā skolotāji un skolēni 
no pirmās līdz sestajai klasei 
pulcējās skolas pagalmā. Svinējām 
Lieldienas ar literārajiem tēliem 

Pepiju un bitīti Maiju. Pavasarīgu 
noskaņu radīja  izveidotās kom-
pozīcijas un dzeltenais konfekš-
koks. Nelielu uzvedumu bērniem 
parādīja skolotājas Marina, Baiba, 
Aiva, Karīna un skolas darbiniece 
Ieva. Kad bija izstāstītas Lieldienu 
tradīcijas, ticējumi, nodziedātas 
dziesmas, izdejoti daži danči, visi 
varēja iesaistīties atrakcijās. Jāsa-
ka, ka vislielākā rosība valdīja olu 
ripināšanas sacensībās. Paldies vi-
siem, kas gatavojās un piedalījās. 

Aprīļa beigās skolas naskākie 
skrējēji piedalījās krosā Vents-
pilī un atgriezās katrs ar saviem 

iespaidiem un apņemšanos, ka 
nākamajā gadā brauks atkal. Ivo 
Miķelsons savā vecuma grupā ie-
rindojās 3. vietā. Kādam bija pa-
veicies vairāk, kādam mazāk, bet 
tas nemazināja apņemšanos arī 
turpmāk piedalīties krosā. 

Iestājoties siltākam laikam, 
mazie pirmsskolēni devās laukā 
pētīt kukaiņus un tārpus. Ar lielu 
aizrautību tika šķirstīta vecā zāle, 
pārbaudītas sūnas un ar sajūsmu 
apskatīti atrastie kustonīši. Pirms 
Lieldienām grupā valdīja krāsaina 
noskaņa. Veselu nedēļu katru die-
nu bija jāierodas norādītās krāsas 

apģērbā. Pirmsskolas grupā Liel-
dienas atzīmēja, iepazīstot Lieldie-
nu rakstus. Kopā ar zaķiem Jēci un 
Pēci mazie zaķēni aktīvi darbojās 
– dziedāja, minēja mīklas, skaitīja 
tautasdziesmas, krāsoja papīra oli-
ņas, piedalījās rotaļās. Kopā dar-
bojoties, izspēlēja kustību, skaņu, 
krāsu, mīklu, ornamentu un olu 
rakstus. Beigās visi meklēja paslēp-
tās oliņas, varēja tās ripināt, sisties 
ar olām un tās apēst. Paldies visām 
audzinātājām un arī bērniem par 
jauko pasākumu! 

Anita Pāvelsone 
un Ilze Geste 

Tiekas ar psihologu, 
piedalās konkursā

Jaunie užavnieki Amatu mājā mācījās izgatavot papīru.  AIVAS CELAS FOTO

sākums pie mums notika “Tautas 
dārza” zālē. Mēs dziedājām pat-
riotiskas dziesmas, klausījāmies 
par Latvijas sīkstumu A.  Dages 
dzejas rindās un skatījāmies Ziru 
amatierteātra uzvesto A.  Pāvel-
sones lugu “Dancis ap precībām”. 
Nobeigumā atcerējāmies, kā svi-
nējām 4. maiju citus gadus, baudī-
jām karstu liepziedu tēju un gar-
dos sklanduraušus.

Gita Vilgute

Pozē Užavas zaķi un vista. 

GITAS VILGUTES FOTO
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15. aprīlī ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda 
atbalstu Ventspils 
bibliotēkas projektā 
“Rakstnieks lauku 
bibliotēkā” Puzes bibliotēkā 
5.–9. klašu skolēniem un 
pieaugušajiem bija iespēja 
tikties ar rakstnieku, 
dzejnieku, tulkotāju 
un dziesminieku Andri 
Akmentiņu. Lasītājiem viņš 
vairāk zināms kā dzejas un 
stāstu rakstītājs, bet 2018. 
gadā autors debitēja ar savu 
pirmo romānu “Skolotāji”. 

“Tā dēvētais Hruščova atkus-
nis jūtami ietekmēja manu dzim-
tu. Vectēvs Andrejs Akmentiņš 
pārkarsēja galvu siena pļavā un 
nomira. Siens bija paredzēts gan 

sovhozam, gan pašiem, precīzāk 
sakot – desmito tiesu no tā, ko 
dzimta savāca, kopjot grāvmalas, 
varēja paturēt savai govij, un bez 
govs izdzīvot nebūtu iespējams. 
Mātes brālis Jānis Akmentiņš iz-
skrēja laukā, pārāk plāni ģērbies, 
un nosala. Kas vēl viņus vieno-
ja, izņemot šo sakāvi galvenajā 
dzīves cīņā pret nebūtību? Viņi 
bija lauku skolotāji. Katru varas 
maiņu pārdzīvojuši vienādi – vis-
pirms slēpjoties, tad atgriežoties 
skolā,” šādi Andra Akmentiņa 
vārdi lasāmi uz grāmatas aizmu-
gures vāciņa.  “Skolotāji”  noslēdz 
izdevniecības  “Dienas grāma-
ta” 13 romānu ciklu “Mēs. Latvija, 
XX gadsimts”. Romāns ir sadalīts 
četrās grāmatās. Katras centrā ir 
kāds lauku skolotājs. Ar atšķirīgu 

dzīves pieredzi un skatījumu uz 
notiekošo. 

23. aprīlī par romānu rakst-
nieks saņēma “Autora balvu 2019”.

Pasākumā autors ne tikai stās-
tīja par romāna tapšanu, lasīja ci-
tātu no grāmatas, bet arī spēlēja 
ģitāru, dziedāja savas dziesmas un 
lasīja bērnu dzejoļus, kas piesāti-
nāti ar humoru.

Rakstnieks un dzejnieks And-
ris Akmentiņš rudenī svinēs savu 
50. dzimšanas dienu, tāpēc mēs, 
Puzes bibliotēkas lasītāji, vēlam 
rakstniekam radošuma bagātī-
bu, neizsīkstošu humoru un ne 
asakas! Ceram sagaidīt vēl kādu 
romānu un dzejoļu grāmatiņu 
bērniem.

Puzes bibliotēkas vadītāja 
Anda Lejniece

PUZE

Puzē notiks taktiskās mācības 
Puzes pagastā no 24. līdz 26. maijam Zemessardzes 46. kājnieku ba-

taljons plāno lauku taktiskās mācības. Paredzams, ka tajās piedalīsies ap 
70 zemessargu un astoņas transporta vienības. Apmācības notiks Grīņu 
iecirknī, kur personāls pārvietosies pa koplietošanas un servitūtceļiem 
un mežu, pa ceļiem brauks arī militārā tehnika. Organizējot mācības, 
iecerēts izmantot salūtmunīciju un sprāgstpaketes, dūmu sveces.

Santa Šēniņa

Sākoties tūrisma sezonai, 
Zlēku pagastā iegriežas daudz 
cilvēku, jo pagasts atrodas 
blakus tūristu iecienītām 
vietām – Ventai un Abavai, 
starp Ventspili un Kuldīgu, 
tāpēc netālu no Karātavkalna 
un traģēdijas kapu piemiņas 
vietas pie stāvlaukuma 
uzstādīti divi atpūtas soliņi 
un informācijas stends par 
tūrisma objektiem Zlēku 
apkārtnē.  

Zlēku pagasta pārvaldes darbi-
nieki sadarbībā ar karšu izstrādes 
speciālistiem stendā atspoguļojuši 
Zlēku pagasta teritorijas karti, iz-
veidojuši aprakstus par apskates 
objektiem latviešu un angļu va-

lodā, pievienojuši fotogrāfijas un 
citu noderīgu informāciju. Stends 
kalpo kā maršruta orientieris, vei-
cinot ceļotāju interesi par tūris-
ma iespējām, piemēram, apskatīt 
barona Bēra atstāto mantojumu 
– Zlēku luterāņu baznīcu, muižas 
ansambli un parku. Zlēku ūdens-
dzirnavas ir vienas no senākajām 
Kurzemē, kā arī pagasts bagāts ar 
kultūrvēsturiskiem pieminekļiem 
– senkapiem un pilskalniem.

Uzstādot soliņus un novieto-
jot stendus, sakārtota un padarīta 
pievilcīgāka vide, kā arī nodroši-
nāta sasniedzama aktuāla infor-
mācija iedzīvotājiem un tūristiem. 
Stends ir izturīgs pret dažādiem 
laikapstākļiem – lietu, vēju un 

ZLĒKAS

Reizēm apstākļi ir nepielū-
dzami, nākas mainīt sākotnējos 
plānus, bet, tiem pakļaujoties, ne-
reti sanāk labāk, nekā iecerēts. Tā 
notika arī šajā reizē, kad aktīvākie 
pagasta iedzīvotāji devās viesos pie 
kaimiņiem. Šī nelielā apceļojamā 
apļa laikā izbaudījām vai visus ie-
spējamos laika apstākļus. Vispirms 
jau pārsteidza Užavas bāka, jo, 
neskatoties uz to, ka līņāja smalks 
lietutiņš, vēja klātbūtni nemanī-
jām, un redzamība jūrā bija pār-
steidzoši laba. Arī pavasara salnu 
pēdas jūrmalnieki nemana. Pēc se-
nām tradīcijām un tikumiem katrs 
dalībnieks iedomājās savu kvēlāko 
vēlmi un, lai tā piepildītos, soļoja 
pāri jaunajam Užavas tiltiņam, kur 
mūs laipni sagaidīja tautas dārza 
vadītāja Gita. Apciemojām simt-
gades ozoliņus un liepiņu, pievie-
nojot arī Zlēku baronu liepu maz-
mazmeitu, kura, cerams, zaļos un 
kuplos kopā ar citām. Lai arī ceļa 
posms no Užavas līdz Jūrkalnei ir 

Puzē Andris Akmentiņš ne tikai runāja, bet arī dziedāja.
ANDAS LEJNIECES FOTO  

Tikšanās ar romāna “Skolotāji” autoru  

samērā īss, tur mūs sagaidīja ziema 
ar sniegu. Iespējams, ka tieši tādēļ 
tikām uzņemti sevišķi silti un mīļi. 
Aplūkojām gan “Vētru muzeju”, 

gan izbaudījām sarūpēto koncer-
tu, gan pamielojāmies pie kopīgā 
svētku galda. Atvadījušies no Jūr-
kalnes, devāmies uz Alsungu. Šeit 

tad arī mainījās mūsu plāni, jo 
lietus bija darījis savu, samērcējot 
dabas takas, tādēļ atkal nolēmām 
apmeklēt vietējo aktīvistu sarūpē-

tos svētkus. Šoreiz tā bija burkānu 
sēšana un svētīšana bagātīgai ražai. 
Sēšanu nokavējām, bet pie svētīša-
nas nedrīkstam izpalikt. Te nu pa-
vasaris pašā plaukumā un saulīte 
pa zemes virsu rotājās. Prieks, ka 
laukos darbojas tik brīnišķīgi, iz-
glītoti, apņēmības pilni cilvēki, kas 
nevis sūdzas par sliktiem apstāk-
ļiem, bet skaisti dara savu darbu. 
Piekopj senču tradīcijas, jo tajās 
ir spēks un gudrība. Tā nu cerībā, 
ka atkal viena Zlēku barona pēcte-
ču liepiņa ieaugs skaistā pagalmā, 
esam iegādājušies suitu raušus, ke-
ramiku un kādu brīnumainu putnu 
olas, dodamies rezumēt šīs dienas 
iespaidus Alsungas tējas namiņā. 
Ar brīnišķīgām emocijām, jauniem 
sapņiem, apņēmības pilni atgrieža-
mies savā ciemā, esam izbaudījuši 
svētku gaisotni trīs kaimiņu pagas-
tos, varam uzklāt baltu galdautu 
savā ģimenē un būt patiesi laimīgi, 
ka varam dzīvot laukos.

Kristīne Kauliņa

Zlēkās uzstādīts tūrisma 
informācijas stends

citiem ārējās vides faktoriem. Tū-
risma informācijas stends sagata-

vots, izmantojot Ventspils novada 
pašvaldības finansējumu projektu 

konkursā  “Mēs savā novadā”.
Inita Vekmane

Apskatot stendu, var uzzināt, kādi pagastā ir apskates objekti, kartē norādīti maršruti.
INITAS VEKMANES ARHĪVA FOTO

Zlēku baltā galdauta goda aplis

Zlēcenieki atveduši užavniekiem ciemkukuli – Zlēku baronu liepu mazmazmeitu. 
KRISTĪNES KAULIŅAS FOTO   
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

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

2019. gada aprīlī Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
trīs jaundzimušie – pa vienam  
Piltenē, Tārgalē un Vārvē. 
 
Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētas divas laulības,  
Usmas evaņģēliski  
luteriskajā draudzē – viena. 

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ APRĪLĪ  
REĢISTRĒTI MIRŠANAS GADĪJUMI:

Piltenē  Ēriks Bendiks (25.05.1959.–13.04.2019.)
Ziru pagastā   Vizma Lilija Tamāra Hamstere (31.05.1942.–21.04.2019.)
Ugāles pagastā   Alfrēds Trams (17.03.1923.–24.04.2019.)
Tārgales pagastā   Daina Lilija Flerkovska  (02.04.1933.–25.04.2019.)

Popē ir vairākas 
gardu kūku cepējas, 
šoreiz uzrunāju vienu no 
viņām. Pārslas Lagzdiņas 
meistarstiķis ir lauku 
tortes, kuru cepšanai viņa 
izmanto pašu saimniecībā 
iegūtās olas un mājās vārītu 
brūkleņu ievārījumu. 

Savā dzimtajā pagastā Pārsla 
jūtas ļoti labi, viņai patīk dabas 
skaistums un sakoptība. Pope-
niece dzīvo Vēdē, kur, protams, 
ir savs dārzs, tādēļ darba ir pilnas 
rokas. Kā Pārsla sāka cept kūkas? 
«Agrāk tās pasūtīju pie vienas 
saimnieces, bet reiz saņēmu torti, 
kura bija pildīta ar bojātu zapti. 
Tā kūka nebija ēdama. Tad nolē-
mu pamēģināt cept pati. Iepati-
kās, un nu jau nevaru iedomāties, 
kā es varētu iztikt bez kūku cep-
šanas. Tās garšo ne tikai mājinie-
kiem, bet arī draugiem un radiem 
– labprāt iepriecinu arī viņus.” 
Pirmo torti Pārsla izcepa pirms 
sešiem septiņiem gadiem, un jau 
pirmajā reizē viņa bija apmieri-
nāta ar savu veikumu. “Ātri vien 
sapratu, ka cilvēkiem īpaši garšo 
tā dēvētās lauku kūkas, kuru ga-
tavošanā izmanto vārīto krēmu 
un biskvītu. Es taisu arī jogurta 
un siera kūkas, bet pieprasītākā 

POPE

Laikā, kad visa latviešu tauta 
talko un dodas apskatīt lidojošās 
zivis, Popē pirmo reizi lidoja zir-
gi – pirmās jāšanas sacensības nu 
jau vēsturē ierakstītas. Jaunās tra-
dīcijas radītāji ir hobija jātnieku 
apvienība “Popes pilskalna zirgi”. 
Uz aicinājumu sagaidīt sezonu 
pavasarīgā noskaņā atsaucās as-
toņi jātnieku klubi: JSK “Mus-
tangs”, JSK “Potenciāls”, JSK 
“Arizona”, JSK “Demora”, JSK 
“Montepals”, IK “Kandava”, z/s 
“Sildegas”, hobija jātnieku apvie-
nība “Popes pilskalna zirgi”. Sa-
censībās piedalījās 60 dalībnieki. 
Pati jaunākā sacensību dalībniece 
bija septiņgadīgā Rebeka Grīniņa 

no z/s “Sildegas”, otra jaunākā da-
lībniece – astoņgadīgā Arta Oli-
ņa ar Feju no JSK “Demora”, bet 
lielā Latvijas braucamā tipa ķēves 
Malibu mugurā vadības prasmes 
veica Sanndrija Korāte no “Popes 
pilskalna zirgu” apvienības. Vadī-
bas startos piedalījās 26 jātnieki, 
kas lika skatītājiem ilgāk gaidīt uz 
lēkšanas sacensību maršrutiem 
ar šķēršļu augstumiem 60 cm, 80 
cm un 100 cm. 

Pateicība visiem atbalstītā-
jiem: Ventspils Digitālajam cen-
tram, z/s “Bērziņi” saimniekiem 
Imantam un Ivetai, Ilvai Bunti-
kai, Robertam Grīnbergam, Da-
cei Vašukai, Agatei Lūsei, Jānim 

un Elai Kusmaņiem, Ingai un Ivo 
Miķelsoniem, Ilzei un Jolantai 
no Talsu suņu kluba, Mārim no 
“Arizonas”, popiņiem Sergejam, 
Eināram, Edgaram, kaimiņam 
Leonam, Rutai, Andrim Glāzi-
ņam, Viktoram, Kalvim un manai 
ģimenei – Jānim, Mārītei, Elīzai, 
Ivaram, Gundaram, Kristīnei un 
Sanndrijai. Tāpat pateicos jāt-
nieciņiem Montai un Elīnai un 
čaklajai pavārītei Annai. Lielisku 
palīdzību sniedza frizierīte Gita 
Kuģiniece, “Popes pilskalna zir-
gi” sacensībās izgāja saposti kā 
no dāmu salona. 

Sacensību organizētāja 
Antra Korāte 

Pa labi – 
sacensību rīkotāja 
Antra Korāte.
ILVAS BUNTIKAS FOTO

Popē notika jāšanas sacensības

Cieņā lauku tortes

ir tieši lauku torte.” Agrāk Pārsla 
konditorejas izstrādājumu gata-
vošanai veltīja nakts stundas, ar 
laiku saprotot, ka tas ir nogur-
dinoši. Visbiežāk tiek cepta 2–3 
kilogramus smaga torte. Pārsla iz-
mēģina arī jaunas receptes, jo dēli 
lūdz, lai mamma pacienā ar kādu 

vēl nenogaršotu kārumu. Pirmās 
tortes ceptas malkas krāsnī, tagad 
tiek izmantota elektriskā plīts. Nu 
jau Pārsla, daudz nedomājot, var 
sajaukt visas vajadzīgās sastāvda-
ļas, pat nepagaršojot tās – viss iz-
dodas labi. Savukārt, kad apgūtas 
jaunas receptes, tās vienmēr tiek 

uzlabotas. Pārsla ir iepriecinājusi 
arī jaunlaulātos, turklāt, kad Īrijā 
precējās māsas meita, viņa lido-
ja turp, lai izceptu divstāvu kāzu 
torti, kas viesiem esot ļoti garšo-
jusi. “Lielu uzmanību pievēršu arī 
noformējumam. Ja jūtu, ka kādā 
brīdī apsīks radošums, piebrem-
zēju. Nevaru otram atdot kūku, 
kura pašai vizuāli nepatīk. Būtībā 
katra mana torte atšķiras – divu 
vienādu nebūs, jo es piedomāju, 
kurš cilvēks to saņems, un rotāju 
atbilstoši tieši viņam.”

Pārslas dēli mācās Popes pa-

matskolā, Niks 9. klasē, Armands 
5. klasē. Puiši ir sabiedriski aktīvi, 
abi nodarbojas ar sportu, tādēļ 
apēstās kalorijas ātri sadeg. “Man 
jau patīk palutināt arī savējos, 
patīk, ja ir, kas ēd. Labprāt cepu 
arī smalkmaizītes un cepumus. 
Ziemassvētkos piedalos biedrības 
“Popes muiža” rīkotajos tirdziņos 
ar savām dažādu formu piparkū-
kām. Man pašai ļoti garšo baltie 
eklēri, bet tos gan vēl neesmu ce-
pusi, bet vīrs Raivis labprāt bauda 
visus saldumus, kurus ceļu galdā.”

Marlena Zvaigzne

Mazuļiem patīk tematiski noformētas tortes. Šīs ir vienas no pieprasītākajām kūkām.  

PĀRSLAS LAGZDIŅAS ARHĪVA FOTO


