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PANĀKUMI VALSTS  
UN STARPNOVADU MĀCĪBU 
OLIMPIĀDĒS

Sana Rūmniece, Popes pamatskolas  
6. klases skolniece, atzinība valsts 15. atklātajā 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 6.–7. klašu 
grupā, 1. vieta novada mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē 5.–6. klašu grupā (skolotāja Ingrīda 
Andersone), parakstījās Goda grāmatā,

Niks Lagzdiņš, Popes pamatskolas  
9. klases skolnieks, 1. vieta starpnovadu posma 
fizikas 69. olimpiādē, 1. vieta starpnovadu 
posma matemātikas 69. olimpiādē, 2. vieta 
starpnovadu posma vēstures 25. olimpiādē  
9. klašu grupā (skolotājas Ginta Žeimunde, 
Anita Krūmiņa), parakstījās Goda grāmatā, 

Teodors Drazlovskis, Ugāles vidusskolas 
12. klases skolnieks, 1. vieta starpnovadu 
posma ekonomikas 20. olimpiādē, 2. vieta 
starpnovadu posma ķīmijas 60. olimpiādē  
12. klašu grupā (skolotājas Evija Voldraha, 
Aija Žogla), parakstījās Goda grāmatā,

Evelīna Skrodere, Zūru pamatskolas  
8. klases skolniece, 2. vieta starpnovadu posma 
latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādē 
8. klašu grupā, 1. vieta novada mājturības 
un tehnoloģiju olimpiādē 7.–8. klašu grupā 
(skolotājas Laila Rutule, Iveta Tindenovska),  

Rūta Teibe, Ances pamatskolas  
9. klases skolniece, 2. vieta starpnovadu posma 
latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādē  
9. klašu grupā (skolotāja Sandra Meņģe),  

Anda Ikše, Ugāles vidusskolas 12. klases 
skolniece, 3. vieta starpnovadu posma 
ekonomikas 20. olimpiādē 12. klašu grupā 
(skolotāja Evija Voldraha),  

Pauls Slaņķis, Ugāles vidusskolas  
10. klases skolnieks, atzinība starpnovadu 
posma matemātikas 69. olimpiādē 10. klašu 

grupā (skolotāja Aija Žogla),
Marta Matisova, Piltenes vidusskolas  

8. klases skolniece, atzinība starpnovadu 
posma latviešu valodas un literatūras  
45. olimpiādē 8.–9. klašu grupā, 1. vieta 
novada posma mūzikas VIII olimpiādē 
(skolotājas Virma Brizga, Nelda Matisova),  

Artūrs Ālītis, Tārgales pamatskolas  
9. klases skolnieks, 2. vieta Kurzemes reģiona 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē  
8.–9. klašu grupā, 1. vieta novada mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē 8.–9. klašu grupā,  
1. vieta novada vizuālās mākslas olimpiādē  
9. klašu grupā (skolotāji Andris Sametis, Revita 
Sproģe-Golubeva).

NOVADA POSMA MĀCĪBU 
OLIMPIĀDES

Anna Krūmiņa, Piltenes vidusskolas 
5. klases skolniece, 1. vieta novada posma 
matemātikas 69. olimpiādē 5. klašu grupā 
(skolotāja Baiba Brauna), 

Mārtiņš Ķeizars, Ugāles vidusskolas 
6. klases skolnieks, 1. vieta novada posma 
matemātikas 69. olimpiādē 6. klašu grupā 
(skolotāja Inta Siliņa),

Markuss Ernstsons, Puzes pamatskolas 
7. klases skolnieks, 1. vieta novada posma 
matemātikas 69. olimpiādē 7. klašu grupā 
(skolotāja Gita Māmuļniece), 

Maksims Ličagins, Ugāles vidusskolas 
8. klases skolnieks, 1. vieta novada posma 
matemātikas 69. olimpiādē 8. klašu grupā 
(skolotāja Inta Siliņa),

Jānis Valdis Jankuns, Ugāles 
vidusskolas 7. klases skolnieks, 1. vieta 
novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 
7.–8. klašu grupā (skolotājs Kārlis Ziediņš),  

Marta Sāmīte, Popes pamatskolas  

9. klases skolniece, 1. vieta novada mājturības 
un tehnoloģiju olimpiādē 9. klašu grupā 
(skolotāja Ingrīda Andersone), 

Daniēls Meiļuns, Piltenes vidusskolas 
7. klases skolnieks, 1. vieta novada angļu 
valodas olimpiādē 7. klašu grupā,  
1. vieta novada 7. klašu ģeogrāfijas olimpiādē 
(skolotājas Solvita Ližbovska, Agita Ameļina), 

Elizabete Vanaga, Piltenes vidusskolas 
8. klases skolniece, 1. vieta novadā angļu 
valodas olimpiādē 8. klašu grupā (skolotāja 
Solvita Ližbovska), 

Rainers Daniels Auziņš, Tārgales 
pamatskolas 6. klases skolnieks, 1. vieta 
novada angļu valodas olimpiādē 6. klašu 
grupā (skolotājs Agris Paipals),

Sarika Doniņa, Ugāles vidusskolas  
7. klases skolniece, 1. vieta novada 7. klašu 
ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Dace Vesele), 

Niks Ēķis, Ances pamatskolas 4. klases 
skolnieks, 1. vieta novada vizuālās mākslas 
olimpiādē 3.–4. klašu grupā (skolotāja Indra 
Ozola), 

Elīza Paula Bērziņa, Tārgales 
pamatskolas 5. klases skolniece, 1. vieta 
novada vizuālās mākslas olimpiādē 
5.–6. klašu grupā (skolotāja Revita Sproģe-
Golubeva), 

Daniēla Rjabova, Tārgales pamatskolas 
7. klases skolniece, 1. vieta novada vizuālās 
mākslas olimpiādē 7.–8. klašu grupā 
(skolotāja Revita Sproģe-Golubeva),

Elizabete Gulbe, Ugāles vidusskolas 
10. klases skolniece, 1. vieta Kurzemes 
reģionālajā skolēnu skatuves runas konkursā 
(skolotāja Gunita Ķirse),  

Amanda Ivanova, Ugāles vidusskolas 
7. klases skolniece, 2. vieta Kurzemes 
reģionālajā skolēnu skatuves runas konkursā 
(skolotāja Māra Korotkova), 

Zane Krūmiņa, Piltenes vidusskolas 
4. klases skolniece, 1. vieta Kurzemes 
reģionālajā skolēnu skatuves runas konkursā 
(skolotāja Modrīte Abakuka), 

Dita Siliņa, Zūru pamatskolas 5. klases 
skolniece,  2. vieta XXII stāstnieku konkursā “Teci, 
teci, valo diņa 2018” (skolotāja Viktorija Rebuka). 

SASNIEGUMI STARPTAU
TISKAJOS KONKURSOS 
VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ

Keta Šteina, Popes pamatskolas 3. klases 
skolniece, sudraba medaļa pasaules bērnu 
mākslas konkursā “The World 26th Children’s 
Picture Contest”, kurā iesūtīti 18 146 darbi no 
76 valstīm, parakstījās Goda grāmatā, 

Daniela Briede, Popes pamatskolas 
3. klases skolniece, atzinība starptautiskajā 
bērnu mākslas izstādē konkursā “Lidice 
2019”. Popes pamatskolas skolēni ieguvuši 
godalgotas vietas starptautiskajā bērnu un 
jauniešu mākslas konkursā “Triple Sun – 
Trejdegsnis XII”, kurā iesūtīti 500 dažādās 
tehnikās veidoti darbi: 

Sabīne Urbāne, 5. klases skolniece, medaļa,
Katrīna Raikstiņa, 6. klases skolniece, 

2. vieta,
Elza Karlīna Drungila, 3. klases 

skolniece, 2. vieta,
Sonora Titāne, 4. klases skolniece,  

2. vieta,
Rēzija Andrule, 4. klases skolniece,  

2. vieta,
Roberts Štokmanis, 6. klases skolnieks, 

2. vieta,
Rodrigo Jāne, 6. klases skolnieks,  

2. vieta (visu minēto jauno mākslinieku 
skolotāja ir Ingrīda Andersone). 

Trenera Daiņa Lodiņa 
audzēknim Jēkabam 

Priekulim 1. vieta reģionālo 
sacensību kopvērtējumā 
vieglatlētikā U18 grupā. 

Īpaši daudz sveicamo skolēnu bija pedagoģes 
Ingrīdas Andersones audzēkņu vidū. Uzslavu saņēma 
arī Sana Rūmniece.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Lepojamies 
ar skolēniem 
un pedagogiem

Tāpat kā vienmēr mācību 
gada noslēgumā, arī šoreiz 
domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks uz svinīgo 
pieņemšanu aicināja mācību 
priekšmetu olimpiāžu un 
konkursu uzvarētājus, viņu 
vecākus un pedagogus. Popes 
kultūras namā apbalvoja 55 
skolēnus un 37 skolotājus.

Pasākums, pateicoties Izglītības 
pārvaldes vadītājas Ainas Klimo-
vičas organizatoriskajām spējām, 

bija sirsnīgs, to papildināja muzikāli 
priekšnesumi. Aina Klimoviča sko-
lēniem novēlēja vienmēr būt mērķ-
tiecīgiem un nebaidīties kļūdīties, 
viņa pateicās skolotājiem par prasmi 
motivēt audzēkņus un saskatīt viņu 
talantus, savukārt vecāki tika uzteik-
ti par to, ka viņi sniedza saviem bēr-
niem drošības izjūtu: “Mīliet savus 
bērnus, un izaugs par talantīgiem 
cilvēkiem!”

Novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks atcerējās, ka šī 

ir jau desmitā reize, kad viņš sveic 
skolēnus un pedagogus, akcentējot 
to, ka labie rezultāti ir kopdarbs, 
kurā apvienojas skolēnu, skolotāju 

un vecāku spēki. Novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Māris Da-
dzis atgādināja, ka tagad tiek iz-
strādāta Ventspils novada attīstības 

programma 2020.–2026. gadam un 
tajā izvirzītie mērķi noderēs jaunajai 
paaudzei, kuras vidū ir daudz gaišu 
prātu.
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Ventspils novada pašvaldība ir iesaistījusies 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu projektā “Mazo 
etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana 
kā tūrisma galamērķis – UNESCO tūrisms”. 
Pateicoties projektam, ir iznākusi vērtīga 
grāmata “Katrai tautai savs tērps”, kurā 
apskatīts kihnu, setu, suitu un lībiešu 
tautastērps.  

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt nozīmīgo 
suitu, līvu, kihnu un setu kultūrvēsturisko mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos tūrisma pakalpojumus, 
popularizēt attiecīgos reģionus kā tūrisma galamērķus 
un panākt lībiešu iekļaušanu UNESCO nemateriālās 
kultūras mantojuma sarakstā. Par to jau esam rakstījuši, 
bet šoreiz ieskatīsimies jaunajā izdevumā. Kā norādīts 
grāmatā, suitu tautastērpam parasti pievēršas, sākot ar 
17. gadsimtu, kad suitu draudzes pieņēma katoļticību. 
Viņu apģērbu attīstību īpaši ietekmēja tādi vēsturiski 
notikumi kā hercoga Jēkaba valdīšanas laiks Kurzemē, 
Ziemeļu kara darbība Latvijas teritorijā, vēsturiskie no-
tikumi Eiropā, Napoleona karadarbības sekas Kurzemē 
un zemnieku brīvlaišana 19. gadsimta sākumā. Suitu 
tautas apģērbā saglabājies diezgan daudz franciskā – 
franču izcelsmes apģērba daļu vai detaļu. Suiti, kuros 
vairāku paaudžu gaitā bija ieaudzināts katoliskais kon-
servatīvisms, savu tautas apģērba savdabību saglabāja 
līdz pat 19. un 20. gadsimta mijai, visu laiku attīstoties. 
Grāmatā norādīts, ka suitu sievu apģērbs ir krekls, 
brunči, jaciņas, jostas, saktas, villaines un plecu lakati, 
īpašu uzmanību pievēršot baltajai rakstainajai villainei 
jeb aizsitenei, tumši zilajai villainei jeb mēlenei, dižajam 
lakatam jeb kaniseram, bārkstainajam lakatam jeb gar-
praņai, plecu lakatam jeb govkuņģim, dižajam lakatam 
jeb zīdstrīpai, lielajai drānai. Suitu brunčiem raksturīgs 

paaugstināts vidukļa griezums zem krūtīm. To augšdaļa 
krokota sīkās buntēs. Auduma garums ir no četriem 
līdz sešiem metriem – tas atkarīgs no valkātājas turības. 
Audumam ir smalks un lāsumains raksts. Lai brunči 
būtu vieglāk valkājami, tiem piešuj augšējo jeb ņiebura 
daļu, darinātu no strīpaina auduma. Govkuņģis tagad 
ir viens no iecienītākajiem plecu lakatiem. To valkā ne 
tikai pie tautastērpa, bet arī dodoties godos (uz baznīcu, 
viesībām) pie parastā apģērba, kā suiti teiktu – pie lutu-
ru drānām. Ilga Leimane stāsta, ka no pusvilnas dzijas 
austā lakata faktūras raksts atgādina govs iekšējo orgānu 
grāmatnieku. Izdevumā apskatītas arī suitu sievu galvas-
segas, tostarp spangu vaiņags un līgavas rota linkainis. 
Sievietēm goda apavi bija kurpes, pastalas un puszābaki. 
Suitu vīru apģērbu raksturo bruslaks, goda krekls, veste 
un bikses, līdz 20. gadsimta sākumam viņi ikdienā nē-
sāja vīzes un koka tupeles. Suitu vīriem vestes bija krāš-
ņas. To esamība pūrā bija turības pazīme, jo ne visi vīri 
varēja atļauties zem bruslaka valkāt vesti. Tās šuva no 
divu veidu auduma. Priekšpuse no greznāka ar pogām 
divās rindās. Mugurpusei izmantoja vienkrāsainu vilnas 
vai lina audumu. Lai padižotos, pie vestes piestiprināja 
pulksteni ar ķēdi, to atstājot karājoties ārpus vestes 
kabatiņas. Vīru rotas ir sleņģenes un ādas jostas, galvā 
tiek liktas melnas velta filca platmales. Ziemā sievas un 
vīri valkāja aitādas kažokus. Īpaši greznas ir suitu zeķes 
un cimdi, arī mauči. Sadaļas “Suitu tautastērps” autori ir 
Juris Lipsnis, Dace Martinova un Māra Rozentāla, savu-
kārt Zoja Sīle sagatavojusi materiālu par lībiešu tērpiem. 
Seno lībiešu apģērbu raksturo bronzas gredzentiņu, 
alvas un svina rozetīšu virknes rotājumos, pušķi villaiņu 
stūros, greznas kāju sietavas, krūšu važiņrotas, daudz 
kreļļu rotu. Audumi pārsvarā bijuši tumši zili, dažkārt 
brūngani. Lībiešu ciemos pēc Pirmā pasaules kara 

notikumiem un bēgļu gaitām tautastērpus nevalkāja. 
Izņēmums bija vecākas sievas, kuras ikdienā mēdza uz-
vilkt senos strīpainos brunčus. 20. gadsimta otrajā pusē 
būtiska nozīme tautastērpa valkāšanas tradīciju veido-
šanā bija lībiešu dziesmu un folkloras ansambļiem, arī 
Ilgas Pornieces vadītajai “Kāndlai”. Lībiešu sieviešu tau-
tastērpu veido krekls – no lina, nerotāts vai mazrotāts, 
brunči, priekšauts, jaka un ņieburs, lakats un villaines, 
aube, līgavas lieto greznu un augstu vainagu, kas atgādi-
na stieplīšu puduri, sievas valkā cimdus, krāsainas zeķes 
– sarkanas vai zili violetas. Raksturīga sievu tautastērpa 
sastāvdaļa ir pirkti, fabrikās austi smalkvilnas, zīda vai 
kokvilnas lakati. Mazākos sien galvā gan precētas sievas, 
gan jaunas meitenes. Lielos liek uz pleciem – gan vienus 
pašus, gan zem pašaustajām senajām villainēm lielākos 
godos. Lībietēm raksturīgs paņēmiens lakatu sakrustot 
uz krūtīm, galus aizspraužot priekšā aiz brunču jostas 
vai noslēpjot ņiebura izgriezumā. Ja kājās ir rakstainas 
vilnas zeķes, var vilkt pastalas, bet svētku reizēs izman-
toja slēgtas kurpes. Lībiešu vīriešu krekli ir tunikveida, 
viņi nēsā īsos svārkus, siltā laikā var vilkt vesti un krek-
lu. Folkloras kopas “Kāndla” vīri valkā garos svārkus, 
galvā liekot platmales. Par raksturīgu paradumu uzskata 
līdz ceļiem īsu bikšu nēsāšanu, bet velk arī garās bikses, 
kājas apaujot zābakos vai kurpēs.       

Marlena Zvaigzne 

Gada sākumā Tārgalē svinēja svētkus – 
bija sakārtota infrastruktūra pagasta centrā, 
daudzdzīvokļu māju apkārtnē un apskatei 
atvērts jauns objekts – lībiešu zvejnieku sēta.

To dažādām aktivitātēm izmanto ne tikai pagasta 
kultūras darba organizatore Ilga Porniece, bet arī Tār-
gales viesi. Piemēram, nesen sētu apmeklēja Tukuma 
novada domes arodbiedrības pārstāvji. Delegācijā bija 
teju 50 cilvēku, un grupas vadītāja Liene Zērvēna pa-
stāstīja, ka arodbiedrības biedriem ir tradīcija reizi 
gadā doties pieredzes apmaiņā uz citiem novadiem, 
apskatot dažādus interesantus objektus un tiekoties ar 
uzņēmējiem. Tā notika arī šoreiz. Užavas pagastā tu-
kumnieki iegriezās alus darītavā. Komentējot uzņēmu-
mā redzēto, Liene Zērvēna teica: “Ir prieks par to, ka 
Latvijā vēl ir cilvēki, kas ir gatavi kaut ko darīt, turklāt 
negaidot palīdzību no kāda naudas devēja. Užavā dzir-
dējām veiksmes stāstu par to, ka Pumpuru ģimene pati 
ir uzsākusi alus ražošanu un pati to turpina, nemēģi-

not pārdot uzņēmumu kādam bagātam ārzemniekam. 
Prieks, ka alus darītavā ir modernas tehnoloģijas un ir 
iespēja paplašināt darbību.” Uzturoties Tārgalē, viesi no 
Tukuma novada domes sacīja, ka viņus patīkami pār-
steidzis redzētais – pagasta centrā iekārtotā lībiešu sēta, 
kurā var atpūsties un svinēt svētkus. Tārgales pagasta 
pārvaldnieks Mārcis Laksbergs apliecina, ka objekts ir 
publiski pieejama vieta, bet aicina ievērot kārtību un 
nelietot sētā alkoholiskos dzērienus. Maija beigās pār-
valdnieka vadībā Tārgales pamatskolas sešgadnieku 
grupas “Kāpēcīši” audzēkņi kopā ar savām skolotājām 
izveidoja sētā miniatūru dārziņu, iestādot samtenes, 
vasaras dālijas, kāpostus, pētersīļus, kabačus, kartu-
peļus, dārzā augšot arī gurķi. Mārcis stāsta, ka bērni 
ar prieku iesaistījušies darbos un teikuši, ka atvedīšot 
uz sētu vecākus, lai parādītu viņiem savu veikumu. 
Par stādiem pārvaldnieks saka paldies Edītei un Ag-
rim Krūkām un Ilzei Laksbergai.   

Marlena Zvaigzne 

Maija domes sēdē
l Deputāti nodeva SIA “VNK serviss” no 2019. gada 1. jūlija pār-

valdīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas, organizēt ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Popes pagastā.

l Piekrita nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības mi-
nistrijas personā novada pašvaldības nekustamo īpašumu ”Ceļš 
9856C02 Brūveri”, kadastra Nr.9856 001 0088, un pašvaldības ceļu 
”Ceļš Po-02 Brūveri”, inventāra Nr.121301361, ar mērķi veikt valsts 
pārvaldes funkciju – valstij piekrītošās un piederošās meža zemes 
apsaimniekošanu. 

l Lēma par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemesga-
balus Ugāles un Tārgales pagastā, par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu 
Piltenes pilsētā, Ances, Zlēku, Vārves, Usmas, Užavas, Ziru un Tār-
gales pagastā, kā arī par nekustamā īpašuma Ances pagastā un būvju 
īpašuma Usmas pagastā atsavināšanu.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu “Miķeļi” 
Ugāles pagastā, nekustamos īpašumus “Mežavaski” un “Vilkastes” 
Ances pagastā (skatīt 15. lpp.).

l Izskatot SIA “Jaunpope” iesniegumu ar lūgumu pieņemt lē-
mumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā 
“Sārce” Popes pagastā, kur plānota četru vēja elektrostaciju būvnie-
cība, deputāti atbalstīja uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajā 
īpašumā, apstiprināja darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei un 
par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja novada pašvaldī-
bas būvvaldes attīstības plānošanas speciālisti Ivetu Straumi.

l Deputāti lēma atbalstīt pašvaldības galvojumu SIA “VNK 
serviss” ilgtermiņa aizņēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanai 
357 128,74 eiro esošās Usmas pagasta katlumājas efektivitātes paaug-
stināšanas projektam, kas ietver nepieciešamos celtniecības darbus, 
iekārtas piegādes un montāžas darbus, piebraucamā laukuma izbūvi, 
automātiskās vadības sistēmas un energoapgādes sistēmas izbūvi, ie-
statīšanas un ekspluatācijā nodošanas tehniskos darbus.

l Vēl apstiprināja Annahites pamatskolas nolikumu, saistošos 
noteikumus par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, veica grozīju-
mus saistošajos noteikumos par pašvaldības pabalstiem, izdarīja gro-
zījumus domes Finanšu komitejas nolikumā, nolēma izbeigt Piltenes 
pilsētas Zemes komisijas darbību.

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.

Lībiešu sēta ir publiski pieejama

Tukuma novada domes pārstāvji atzinīgi novērtēja lībiešu zvejnieku sētu Tārgalē.
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO   

Valkā bruslakus, sien zīda lakatus 
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No 2017. gada rudens 
Latvija ir iesaistījusies 
starptautiskā trīs gadus 
ilgā projektā “Ilgtspējīga 
tūrisma attīstības principu 
ieviešana nacionālo 
parku/aizsargājamo 
dabas teritoriju reģionos” 
līdztekus ar projekta vadošo 
valsti Igauniju, Slovēniju 
un Portugāli. Katra valsts ir 
pārstāvēta ar vietējo rīcības 
grupu (VRG). Igaunijai to 
ir trīs, pārējām valstīm – 
pa divām. Rīcības grupa 
saistās ar noteiktu dabas 
aizsardzības teritoriju, un 
Latvijai tās šajā projektā 
ir Ziemeļkurzemes VRG 
un Slīteres Nacionālais 
parks (SNP), Cēsu rajona 
lauku partnerība un Gaujas 
Nacionālais parks. 

Par projektu
Gunta Abaja, biedrības “Zie-

meļkurzemes biznesa asociācija” 
(ZBA) koordinatore: “Projekta bū-
tība – kā gudri apsaimniekot da-
bas aizsardzības teritorijas. Šādās 
vietās, lai saglabātu dabas vērtības, 
ir ierobežota saimnieciskā darbī-
ba, bet tieši tādēļ uzņēmēji ir arī 
īpaši jāatbalsta. Katrā dalībvalstī 
šos jautājumus regulē savi likumi 
un normatīvi, bet visi vēlas attīstīt 
vietējai videi draudzīgu uzņēmēj-
darbību. Projekta ieguvums ir arī 
iespēja iepazīt veiksmes stāstus – 
ko katra partnervalsts šajā jomā 
jau dara – un kādu daļu no tiem 
īstenot savā uzņēmējdarbībā. 

Katrā projekta aktivitātē pie-
dalās pieci VRG tūrisma nozares 
uzņēmēji no dabas aizsardzības 
teritorijām, kā arī dabas un infor-
mācijas centru pārstāvji. Šogad 
no 8. līdz 13.  aprīlim seminārā 
un mācību ekskursijās Portugālē 
piedalījās dabas izglītības centra 
“Slītere” vadītāja Ērika Kļaviņa, 
projekta asistente, dabas izglītības 
speciāliste Andra Ratkeviča, lauku 
sētas “Ūši” saimniece Dženeta Ma-
rinska, SIA “Daba laba” saimnieks 
Reinis Pižiks un Gunta Abaja, bet 
no 13. līdz 18. maijam vasaras uni-
versitātē Slovēnijā – Dabas aizsar-
dzības pārvaldes eksperts Vilnis 
Skuja, Dundagas TIC darbiniece 
Ance Remesa, kempinga “Jēņi” 
īpašniece Violeta Piļķe, sabiedriskā 
centra “Ances muiža” pārvaldniece 
Līga Grīnberga un Gunta Abaja.” 

Portugāles atskaņas
Portugālē latvieši iepazinās ar 

vietējās kopienas iesaisti Peneda-
Geres Nacionālā parka apmeklētā-
ju uzņemšanā un tūrisma produktu 
attīstībā. Šajā valstī ir izveidojusies 

laba sadarbība starp uzņēmējiem, 
vietējām pašvaldībām un dažādu 
aizsargājamo dabas teritoriju ad-
ministrāciju, ikviens uzņēmējs var 
saņemt materiālus par teritoriju 
dabas vērtībām, kurus var izman-
tot, reklamējot savu produkciju 
un līdz ar to – arī konkrētu dabas 
aizsardzības teritoriju. Samērā lie-
lu problēmu Pireneju pussalas val-
stij sagādā ievestās invazīvās augu 
sugas, kas palielina ugunsgrēku 
izcelšanos, arī Peneda-Geres Na-
cionālajā parkā. Labi aprīkotā 
ugunsdzēsēju komanda ne tikai 
dzēš ugunsgrēkus, bet arī izpļauj 
augāju, krūmus, atsevišķās vietās 
veic kontrolētu dedzināšanu, kā 
arī pārrunās cenšas pārliecināt na-
cionālā parka zemniekus, cik kaitī-
gi un bīstami ir dedzināt aizaugu-
šas lauksaimniecības zemes. Ātri 
uzliesmo arī vēl viens Portugāles 
svešzemnieks eikalipts – šo koku 
audzes kļuvušas par valsts nelaimi. 
Nacionālajā parkā gan to nav, tur 
mūsējos iepriecināja skaisti vietē-
jie ozoli, krāšņi, violeti ziedoši virši 
un ērikas. Pie dabas problēmām 
vēl minama tauriņu suga, kas iznī-
cina priedes. 

Arī Portugālē iedzīvotāji aiz-
plūst no laukiem. Lai saglabātu 
kultūrainavu, LEADER program-
mā atbalsta dažādas ierosmes, pie-
mēram, Peneda-Geres Nacionā-
lajā parkā uzņēmēji audzē lielogu 
mellenes, vietējās graudu šķirnes 
un cep maizi, kafejnīcās piedāvā 
vietējās produkcijas ēdienus. Vie-
tējie uzņēmēji ir lepni par iespēju 
darboties Nacionālajā parkā un 
izmanto to kā priekšrocību, lai 
gan viņu tēvi un vectēvi kopumā 
bijuši noraidoši tūrisma attīstībai.  
Nacionālais parks piedāvā laivo-
šanu, izjādes, gidu pakalpojumus 
un braukšanu ar elektrību darbi-
nāmiem kalnu divriteņiem. To un 
kanoe laivu iegādei uzņēmēji ir 
saņēmuši LEADER programmas 
atbalstu. Dž. Marinska kā vērā ņe-
mamu atzīmē tūrisma kompāniju, 
kuras klienti ir turīgi un reizē kva-
litāti prasoši. Uzņēmēji specializē-
jas katrs savā jomā. Kā lauku sētas 
saimniece Dženeta novērtē VRG 
rūpes par Latvijas ciemiņu lab-
sajūtu, gādājot par labu viesnīcu, 
bagātīgu ēdienu, portugāļu vīnu, 
mūziku un dažādiem apskates 
objektiem. Ēdiens gan ne vienmēr 
šķitis garšīgs, salāti bijuši reti un 
zivju ēdieni mums noteikti ir labā-
ki. Atzīstami, ka visās ēdienreizēs 
pasniegti augļi.

R. Pižiks uzsver nacionālā par-
ka rūpes par vietējiem uzņēmē-
jiem, rīkojot konferences, virzot 
uzņēmēju tirgū: “Ja vajag ēdināša-
nas pakalpojumus, tad iesaka tās 

INFORMĀCIJA

Kā gudri apsaimniekot dabas 
aizsardzības teritorijas

kafejnīcas, kas atrodas nacionālajā 
parkā. Manā gadījumā tas izpaus-
tos tā – ja kāds grib braukt ar lai-
vām, tad nacionālais parks uzreiz 
mani iesaka. Mums tā nav. Viena 
atšķirība ir mums par labu – mēs 
no ES projektiem gūstam daudz 
lielāku atbalstu.” 

Ko pārņemt mums? A. Ratke-
viča iesaka padomāt par elektro-
velosipēdiem, kā arī par savdabīgo 
glampingu (“glamūrs” plus “kem-
pings”). Proti, ceļotājiem piedāvā 
apmesties teltī, kas novietota uz 
koka grīdiņas. Iekšpuse ir grezna 
– liela divguļama gulta, stāvlampa, 
klubkrēsls, tiesa, bez labierīcībām. 
Šādu karaļpāra cienīgu pārgājiena 
naktsmītni jau piedāvā Gaujas Na-
cionālajā parkā. Ē. Kļaviņa norāda, 
ka arī SNP, līdzīgi kā Portugāles 
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, 
būtu lietderīgi ieviest Eiropas ilgt-
spējīga tūrisma hartu. Sadarbība 
starp nacionālo parku un uzņē-
mējiem kopīgas tūrisma stratēģijas 
izstrādē attīstītu uzņēmējdarbību 
un izpratni par atbilstošu tūrisma 
veidu, kas saglabā dabas vērtības 
un nodrošina ilgtspēju, savukārt 
semināros būtu jāskaidro ierobe-
žojumi kādai noteiktai darbībai 
aizsargājamā dabas teritorijā. Vie-
tējo produktu marķēšanai ir lietde-
rīgi izstrādāt un attīstīt nacionālo 
parku zīmolu, kas radītu produkta 
atpazīstamību, savukārt uzņēmēji 
paši ar laiku šo zīmolu jau daudzi-
nātu tālāk.

Un Slovēnija 
V. Skujam daudz vērojumu: 

“Ceļotāju ēdināšanai slovēņi iz-
manto pašu audzētus produktus, 
turklāt tūristiem rāda, kā audzē 
lopus, zivis, laukaugus. Vietējie kā 

īpašu vērtību pasniedz visu, kas 
saistās ar tradīciju, piemēram, da-
žādus alkoholiskos dzērienus, siera 
un gaļas izstrādājumus. Saistībā 
ar tematiku var nopirkt vienkār-
šus suvenīrus, kuru pašizmaksa 
ir daudz mazāka par pārdošanas 
cenu, bet suvenīri ir pievilcīgi un 
ar savu odziņu. Slovēņi izmanto 
vietējās leģendas, piemēram, par 
raganu saietu kāda augstāka kalna 
galā. Kalnam tuvējā ciemā vietējie 
amatnieki izgatavojuši raganu lellī-
tes dažādā lielumā un cenā. Šķiet, 
ka mēs Latvijā šo žanru izmanto-
jam par maz. Visā Slovēnijā ir ap 
100 vilku. Latvijā ir aptuveni des-
mit reizes vairāk, bet mēs atšķirībā 
no slovēņiem sevi nepasniedzam 
kā vilku karaļvalsti. Mazo muze-
ju ekspozīcijās ieguvu dažas iz-
mantojamas idejas. Un vēl. Briežu 
aploki un zivju dīķi bija ļoti tuvu 
dzīvojamām ēkām, reizēm kūtiņa 
un sūdu čupa atradās ciema vidū. 
Pie mums šo dabisko smukumu it 
kā kautrējoties cenšas paslēpt tālāk 
no acīm. Kāda augsta ranga meži-
niece pastāstīja par mežu vēsturi. 
Dināru kalniene savulaik izcirsta 
un augsne aizskalota. Atjaunojot 
mežus, cilvēki katram stādiņam 
vajadzīgo zemi kalnos sanesa uz 
savas muguras, tāpēc tagad pret 
mežu apsaimniekošanu izturas ar 
pietāti. Slovēnijā ir ap 1000 īpat-
ņu liela lāču populācija, un slo-
vēņi rīko lāču vērošanas ekskur-
sijas. Arī Latvijā lāču populācija 
pieaug... Man kā biologam īpaši 
nozīmīgs brīdis bija karsta alu ap-
meklējums un iepazīšanās ar reto 
alu salamandru – Eiropas proteju. 
Šī dzīvnieka tēlu slovēņi veiksmīgi 
izmanto restorānos, firmas zīmēs, 
leģendā par proteju kā pūķa bēr-

nu utt. Taisnība, aizraujoties ar 
leģendām, stāstnieki neizstāstīja šī 
apbrīnojamā dzīvnieka bioloģisko 
stāstu.”

A. Remesa slavē slovēņu cen-
tienus nākamajām paaudzēm no-
dot izzūdošo amatu prasmes. Ar 
projektu palīdzību slovēņi ir ap-
zinājuši cilvēkus, kas vēl pieprot 
senos arodus. Tos apguvuši gados 
jauni cilvēki un tālāk jau skolo 
jaunāko paaudzi: “Iemēģinājām 
roku linu apstrādes ciklā, smēdē 
apguvām kalšanas prasmes, desti-
lēšanas darbnīcā noskaidrojām, kā 
no baltegļu skujām un čiekuriem 
iespējams iegūt esenci, ko tālāk iz-
manto medicīnā un skaistumkop-
šanā. Saglabāt tradicionālo amatu 
prasmes būtu svarīgi arī mums.” 
Tāpat Ance min, ka saimniecībās 
līdztekus ražošanai un lauksaim-
niecībai piedāvā arī naktsmītnes, 
svinību un konferenču telpas, ēdi-
nāšanu un pašu ražotus produk-
tus. Saimniecības un pakalpojumu 
sniedzēji savā starpā labi sadarbo-
jas. V. Piļķe uzsver atšķirīgo, izceļot 
slovēņu izcilo viesmīlību, lieliskos 
ceļus un iespējas šķirot atkritu-
mus. Mūsu priekšrocības ir putnu 
kori pavasarī un daba bez robe-
žām – ej, kur gribi! L. Grīnberga, 
uzteicot slovēņus par dabas, cil-
vēku un vēstures godāšanu un iz-
mantošanu tūrisma piedāvājumā, 
saredz iespējas savā Ancē, kas ir 
bagāta ar upēm, ezeriem, mežiem 
un teikām. Nav jākautrējas darīt 
vienkārši, tikai jādara aizrautīgi, 
vēl vairāk apzinoties savas vērtības 
un līdz šim piemirsto ceļot saulītē.

Biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” sabiedrisko 

attiecību speciālists Alnis Auziņš 

Risinājums kempinga mājiņas būvei ezera krastā Portugālē.  GUNTAS ABAJAS FOTO
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Kādā saulainā dienā 
aizbraucu uz viesu namu 
“Bauļi” Piltenē un iepazīstos 
ar tās pārvaldnieci Olgu 
Kvasņinu. Viņa par savu 
darbu stāsta aizrautīgi, tādēļ 
var noprast, ka tas patīk.

Vēl nesen Olga ar dzīvesbied-
ru Ingu un dēlu Kevinu dzīvoja 
Ventspilī, bet kopš pagājušās va-
saras par savām mājām sauc “Bau-
ļus” Piltenes lauku teritorijā. Pār-
valdniece ir pabeigusi Ventspils 
Tehnikumu, kļūstot par viesnīcu 
pakalpojumu speciālisti, bet In-
gus ir celtnieks. “Ja godīgi, mums 
nebija domas pārcelties uz lau-
kiem. Es jau kopš 18 gadiem esmu 
strādājusi restorānos un viesnīcās, 
biju gan administratore, gan bār-
mene, un tas viss man ļoti patika. 
Pagājušajā gadā saņēmām īpaš-
nieces uzaicinājumu apsaimnie-
kot “Bauļus” un piekritām. Kopš 
pērnā gada jūnija dzīvojam viesu 
namam blakus esošajā mājā,” stās-
ta Olga. Kevins sāka mācīties Pil-
tenes vidusskolas 3. klasē un ātri 
atrada draugu, ar kuru ir kopīgas 
intereses. 

Ingus atbild par teritorijas 
labiekārtošanas darbiem, bet Olga 

sagaida viesus, uzkopj telpas, risi-
na mārketinga jautājumus. Viesu 
namā ierīkoti labiekārtoti numu-
riņi, ārpusē iekārtots volejbola 
laukums un divas lapenes, pado-
māts arī par bērnu izklaidēm – 
viņi var izmantot šūpoles un ba-
tutu. Ceļa pretējā pusē ir izrakts 
dīķis, tā tuvumā iecerēts uzcelt 
dažas kempinga mājiņas un pir-
ti. Līdz šim īpašuma saimniece ir 
akceptējusi gandrīz visas Olgas un 
Ingus idejas, jo viņi ir ieinteresēti 
uzņēmuma attīstībā. Viesu namā 
iekārtotā banketu zāle paredzē-
ta 50 viesiem, saunu vienlaikus 
var izmantot astoņi atpūtnieki, 
kuriem pēc tam ir iespēja ienirt 
aukstā baseinā, septiņas istabiņas 
paredzētas 22 nakšņotājiem. Viņi 
var uzturēties kamīnzālē un nelie-
lā virtuvītē uzvārīt tēju vai kafiju.

Olga ir sagaidījusi viesus no 
Austrijas, Norvēģijas, Zviedri-
jas, Lietuvas, Krievijas, Igauni-
jas, Baltkrievijas, Nīderlandes. 
“Mums ir pastāvīgie klienti no 
Igaunijas, kuri ierodas reizi vai 
divas mēnesī. Pēc viņu teiktā, 
šiem viesiem patīk lauku klusums. 
Nesen pie mums bija divi pāri 
no Rīgas, kuri arī uzteica mieru 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Braucot garām Pasiekstes dzirnavām Vārves pagastā, jau 
ilgāku laiku var manīt rosību. Vēsturiskā ēka tiek atjaunota, 
nākamgad tajā paredzēts atvērt krodziņu.

Dzirnavās saimnieko jauna ģimene – Signe un Edijs Veinbergi. Viņi iz-
pētījuši, ka senā miltu ieguves vieta uzcelta 1895. gadā.

Pirms desmit gadiem Edija mamma Dina iegādājās dzirnavām līdzās 
esošo dzīvojamo māju, bet dzirnavas viņas īpašumā nonāca pirms pieciem 
gadiem. Lai varētu piedalīties projektu konkursos un saņemtu līdzfinan-
sējumu, tika izveidots SIA “MS AVLO”. Signes ikdienas darbs saistīts ar 
pienākumiem Zemesgrāmatā, savukārt viņas vīrs iesaistījies būvniecībā. 
“Sākām ar to, ka remontējām vīramātes māju, kurai izbūvējām otro stāvu 
un iekārtojām izīrējamus apartamentus. Viesiem atpūtai pieejams trīsistabu 
dzīvoklis. Tas bija kā atspēriena punkts, lai uzņēmumam būtu apgrozījums 
un mēs varētu pretendēt uz Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu,” stāsta 
Signe, piebilstot, ka galvenie atpūtnieki ir no Latvijas, lietuviešu ir mazāk, 
bet ierodas arī viņi, tāpat viesu pulkā ir cilvēki no Krievijas. Lielākoties tās ir 
ģimenes ar bērniem, turklāt viņi drīkst ņemt līdzi arī suņus. 

Kad bija uzkrāts neliels kapitāls, Veinbergi ķērās pie dzirnavu atjauno-
šanas – tās bijušas uz sabrukšanas robežas. Pirmo ģimenes projektu atbal-
stījusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Toreiz uzslietas 
stalažas un uzsākta fasādes mūrēšana, kas ilgusi trīs gadus. Lauku atbalsta 
dienests pēc tam piešķīra 50 000 eiro, un šī nauda, pēc Edija teiktā, tiek 
izmantota dzirnavu rekonstrukcijai, remontējot arī iekštelpas. Šopavasar 
paredzēts uzlikt spārnus. 

Kad ēka būs iekārtota, iecerēts atvērt krogu (visticamāk, tas notiks pa-
vasarī), kurā varēs uzturēties 100 apmeklētāju. Edijs cer, ka izdosies atrast 
labus pavārus, jo uzticami profesionāļi nodrošina 50% veiksmes. Veinbergu 
ģimenē ir cieņā veselīgs un garšīgs ēdiens, tādēļ tādu paredzēts piedāvāt arī 
krodziņā, noteikti iekļaujot ēdienkartē zivis. Signe stāsta, ka pēc tam iece-
rēts uzbūvēt viesu namu un kempingu ar domu, ka īpašumā varētu nakšņot 
150 cilvēku, jo Kurzemes pusē ir maz uzņēmēju, kas var piedāvāt apmeša-
nās iespējas tik lielam skaitam. Edijs cer, ka unikālās dzirnavas ar savu īpašo 
šarmu piesaistīs daudzus interesentus, turklāt ne tikai tālākus viesus, bet arī 
ventspilniekus, kuri labprāt gribēs izbraukt no pilsētas. Atverot krodziņu, 
paredzēts viesiem atvēlēt vēl divus apartamentus un izīrēt pirti. Signe bilst, 
ka enerģiju sniedz ģimenes atbalsts, jo viņa ļoti labi saprotas ar vīru, ir opju 
un omju komanda, kas ir gatava pieskatīt Veinbergu jauno paaudzi – Alber-
tu un Sāru. “Viesu izmitināšana un topošā krodziņa izveidošana sniedz gan-
darījumu. Edijam ir mērķi, kurus es atbalstu, mēs visu darām pakāpeniski 
un izbaudām tapšanas procesu,” atklāj Signe.

Marlena Zvaigzne

“Bauļos”. Līdz Ventspilij no mūsu 
viesu nama ir 18 kilometri, tādēļ, 
ja ir nepieciešams, ātri var nokļūt 
pilsētā. Pirmajā gadā pieprasīju-
ma pēc banketu zāles nebija, bet 
šovasar gan ir, piemēram, tiks 
svinētas četras kāzas, ir atzīmētas 
jubilejas.”

Vaicāta par mīnusiem, Olga 
min tūrisma nozares sezonalitā-
ti, savukārt pozitīvais esot viesu 
prieks par “Bauļos” pavadīto laiku. 
“Labprāt strādāju tieši šeit, jo daru 
to, kas man patīk, pati varu orga-
nizēt savu darba un brīvo laiku. 
Labprāt šiverēju pa āru. Ja ir laiks, 

nūjoju, esmu ronis, tādēļ varu pel-
dēt jebkuros laika apstākļos. Bla-
kus ir dīķis, kuru izmantoju tikpat 
kā katru dienu. Laukos ir iespēja 
vairāk laika veltīt sev un padomāt 
par to, kas dzīvē ir svarīgs.”

Marlena Zvaigzne

Viesi iecienījuši 
lauku mieru

Olga laukos jūtas ļoti labi. “Bauļu” reklamēšanai viņa izmanto Booking.com, feisbuku 
un kafejnīcu “Dolče vita” Ventspilī.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Šovasar dzirnavām uzliks spārnus.  EDIJA VEINBERGA FOTO

Dzirnavās iecerēts 
atvērt krogu
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Rudenī, sveicot lielākos 
nodokļus maksātājus, 
novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks uzteica 
arī SIA “Jaunpope” valdes 
priekšsēdētāju Ligitu 
Indriksoni.

Popes pagastā viņa dzīvo kopš 
1977. gada, kad, pabeigusi Lauk-
saimniecības akadēmiju, jaunā 
ekonomiste organizatore sāka 
strādāt kolhozā “Sarkanā bulta”. 
Viņu darbā pieņēma priekšsēdē-
tājs Elmārs Mikāls. Toreiz kolhozs 
nodarbināja ap 430 strādājošo, tika 
apstrādāti 5000 hektāri zemes, au-
dzēti graudi un kartupeļi, nobaro-
jamie buļļi, slaucamās govis, truši, 
broileri. Laikiem mainoties, izvei-
doja kopsaimniecību, pēc tam – 
paju sabiedrību “Pope”, SIA “Jaun-
pope” dibināta 2004. gadā.

“Uzņēmumu sāku vadīt pēc 
tam, kad aizgāja Vilnis Krauze. Ne-

bija izvēles. Vilnis teica, ka neredz 
citu cilvēku, kas varētu pavilkt 
darāmo,” atceras Ligita. Pēc viņas 
teiktā, SIA “Jaunpope” tagad ap-
strādā 1140 hektārus zemes, lielu 
daļu aizņem zālāji, tiek sēti graudi 
(kvieši, rudzi, auzas, mieži) un stā-
dīti kartupeļi. Graudus lielākoties 
izmanto lopbarībai, pāri palikušos 
pārdod “Dobeles dzirnavniekam”, 
savukārt kartupeļi tiek tirgoti 
Ventspilī uzņēmumam piederoša-
jā veikalā Pārventā. Saimniecībā 
ir 250 slaucamo govju, bet ganām-
pulkā kopā ir 660 lopu. Sausuma 
dēļ to skaits pagājušajā gadā sa-
mazināts. Uzņēmums pārdod si-
vēnus, kūtī ir ap 90 rukšu. Lielāko 
peļņas daļu nodrošina piena lop-
kopība, notiek sadarbība ar Tuku-
mu un Dundagu. SIA “Jaunpope” 
ir 49 darbinieki. Tehnika, kā stāsta 
Ligita, ir stipri lietota, tādēļ bieži 
jāremontē. Vaicāta par uzņēmu-

ma izaugsmi, valdes priekšsēdētāja 
teic, ka tā nav žilbinoša, tomēr sta-
bila. Kas grib, tas strādā un nopel-
na sev pensiju. Lauksaimniekiem, 
protams, jārēķinās ar neprognozē-
jamiem laikapstākļiem – lai atce-
ramies, ka 2017. gadā labība slīka, 
bet pērn sējumi izdega. “Kreņķu 
jau netrūkst, bet ir prieks, ja izdo-
das. Piemēram, kad bija auksts un 
gatavojām skābbarību, pievieno-
jām ieraugu, kas ļoti palīdzēja, un 
mums izdevās kvalitatīva skābba-
rība. Semināros var uzzināt, kā iet 
līdzi laikam, un tas ir jādara. Pretē-
jā gadījumā var palikt zaudētājos. 
Mums jāsargā lauki no daiļajiem 
meža zvēriem, kuri ir gatavi apēst 
visu, kas viņiem garšo. Kas notiks, 
ja pie mums izplatīsies  Skandinā-
vijā aktuālā briežu slimība? Kā no-
sargāsim govis?” aizdomājas SIA 
“Jaunpope” valdes priekšsēdētāja.  

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada 
sieviešu biedrības “Spārni” 
dalībnieces katru gadu 
cenšas smelt pieredzi citos 
novados, šogad izvēlējāmies 
tuvu maršrutu – no Ventspils 
aizbraucām tikai līdz 
Vandzenei, bet piedzīvojām 
pārsteigumiem pilnu dienu.

Pirmā pietura bija saimnie-
cība “Cukuriņi” Laidzes pagastā, 
mūs sagaidīja saimnieks Ivs Val-
dzers un pastāstīja ne tikai par 
savu saimniekošanu smiltsērkšķu 
dārzā, bet arī dāsni dalījās ar ietei-
kumiem, atbildēja uz jautājumiem 
un pacienāja visus ar ļoti garšīgām 
konfektēm un citiem labumiem. 
Sakoptība sētā un dārzā, gaumī-
ga krāšņumaugu un ziedu izvēle 
– lielisks saimnieku čakluma ap-
liecinājums. Parasti jau braucie-
nos katrā vietā paredz noteiktu 
uzturēšanās laiku, bet mums vēl 
negribējās no laipnā saimnieka 
atvadīties, jo viņš labprāt atklāja 
dažādus smiltsērkšķu audzēšanas 
noslēpumus, atbildēja uz jautāju-
miem. Tālāk devāmies uz Laidzes 
pagasta nākamo lepnumu – SIA 
“Green Hive”, kur mūs uzņēma 
ne mazāk laipnais saimnieks Aivo 
Krūmiņš. Iepazīšanās brīdī degus-
tējām upeņu sīrupu ar ingveru un 
vēlāk varējām nogaršot medu ar 
īpašām garšas niansēm, piemēram, 
ar piparmētras, čili, kanēļa, šokolā-
des vai pašu audzētas lavandas no-
skaņu. Tad nu centāmies atrast sev 
tīkamāko variantu, jo kaut ko gri-
bējām iegādāties no plašā piedāvā-
jumu klāsta. Apskatījām cehu, kurā 
top šis dažādu garšu medus un su-
las, iepazinām iekārtas, ko izman-
to šajā ražotnē, uzzinājām, ka arī 
Laidzē ikvienam ir iespēja izspiest 
sulu no saviem āboliem. Saim-
nieks Aivo, kurš bērnībā ir dzīvojis 
Ventspils novadā, labprāt dalījās 
pieredzē, pastāstīja par sava bizne-
sa izaugsmi un iecerēm, piedāvāja 
apskatīt ģimenes aizvadītā gada no-
galē iegādāto saimniecību un ķiršu 

dārzu “Jākuļos”. Šajā saimniecībā 
vēl saglabājušies saldo ķiršu koki 
no muižas laikiem. Saimniecībā 
darbu nepietrūks, to redzējām mēs, 
un to labi apzinās pats saimnieks 
ar ģimeni, bet priecē viņa vēlme 
iekopt ļoti skaisto zemes stūrīti un 
īstenot idejas turpmākai šīs vietas 
izmantošanai. Saimniecība atrodas 
Talsu paugurainē, gleznainā vietā, 
saimnieki ir iecerējuši šeit atzīmēt 
visus latviešu gadskārtu svētkus, 
jau šī gada Jāņos viņu Kārļa kalnā 
paredzēts uzstādīt pūdeli.

Vandzenes Ugunsdzēsības 
muzejā un Viļa Veldres piemiņas 
istabā mūs laipni uzņēma Regīna 
Mežecka. Jāuzslavē vandzenieki, 
ka saglabājuši šīs senās liecības 
par ugunsdzēsības vēsturi, īpaši 
mūsu uzmanību piesaistīja sūkņi 

un citi priekšmeti, kurus citviet 
jau nesastapt. 

Nolēmām aiziet līdz Vandze-
nes pamatskolai, jo grupā bija 
ļaudis, kas pirmoreiz apmeklēja 
Vandzeni. Necerējām uz iekštelpu 
apskati, gribējām iepazīt parku, 
par kuru internetā lasāmi labi vār-
di, bet viss izvērtās mums daudz 
labvēlīgāk, jo parkā satikām at-
saucīgo skolas direktori Janu Jaņ-
pēteri un iekļuvām ne tikai skolas 
telpās, bet arī varējām muzicēt 
mūzikas klasē. Skolotāja Vita Bēr-
ziņa mūs uzņēma sagatavošanas 
grupā un iemācīja ritmiski darbo-
ties ar daudzām krāsainām cauru-
lēm, uzdevumu parādot uz inter-
aktīvās tāfeles.

Lielākajai daļai ceļotāju pil-
nīgs jaunatklājums bija Iģenes 

koka baznīca. To apskatījām ne 
tikai no ārpuses, bet arī redzējām 
unikālo altāri, kanceli un restau-
rācijas gaitā attīrītos zīmējumus. 
Par mums parūpējās Sandra, visu 
parādīja, pastāstīja, jo viņa dzīvo 
līdzās baznīcai. Tas tiešām ir lie-
liski, ka visi interesenti var iepazīt 
šo skaisto baznīciņu. 

Vilinošs mums šķita IK 
“Caprine” un ZS “Bērzi” piedā-
vājums – kazas piena produktu 
degustācija, tāpēc apmeklējām šo 
saimniecību un sapratām, ka pro-
dukti ir ļoti gardi un sātīgi un nav 
pamata runāt par nepatīkamām 
piegaršām. Smaidīgā saimniece 
Kristīne Piliena sagādāja mums 
daudz patīkamu brīžu, pie viņas 
pavadījām teju divas stundas, ļoti 
daudz ko uzzinājām un nobaudī-

jām vairāku šķirņu sieru, arī putu-
krējumu un gardo desertu “panna 
cotta”. 

Brauciena noslēgumā iegrie-
zāmies Laidzes pagasta “Puķu 
laukos”, lai papildinātu savas ziedu 
kolekcijas. Saimniece izstāstīja, kā 
plašajā teritorijā vieglāk atrast ne-
pieciešamo augu, un atļāva ieska-
tīties savā dārzā, jo tur pēc astoņu 
gadu gaidīšanas pirmoreiz esot 
uzziedējusi baltā magnolija. 

Pabijām kaimiņu novadā un 
priecājāmies par tikšanos ar la-
bestīgiem, darbīgiem, čakliem, 
izdomas bagātiem ļaudīm, kas tur 
saimnieko un dāsni dalās ar savu 
pieredzi, un piesaista ikvienu ar 
kvalitatīvu produkciju. 

Māra Kraule

Gūstot jaunus iespaidus Vandzenē

Brauciena dalībnieki saimniecībā “Bērzi”.  MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Stabila izaugsme 
mainīgos apstākļos 

Ligitas Indriksones vadītais uzņēmums reizēm palīdz 
arī citiem, lielākoties – Popes pamatskolai. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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KULTŪRAS VĒSTIS

NOVADS
20. jūnijā kultūras darba vadī-

tāju saulgriežu talka Ugunspļavā.
21. jūnijā plkst. 20 novada 

Saulgriežu svētki Jūrkalnes Uguns-
pļavā. Jau desmito gadu Ventspils 
novada etnogrāfiskais ansamblis 
“Maģie suiti”, kā arī folkloras kopas 
“Kāndla”, “Sītava”, “Pūnika”, “Pill tīn” 
un “Urdava” aicina līgotājus no visas 
Latvijas, lai kopā piedzīvotu saul-
griežu nakts burvību.

Svinēsim vasaras saulgriežus ar 
ugunsrata ripināšanu no stāvkrasta, 
ugunsdzirnavu griešanu pusnaktī, 
folkloras kopu sadziedāšanos, nakts 
dančiem un citām saulgriežu tradī-
cijām un rituāliem. Muzicēs “Jauno 
Jāņu orķestris”, “Stiprās sievas” un 
“Ogas”, kā arī kapela “Strops” un 
folkloras kopa “Suitu dūdenieki”. 
Pasākums notiks līdz saullēktam, jo 
senie latvieši ticēja, ka tumsā vairojas 
ļaunie spēki, bet gaismā ‒ labie, tāpēc 
gaismas pavediens nedrīkst pārtrūkt. 
Saulgrieži ir laiks, kad daba piln-
briedā un cilvēks un daba saplūst 
vienotā veselumā. Šie svētki ir laiks, 
kad smelties mūsu senču zināšanas, 
izjust savu piederību dabai, kā arī 
gūt spēkus un enerģiju visai vasarai 
un gadam.

PILTENE
Kultūras nams
15. jūnijā plkst. 16 Piltenes vi-

dusskolas 9. klases izlaidums. 
Brīvdabas estrāde
22. jūnijā plkst. 20 “Saulstāvju 

zāļu diena”.
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: ar 1. jū-

niju vasaras darba laiks: pirmdienās 
13–17, pārējās darba dienās 10–17, 
sestdienās – slēgts. 

Izstādes
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs jūnijā”.
l Tematiska daiļliteratūras iz-

stāde lasītavā “Dabas zaļā dziednī-
ca”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Ar tiešu skatienu” – rakst-
niekam Andrejam Dripem 90.

l Pasaules okeāna dienai 8. jū-
nijā veltīta literatūras izstāde abone-
mentā “Par okeāniem un jūrām”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Vasarā ar draugiem”.

l V. Klešnika melnbalto foto-
grāfiju izstāde bērnu nodaļā.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa

PASĀKUMI 
l 21. jūnijā plkst. 15 radoša 

darbnīca bērniem “Atradu ideju 
grāmatā”. 

l 27. jūnijā Ventspils novada 
vasaras izbraukuma seminārs. 

PUZE
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Oliņ bo-

liņ” – spēļu un rotaļu grāmatas.
l Literatūras izstāde “Vienīgi 

mīlestība ir augstāka par mūziku” 
– krievu rakstniekam Aleksandram 

Puškinam 220.
l Literatūras izstāde “Arī ak-

meni var ēst…” – dzejniekam Jānim 
Peteram 80.

l Komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas dienai veltīta izstāde 
“Sibīrijas bērni” un Dzintras Gekas 
dokumentālo filmu seansi.

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

PASĀKUMI
l 17.–21. jūnijā spēļu nedēļa 

bērniem un jauniešiem “Spēle – zi-
nāmā mērā visas cilvēciskās kultū-
ras pamats. (A. Lunačarskis)”. 

TĀRGALE
Līdz 20. jūlijam skate “Sakop-

tākā Tārgales sēta 2019”. Ikviens 
pagasta iedzīvotājs var ieteikt sev 
patīkamu, sakoptu teritoriju, no-
rādot tās adresi Tārgales pagasta 
pārvaldē, tālr. 28624534. Iepazīties 
ar skates nolikumu interesentiem 
Tārgales informācijas stendā. Skates 
noslēguma rezultātu paziņošana un 
sveikšana Tārgales pagasta svētkos 
27. jūlijā. 

Tārgales pamatskola
15. jūnijā plkst. 15 izlaidums  

9. klases absolventiem.
Tārgales pagasta 
pārvaldes zāle
15. jūnijā plkst. 16 rokdarbnie-

ču kluba “Marta” sezonas noslēgu-
ma tikšanās vakars.

Tārgales brīvdabas laukums  
22. jūnijā plkst. 17 Jāņu ielīgošana 
kopā ar Tārgales pagasta amatierko-
lektīviem – tautisko deju kolektīvu 
“Tārgale”, amatierteātri “Tango”, an-
sambļiem “Ziedu laiks” un “Dzim-
tais krasts”. Līgo dziesmas, rotaļas 
un skeči jaunā versijā pēc Rūdolfa 
Blaumaņa lugas “Skroderdienas Sil-
mačos” motīviem.

Ovīši pie Austras koka
22. jūnijā plkst. 19 Jāņu ielīgo-

šana. Līgo dziesmas, rotaļas un ske-
či jaunā versijā pēc Rūdolfa Blauma-
ņa lugas “Skroderdienas Silmačos” 
motīviem.

Lībiešu zvejnieku sēta 
28. jūnijā plkst. 17 kulinārijas pēc-
pusdiena “Kēķī ar sentēvu recep-
tēm”. Tikšanās ar Rucavas tradīciju 
kluba saimniecēm, kuras piedāvās 
savējo tradicionālo kultūras pro-
grammu “Rucavas goda mielasts ar 
bimbalu tīres nobaudīšanu”. 

5. jūlijā plkst. 17 kulinārijas 
pēcpusdiena “Kēķī ar sentēvu re-
ceptēm”. Saimniece stāstīs par savas 
vecmāmiņas iecienītākajām ēdienu 
receptēm. Piedāvājums liks iejusties 
tradicionālajā Jēkabpils novada kul-
tūrvidē ar batviņu zupas pagatavo-
šanas demonstrēšanu. 

13. jūlijā plkst. 17 kulinārijas 
pēcpusdiena “Kēķī ar sentēvu re-
ceptēm”. Iepazīšanās ar Dženetas 
Marinskas izdotās grāmatas “Zie-
meļkurzemes lībiešu tradicionālie 
ēdieni” receptēm. Lībiešu ansambļa 
“Rāndalist” dalībnieki kuplinās pa-
sākumu ar dziesmām lībiešu valodā 
un dalīsies ar savām senču recep-
tēm. Saimniece demonstrēs kalārok 
pagatavošanu un stāstīs par savdabī-
go lībiešu tradicionālo ēdienu gata-

vošanas ieražām. 
19. jūlijā plkst. 19 koncertuz-

vedums “Līvõd kōzgõnd/Lībiešu 
kāzu spēle”. Koncertā piedalīsies 
Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis 
“Līvlist” Zigurda Etes vadībā un mū-
ziķi Dita Immermane, Savva Zihs 
Lindas Šarkovas vadībā. Izspēlētas 
tiks kāzas, kā tās agrāk tika svinētas 
Kurzemes jūrmalā.

Ovīšu bāka
20. jūlijā plkst. 13 Jāņa Vaišļas 

fotoizstādes atklāšana. Plkst. 14 
akustiskais koncerts – Andris Grīn-
bergs iepazīstinās ar latviešu autoru 
dziesmu apdarēm klasiskai ģitārai. 
Anna Ķirse (vokāls) un Dāvids Eņ-
ģelis (ģitāra) ar krievu romancēm. 
Plkst. 17 dziesminieku koncerts. 
Uzstāsies dziesminieki Elīna Līce, 
Linda Naudiņa, Liene Cukura un 
Ēriks Loks. 

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

cei Annai Rncānei 60”. 
l  Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Aleksandram Puškinam 
220”.

l Literatūras izstāde “Dzejnie-
kam Jānim Peteram 80”.

l Literatūras izstāde “Nāc nāk-
dama, Jāņu diena!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

JŪRKALNE 
Bibliotēka 
Izstādes
l Jauno grāmatu izstāde. 
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

kam Jānim Peteram 80”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Grāmata lietainām vasaras die-
nām”.

l Literatūras izstāde “Vasaras 
saulgrieži – visgarākā diena un vis-
īsākā nakts” (no 18. jūnija).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

UŽAVA
Užavas brīvdabas estrāde 
22. jūnijā plkst. 19 Jāņu ielīgo-

šanas pasākums “Pa gadskārtu Jā-
nīts nāca”. Dziedāsim līgodziesmas, 
ieklausīsimies līgonakts ticējumos, 
piedalīsimies sacensībās un skatīsi-
mies Vārves amatierteātra “Vāruve” 
iestudēto M. Zīles lugu “Laulību tre-
niņu aģentūra”.

Užavas tautas nams 
“Tautas dārzs”
10. jūlijā plkst. 11 radošo dar-

bu diena “Pavadi laiku interesanti”. 
Aicināti skolēni un seniori.

Bibliotēka
Izmaiņas darba laikā: līdz 17. 

jūnijam bibliotēka slēgta.
Izstādes
l Literatūras izstāde “Manas 

dzīves zelta likumi” – dzejniekam 
Jānim Peteram 80.

l Literatūras izstāde “Saulgrie-
ži, Līgo vakars, Jāņi…”.

l Literatūras izstāde “Sākas 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2019. Tevi gaida jaunas grāmatas!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 59. kopa.

ANCE
Ances parks
22. jūnijā plkst. 11 ielīgošana 

kopā ar radošām aktivitātēm visai 
ģimenei.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 20. 

jūnijam bibliotēka slēgta.
Izstādes
l Literatūras izstāde “No dzies-

mas es esmu paņemts” – dzejnie-
kam Jānim Peteram 80.

l Fotogrāfiju izstāde  par Ances 
pagasta svētkiem “Ance svin!” (no 
25. jūnija).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 62. kopa.

PASĀKUMI
l 19. jūnijā plkst. 13 vasaras 

pasākumu cikls bērniem “Vasaras 
lasītava – Gregam pa pēdām” – la-
sīsim, pārrunāsim, skatīsimies kino 
fragmentus no Dž.  Kinnija “Grega 
dienasgrāmatas”. 

l 29. jūnijā plkst. 11 lasītāju 
interešu klubiņa “Dažādības” pasā-
kums “Pēterdiena klāt!”.

UGĀLE
Ugāles tirgus laukums 
21. jūnijā plkst. 9 Līgo svētku 

ielīgošana.
Ugāles Jāņkalniņš
 29. jūnijā plkst. 19 Ugāles 

amatierteātra 15 gadu jubilejas iz-
rāde Danskovīte “Sievasmātes biz-
ness”. Pēc izrādes zaļumballe.

Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
12. jūlijā plkst. 19 pagasta svēt-

ku ieskaņas pasākums.
13. jūlijā no plkst. 10 Ugāles 

pagasta svētki. 
Bibliotēka
Izstādes
l Fotoizstāde “Ugāles pagasta 

stāstu foto” – ugālnieku fotoliecības, 
1945.–1960.

l Literatūras izstāde “smel-
sim ūdeni – dziļo urbumu balvu, / 
lai asinis sadzeļ vēsās skudras / un 
noskaidro galvu…” – dzejniekam 
Jānim Peteram 80. 

l Literatūras izstāde “Jāņu 
rakstītie romāni”. 

l Literatūras izstāde bērniem 
“Nāc, nākdama, Jāņu diena!”.

l PII “Lācītis” sagatavošanas 
grupas bērnu radošo darbiņu izstā-
de “Manas saules dienas”.

PASĀKUMI
l  20. jūnijā – jauno grāmatu 

diena.

POPE
Popes kultūras nams
11. jūnijā plkst. 17  pašdarb-

nieku ballīte.
15. jūnijā plkst.14 Popes pa-

matskolas izlaidums.
20. jūnijā plkst. 14 Jāņu vaina-

gu un vītņu pīšana amatu telpā.
21. jūnijā ielīgojam saulgriežus 

pirms braukšanas uz novada Saul-
griežu svētkiem Jūrkalnē.

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde abone-

mentā “Mazā brīvība” – rakstnie-
kam Andrejam Dripem 90.

l Komunistiskā genocīda upu-

ru piemiņas dienai veltīta izstāde 
“1941. gads. 14. jūnijs”.

l Literatūras izstāde par Līgo 
svētku tradīcijām “Ne tās visas Jāņa 
zāles, / Ko rauj Jāņa vakarā”.

l Literatūras izstāde “Mans 
bišu koks” – dzejniekam Jānim Pe-
teram 80.

PASĀKUMI
l 20. jūnijā pasākumā “Saules 

spēks” Popes bibliotēkas lasītāju klu-
biņš “Kamene” uzņem viesus no Us-
mas bibliotēkas un dalās ticējumos 
un parunās par Jāņu vainagu pīšanu.

ZIRAS
Tautas nams
31. maijā plkst. 17 skolēnu dis-

kotēka. Ieeja bez maksas.
21. jūnijā lielais novada Saulgrie-

žu pasākums Jūrkalnē. Visi aicināti. 
Autobuss nodrošināts bez maksas. 
Pieteikties pie tautas nama vadītājas.

3. jūlijā plkst. 16 radošās darb-
nīcas un spēles lieliem un maziem 
bērniem.

4. jūlijā plkst. 16 senioru pēc-
pusdiena. Būs viktorīna, orientē-
šanās (ar uzdevumiem) pa pagasta 
teritoriju u.c.

5. jūlijā plkst. 19 velobrauciens 
“Ģimenēs ir spēks”. Pulcēšanās pie 
tautas nama. Līdzi ūdens, drošības 
veste. Par CNS drošību un savu ve-
selību atbild paši braucēji. Bērniem 
jābūt pieaugušo pavadībā. 

Tiek plānots senioriem organi-
zēt braucienu uz Rikardiona, Anna 
Dribas, Ainara Bumbiera koncertu 
Kuldīgas kultūras centrā 27. sep-
tembrī. Biļešu cena koncertam 12 
eiro. Biļetes jāpērk laikus biļešu ser-
visa kasē vai internetā. Autobuss ir 
nodrošināts un bez maksas.

Ziru parks
6. jūlijā plkst. 21 pagasta svēt-

ku noslēguma balle kopā ar Māri 
Lemberu.

Bibliotēka
Izstādes
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Priekšno-

jautas” – dzejniekam Jānim Peteram 
80.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Lasīsim par dzīvniekiem “.

l Literatūras izstāde “Līgo sau-
le, līgo bite” (no 17. jūnija).

l Bērnu zīmējumu izstāde 
“Mana vasara”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.

PASĀKUMI
l Jūnijā nāc uz bibliotēku un 

spēlē jaunās spēles “Alias” un “Uno”.
l 20. jūnijā plkst. 14 pirmā 

tikšanās čaklo lasītāju klubā, sa-
ņemsim nozīmītes un kopīgi izvē-
lēsimies interesantākās grāmatas 
lasīšanai vasarā.

ZLĒKAS 
Zlēku muižas parks
23. jūnijā plkst. 21 Līgo svētki. 

Amatierteātra izrāde – Saulcerīte 
Avotiņa “Plaģiāts jeb mazais botāni-
kas brīnums”; 

plkst. 23 Līgo nakts balle ar 
Māri Lemberu. Ieeja bez maksas.

Ventspils novada pasākumu afiša
11. jūnijs – 15. jūlijs

NOBEIGUMS 7. lpp.
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KULTŪRAS VĒSTIS

Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Ja jau 

man tā laimējies, / Ka esmu cilvēks 
– vissarežģītākā būtne Visumā, / 
Tad bez mūzikas es nenodzīvošu” – 
dzejniekam Jānim Peteram 80.

l Literatūras un lietu izstāde 
“Līgojat, jāņubērni!”.

USMA
Tautas nams “Usma”
Līdz 30. jūnijam izstāde “Iz 

vecmāmiņas pūra lādes”.
Bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Sanēda-

ma bite skrēja” – bite folklorā, dzejā, 
prozā.

l Spāres TLMK “Nāmetiņš” 
rokdarbu izstāde “Padupseņu mo-
des skate”.

l Literatūras izstāde “Ar vārdu 
var dibināt pili un pierunāt tumsu, 
lai spīd” – dzejniekam Jānim Pete-
ram 80.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 64. kopa.

PASĀKUMI
l Jūnijā – ekskursija “Iepazī-

sim Usmu!” sociālās aprūpes centra 
“Krustceles” iemītniekiem sadarbī-
bā ar centra darbiniekiem.

VĀRVE
Sporta un kultūras 
centrs “Zūras”
7. jūlijā plkst. 12 novada se-

nioru sporta spēles “Tā IR dzīve, 
tas NAV kino”. Individuālie starti 
jautrajās sporta disciplīnās, koman-
du stafete, apbalvošana, koncerts 
– Normunds Jakušonoks un Daiga 
Petkeviča.

JIC “Ligzda”
Līdz 21. jūnijam radoši darbi-

ņi veltīti Līgo svētkiem “Līgo, Līgo, 
Līgo”. 

16. jūnijā plkst. 10 dāmu klu-
biņa “Kalīzija” izbraukums uz Ēdoli. 
Apmeklēsim Emīla tirgu.

19. jūnijā plkst. 17 pēcpusdie-
na apmeklētājiem – gatavosim Jāņu 
sieru.

21. jūnijā plkst. 13 dāmu klubi-
ņa “Kalīzija” un JIC “Ligzda” nodar-
bība “Pinu, pinu vainadziņu”. Ņemt 
līdzi savus Jāņu zāļu pušķus.

28. jūnijā plkst. 16.30 galda 
spēļu vakars: (“Latvija”, “Risk”, “Mo-
nopolis” u.c.).

BC “Tīne”
Līdz 16. jūnijam  zīmējumu iz-

stāde “Vasariņas prieki”.
21. jūnijā plkst. 14 pīsim Līgo 

vainadziņus.
25. jūnijā plkst. 16 uzvedības 

stunda kopā ar bibliotēku “Esi uz-
manīgs ūdens tuvumā!”.

Vārves bibliotēka
Izstādes
l Literatūras izstāde “Piesardzī-

gais optimists” – rakstniekam An-
drejam Dripem 90 (līdz 15. jūnijam).

l Literatūras izstāde “Pa gads-
kārtu Jānīts nāca” (no 11. jūnija).

l Literatūras izstāde “Par dzeju, 
mīlestību un mūziku” – dzejniekam 
Jānim Peteram 80 (no 14. jūnija).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Bērnu aizsardzības dienai 

veltīta fotoizstāde “Pa baltu, baltu 
taciņu, lūk, bērnu dienas iet” (līdz 
17. jūnijam).

l Literatūras izstāde “No dzie-
dātājas aktrisēs” – aktrisei Zanei 
Dombrovskai 35 (no 17. līdz 25. 
jūnijam).

l Literatūras izstāde “Saul-
griežu brīnumu lai katrs paņem sev 
līdz!” (no 20. jūnija).

l Ģimeņu dienai veltīta lite-
ratūras izstāde “Kopā būt!” (no 15. 
līdz 24. jūnijam).

l Literatūras izstāde “Kad dzeja 
bija brīvības vēstnese” – dzejniekam 
Jānim Peteram 80 (no 26. jūnija).

PASĀKUMI
l 20. jūnijā plkst. 16 radoša 

darbnīca “Jāņu siers ar vienkāršām 
metodēm”.

Ventspils novada pasākumu afiša
NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.

JŪRKALNE

Tūrisma sezonu Jūrkalnē 
jau 17 gadus atklāj, rīkojot 
talku un organizējot 
kultūras pasākumus. Tā 
notika arī šopavasar.

17. maija vakarā bibliotēkas 
vadītāja Ligita Kalniņa aicināja 
visus pulcēties sarīkojumā “Dze-
ja patrepē”, kurā uzstājās Andris 
Akmentiņš un Gvido Zālītis. Ska-
nēja ģitārmūzika, tika lasīta dzeja, 
Andris rosināja klātesošos pašiem 
radīt dzejas rindas. Sestdienas rītā 
jūrkalnieki pulcējās pie pagasta 
pārvaldes un saņēma uzdevumus, 
kas darāmi, lai talka būtu izdevu-
sies. Divas grupas devās uz jūr-
malu, lai uzlasītu atkritumus, bet 
pārējie vispirms gāja uz liepu ale-
ju, lai uzstādītu četrus vides ob-
jektus – suitu cepures. Viena alejā 
greznojās kopš pagājušā gada, bet 
kopumā tur paredzēts izvietot 20 
sui tu cepures. Tās top kalēja Ai-
nara Ruļļa darbnīcā, un arī viņš 
kopā ar citiem vīriem piedalījās 
to uzstādīšanā. Darbi notiks arī 
Ugunspļavā, kur novietoja in-
formatīvo stendu. Pēc talkas tika 
pasniegta zupa, arī pēcpusdienā 
un vakarā notika dažādas akti-

vitātes. Piemēram, tautas namā 
atklāja Aijas Bāliņas gleznu izstā-
di, skanēja Samantas Barsukovas 
koncerts, pasākuma dalībnieki 
iesaistījās performancē. Svētdien 
tika rīkots tirdziņš, uzstājās dzies-
minieks Kārlis Kazāks, pagasta 
bērnu amatierteātra “Jampadra-
cis” vecākā grupa izrādīja lugu 
“Pagrabiņš”. 

Kāda ir tūrisma vide pagas-
tā? Tautas nama vadītāja Kristīne 
Skrulle ievērojusi, ka tūristi vai-
rāk manāmi saulgriežu pasākumā 
un ābolu ballē. Vasarā, ja vietējie 
vēlas aiziet līdz jūrai pasauļo-
ties, cītīgi jāmeklē brīva vieta, jo 
daudzviet ērti iekārtojušies pa-
gasta viesi. Vietējā veikalā tūrisma 
sezonas laikā veidojas rindas, jo 
iepirkties vēlas visi – kā jūrkalnie-
ki, tā pagasta viesi. Kristīne ir et-
nogrāfiskā ansambļa “Maģie sui-
ti” dziedātāja, tāpēc zina teikt, ka 
palaikam piesakās grupas, kuras 
vēlas dzirdēt suitu dziesmas un 
uzzināt, kādas tradīcijas ir cieņā 
Jūrkalnē. Viesu nama “Imantas” 
pārvaldnieks Ingus Antonovičs 
stāsta, ka namā var atpūsties 37, 
bet vasaras mājiņās – vēl 109 vie-

si – lielākoties no Latvijas un Lie-
tuvas. “Imantas” labprāt apmeklē 
ģimenes, turklāt uzņēmums ir 
draudzīgs suņiem, tādēļ to iecie-
nījuši četrkājaino draugu saim-
nieki. Kompleksā atrodas arī sa-
biedriskās ēdināšanas uzņēmums. 
Februārī tas ieguva zivju kroga 
statusu, tādēļ tika mainīta ēdien-
karte. Tajā parādījās krokodilu ga-
ļas sautējums, viesi labprāt izvē-
las zivju soļanku un vīnogu lapās 
ietītu lasi, iecienīts ir zandarts, 

drīzumā krogā piedāvās laša ga-
ļas pelmeņus. Ingus kopā ar Daini 
Ansonu pirms pieciem gadiem ie-
kārtoja pastaigu taku “Rīvas loki”. 
Pēc viņa teiktā, cilvēkiem aizvien 
ir interese par aktīvu atpūtu dabā, 
uz takas bieži var manīt tūristus. 
Ingus iesaka izmēģināt maršrutu, 
kad turpceļš tiek mērots ar kājām, 
bet atpakaļceļš – laivojot. Izrādās, 
Rīvas upe ir pateicīga laivošanai, 
vien jāprot atrast vietas, kur ir 
vairāk ūdens. 

2017. gada 1. decembrī Jūrkal-
nes tautas nama otrajā stāvā atvē-
ra ekspozīciju “Vētru muzejs”, kas 
ļauj ielūkoties zemūdens pasaulē. 
Ekspozīcijas vadītāja Inita Plēsu-
ma uzskaitījusi, ka šajā laikā “Vētru 
muzejā” iegriezušies 5150 apmek-
lētāji. Sākumā īpašu interesi izrādī-
juši vietējie iedzīvotāji, bet pēc tam 
sāka ierasties viesi no citām vietām. 
Tagad ekspozīciju labprāt apskata 
skolēnu un senioru grupas.

Marlena Zvaigzne

Jūrkalne 
piesaista viesus  

Suitu cepuri 
liepu alejā 
uzstāda Māris 
Dadzis, Ainars 
Rullis un 
Guntars Reķis.  

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

PILTENE

Saulstāvju uguns vakars Piltenē 
22. jūnijā plkst. 20 Piltenes brīvdabas estrādē sāksies saulstāvju uguns va-

kars, dažādas aktivitātes notiks vismaz līdz pusnaktij. Šī diena, kā stāsta pa-
sākuma idejas autore Sanita Sīkle, mūsu senčiem bija zīmīga ar to, ka sievas 
devās pļavās un lasīja zālītes. Arī Piltenē sastapsiet zāļu sievas, kuras piedāvās 
dabā savākto un apstrādāto ne tikai tēju, bet arī uzlējumu formā. Tirdziņā va-
rēs iegādāties pīrādziņus, maizi un medu – to, kas latvietim garšo un raksturo 
viņa identitāti. Rīkojot pasākumu, Sanita vēlas, lai Piltenes vārds izskan visā 
novadā un ārpus tā robežām: “Mēs, cilvēki, esam kā koks, kam ir saknes, un 
tās mums palīdz atgriezties kā fiziskajās, tā garīgajās mājās.” 

22. jūnija vakarā Piltenē uzstāsies folkloras kopa “Pill tīn” un Tārgales vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs “Tārgale”, būs danči un rotaļas, notiks Jāņu siera 
siešanas un vainagu pīšanas meistardarbnīca, varēs šaut ar loku un satikt kok-
ļu meistaru, savas zināšanas atklās pirtnieki, būs uguns šovs, tiks iedegta lielā 
Jāņu zīme, ievērojot senās tradīcijas, notiks ugunsrituāls, lai ļaudis būtu veik-
smīgi un laimīgi. Jaunas meitas koku zaros metīs vainadziņus, lai uzzinātu, cik 
ilgi vēl jāpaliek neprecētām. Katlā vārīsies zāļu tēja, turklāt 22. jūnija vakarā 
Lielajā ielā 2 būs atvērta novadpētniecības ekspozīcija, tādēļ varēs uzzināt in-
teresantus vēstures faktus un apskatīt dažādus priekšmetus.

Saulstāvju uguns vakara organizēšanu kultūras projektu konkursā fi-
nansiāli atbalsta Ventspils novada pašvaldība.

Marlena Zvaigzne 

Pārceļas uz ēku 
Kuldīgas ielā 3

10. jūnijā Ventspils novada pašvaldības Nodokļu nodaļas darbi-
nieki sāka darbu pašvaldībai piederošajā īpašumā Kuldīgas ielā 3 (bla-
kus autoostai). Darbalaiks – iepriekšējais. 

Jūnijā uz šo ēku pārcelsies arī Izglītības pārvaldes un Finanšu no-
daļas darbinieki. Informācija par to, kad tieši tas notiks, būs norādīta 
Ventspils novada pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv.
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Popes pamatskolas 
9. klases audzēknis Niks 
Lagzdiņš ir pieradis pie 
sasniegumiem, bet tādēļ 
nevērtē sevi augstāk par 
citiem. 

Nikam ļoti patīk lauki, jo tad 
vienmēr ir iespēja atrast nodar-
bošanos. Viņš nevairās no fizis-
ka darba un palīdz saimniecībā. 
“Esmu no bērnības pieradināts pie 
darba, un, ja kaut kas ir paveikts, 
ir laba sajūta. Varu gan iztīrīt kūti, 
gan piedalīties siena talkās. Man 
ir divi mopēdi, ar kuriem ne tikai 
braukāju, bet tos arī remontēju, 
ja kaut kas salūst. Es, protams, 
izmantoju gan datoru, gan tele-
fonu, bet vairāk tomēr patīk būt 
pie dabas.” Pabeidzis 9. klasi, po-
piņš vēlētos mācīties tehnikumā, 
iespējams, viņš dosies uz Liepāju. 

Vairākus gadus Niks ir novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
audzēknis, viņa treneri bija Ai-
vars Žeimunds un Dainis Lodiņš. 
Puisim labāk padodas kavēkļu 
skrējieni un garās distances. Pa-
gājušajā gadā Latvijas čempionātā 
vasarā kavēkļu skrējienā iegūta 1. 
vieta, bet 1500 metros – 3. vieta. 
Jaunākajās klasēs Niks apmeklēja 
mākslas pulciņu, un starptautis-
kajā jauno mākslinieku konkursā 
Japānā viņa darbu novērtēja kā 

Tārgales pamatskolas 
9. klases skolēnu Artūru 
Ālīti interesē mūsdienu 
tehnoloģiju attīstība, ziņas 
par to viņš atrod internetā.

Artūrs labprāt noskaidro, kā 
tiek darbinātas jaudīgās mašīnas 
un lidaparāti, kādas ir to tehnis-
kās iespējas. Skolā viņš mācās labi, 
visvairāk saista mājturība, sports, 
fizika, arī matemātika. Šajā mācī-
bu gadā Artūram ir panākumi trīs 
olimpiādēs: novada mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē 8.– 9. klašu 
grupā iegūta 1. vieta, Kurzemes 
reģiona mājturības un tehnoloģi-
ju olimpiādē 8.–9. klašu grupā – 
2. vieta un 1. vieta novada vizuālās 
mākslas olimpiādē 9. klašu grupā. 
Novada mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē bija jāsavieno sarežģītas 
koka detaļas, savukārt Kurzemes 
reģiona olimpiādē vajadzēja izga-
tavot kastīti, savienojot to bez pa-
pildu materiāliem, kā rotājums ar 
kaltu izkalts Saldus ģerbonis. Tār-
galnieks bija izbrīnīts, uzzinot, ka 
Kurzemes mērogā ieguvis otro vie-
tu. Viņš atzīst, ka nedaudz kļūdījies 
teorētiskajā daļā, varbūt arī tāpēc 
nebija pirmais. Šī nebija pirmā 
reize, kad Artūrs piedalījās māj-
turības un tehnoloģiju olimpiādē, 
tas darīts arī iepriekš. Kā norāda 
puiša skolotājs Andris Sametis, 
Artūram ir zelta rokas un viņam 
padodas viss, kas tiek darīts, tur-
klāt skolēns parasti paveic vairāk, 
nekā tiek prasīts. Vizuālās mākslas 
olimpiādē tārgalnieks ar krāsaina-
jiem zīmuļiem radīja komiksu par 
Piltenes teiku. Tas bijis interesants 
uzdevums, jo rosinājis iztēli. Ar-
tūrs teic, ka olimpiādēs neuztrau-
cas – tas esot lieki. Šajā mācību 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Lepojamies 
ar skolēniem 
un pedagogiem
SASNIEGUMI MŪZIKAS 
UN CITOS KONKURSOS 

Enija Jankovska, Piltenes 
Mūzikas skolas audzēkne,  
3. vieta Latvijas mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu spēles valsts 
konkursa II kārtā, 3. vieta III 
mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 
flautas spēles konkursā (skolotājs 
Jānis Sproģis, koncertmeistare 
Antra Šķēle), 

Lauris Bakanauskis un Marta 
Matisova, Piltenes Mūzikas skolas 
audzēkņu duets, 1. vieta Andra 
Grīnberga jauno ģitāristu konkursā 
“Kur tad tu nu biji 2019” (skolotāji 
Tatjana Musina, Jānis Sproģis),  

Raimonds Ozols, Piltenes 
Mūzikas skolas audzēknis, 
3. vieta XIV Kurzemes un 
Žemaitijas reģionu mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu 
konkursā (skolotāja Aina Lodziņa, 
koncertmeistare Irina Kušnirenko),  

Rihards Proņuks, Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēknis, 3. vieta Latvijas mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu spēles 
valsts konkursa II kārtā,  
2. vieta XIV Kurzemes un 
Žemaitijas reģionu mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļu  
audzēkņu konkursā (skolotājs 
Viesturs Ozols, koncertmeistare 
Arita Grīnberga),  

Viesturs Dubenlāže, Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēknis, 3. vieta XIV Kurzemes 
un Žemaitijas reģionu mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu 
konkursā (skolotājs Viesturs Ozols, 
koncertmeistere Arita Grīnberga),  

Evelīna Zaharova, Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkne, 3. vieta Kurzemes 
reģiona mūzikas skolu pianistu 
konkursā “No prelūdijas līdz…” 
(skolotāja Sandra Kārkliņa),  

Andris Zaļkalns, Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas 

audzēknis, 3. vieta Latvijas  
mākslas skolu audzēkņu grafikas 
darbu konkursā “Siguldas līnija” 
(skolotāja Ilze Babra),  

Marta Rodionova  
un Armands Svinsters,  
Ugāles vidusskolas  
1. klases skolēni, 1. vieta 
reģionālajās bērnu un jauniešu 
sporta un sarīkojumu deju 
sacensībās “Zvaigznītes 2019”,

Rēzija Anševica un Ņikita 
Mališevs, Ugāles vidusskolas  
4. klases skolēni, 1. vieta 
reģionālajās bērnu un jauniešu 
sporta un sarīkojumu deju 
sacensībās “Zvaigznītes 2019”, 

Emīlija Upīte un Krists Kārlis 
Šimpermanis, Ugāles vidusskolas 
4. klases skolēni, 1. vieta 
reģionālajās bērnu un jauniešu 
sporta un sarīkojumu  
deju sacensībās “Zvaigznītes  
2019” (visus dejotājus  
sagatavoja skolotāja Zenta 
Ķeizare),  

Ketija Kažoka, Tārgales 
pamatskolas 7. klases skolniece, 
atzinība vēstures pētījumu 
konkursā “Vēsture ap mums” 
(skolotāja Eva Zeltzaķe),

Puzes pamatskolas komanda 
– 1. vieta latviešu tautasdziesmu 
dziedāšanas sacensību “Lakstīgala 
2019” Kurzemes posmā (skolotāja 
Lienīte Čače), 

Piltenes Mūzikas skolas 
komanda – 3. vieta Kurzemes 
reģiona solfedžo konkursā “Gudrs, 
vēl gudrāks” (skolotājas Antra 
Šķēle, Antra Ziemele),

Ugāles vidusskolas  
komanda – Diāna Andrejeva, 
Linda Dauģe, Arta Arnita Rone 
– 1. vieta “Junior Achievement 
Latvia” “Biznesa simulācijas 
spēles “Titan” reģionālajā 
čempionātā 2018” (skolotājs 
Kaspars Gulbis),  

Ugāles vidusskolas komanda 
– Megija Indriksone, Rūta 
Treimane, Teodors Drazlovskis 
– 2. vieta “Junior Achievement 
Latvia” “Biznesa simulācijas spēles 
“Titan” reģionālajā čempionātā 
2018” (skolotājs Kaspars Gulbis). 

Par sasniegumiem sportā – 
Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkņi
ATZINĪBAS RAKSTS 
PASNIEGTS: 

Robertam Mažrimam –  
1. vieta augstlēkšanā Latvijas 
Republikas čempionātā vieglatlētikā 
U18 grupā (treneris Arno Kiršteins), 
parakstījās Goda grāmatā, 

Klāvam Bogranovam –  
1. vieta šķēpa mešanā Latvijas 
Republikas čempionātā  
vieglatlētikā U16 grupā (treneris 
Aivars Čaklis),

Pateicības raksts pasniegts:
Kasparam Plotniekam 

– 1. vieta reģionālo sacensību 
kopvērtējumā vieglatlētikā U16 
grupā (treneris Aivars Čaklis),

Kristam Muižniekam – 2. vieta 
reģionālo sacensību kopvērtējumā 
vieglatlētikā U16 grupā (treneris 
Agris Paipals),

Gabrielam Tomam Kvecko 
–  3. vieta reģionālo sacensību 
kopvērtējumā vieglatlētikā U16 
grupā (treneris Arno Kiršteins),

Jēkabam Priekulim – 1. vieta 
reģionālo sacensību kopvērtējumā 
vieglatlētikā U18 grupā (treneris 
Dainis Lodiņš),

Sanijam Strausam – 3. vieta 
reģionālo sacensību kopvērtējumā 
vieglatlētikā U18 grupā (treneris 
Arno Kiršteins),

Martai Matisovai – 1. vieta 
reģionālo sacensību kopvērtējumā 
vieglatlētikā U16 grupā (treneris 
Arno Kiršteins),

Singai Rozentālei –  2. vieta 
reģionālo sacensību kopvērtējumā 
vieglatlētikā U16 grupā (treneris 
Aivars Čaklis).

Marlena Zvaigzne

vislabāko, zēns saņēma zelta me-
daļu. Toreiz popiņš uzzīmēja trīs 
maizes cepējus. 

Nika vidējā atzīme ir deviņi, 
pat nedaudz vairāk. Viņš atceras, 
ka bērnībā vecāki bijuši tie, kas 
mudinājuši veltīt laiku mācībām, 

bet pēc tam jau pašam iepaticies 
iegūt jaunas zināšanas. Skolēns 
cenšas visu iespējamo izdarīt stun-
dās, lai mājās būtu vairāk brīva 
laika, ko veltīt citām nodarbēm. 
Niks spriež, ka vislabāk viņam pa-
dodas matemātika un sports. Šajā 
mācību gadā Popes pamatskolas 
9. klases audzēknis ieguvis 1. vietu 
starpnovadu posma fizikas olim-
piādē, 1. vietu starpnovadu posma 
matemātikas olimpiādē un 2. vietu 
starpnovadu posma vēstures 25. 
olimpiādē 9. klašu grupā. Fizikas 
olimpiādes uzdevumi bija jāpil-
da tiešsaistē pie datora, uzdevu-
mi neesot bijuši grūti. “Necerēju, 
ka iegūšu pirmo vietu, tādēļ bija 
prieks. Matemātikas olimpiāde 
notika Ventspils Valsts 1. ģimnāzi-
jā. Bija dotas piecas stundas, bet es 
ar uzdevumiem tiku galā divarpus 
stundu laikā. Daži no tiem bija sa-
režģīti, bet man tieši tādi patīk, jo 
tad ir par ko padomāt.” Runājot par 
vēsturi, Nikam atmiņā vislabāk pa-
likuši 20. gadsimta notikumi – abi 
pasaules kari. Olimpiāžu uzvarētā-
ju godināšanas pasākumā Nikam 
bija jāparakstās Goda grāmatā. 
Par to viņš bija gandarīts, tomēr 
piebilst, ka nepatīk izcelties un būt 
pamanāmam, bet, “ja nu tā ir sanā-
cis, neko darīt”.

Marlena Zvaigzne

gadā viņš savas zināšanas rādīja arī 
matemātikas olimpiādē, demons-
trēta arī fiziskā sagatavotība, šķēp-
mešanas sacensībās iegūstot otro 
vietu. Vieglatlētikā puisis trenējas 
piecus gadus, viņa treneris ir Agris 
Paipals. Sports Artūru saista tādēļ, 
ka tas ir aizraujošs un noderīgs brī-
vā laika pavadīšanas veids. 

Pabeidzis 9. klasi, tārgalnieks 
turpinās mācības kādā no Ventspils 

vidusskolām. Vasarā Artūrs palī-
dzēs vecākiem lauku saimniecībā. 
Mājās ir iekārtota kokapstrādes 
darbnīca, un puisis tajā labprāt dar-
bojas, izgatavojot dažādus noderī-
gus priekšmetus, arī nelielas mēbe-
les. Pēdējais veikums ir koka seifs. 
Strādājot darbnīcā, Artūrs klausās 
mūziku, visu laiku piedomājot, lai 
veikums izdotos tā, kā ir iecerēts.           

Marlena Zvaigzne

IZGLĪTĪBA Daudzpusīgas zināšanas un talanti

Nikam patīk dzīvot laukos, 
jo tad vienmēr ir ko darīt. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Kokapstrādes darbnīcā izgatavo seifu  

Artūrs nav liels runātājs, viņa stiprā puse ir praktiskā 
darbošanās.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Ogrē 17. un 18. maijā notika šosezon 
pirmās plašākās sacensības U18 vecuma 
grupas jauniešiem vieglatlētikā – Rīgas 
atklātais čempionāts. 

Teicami startēja Ventspils novada BJSS vieglatlē-
ti. Pie divām medaļām tika Jēkabs Priekulis – 1. vieta 
lodes grūšanā (rez. 13,27 m) un 3. vieta diska mešanā 
(rez. 33,67 m). Uz goda pjedestāla kopā kāpa Sanijs 
Strauss, kurš izcīnīja 2. vietu (rez. 6:56,08), un Māris 
Ansbergs, kas ieguva 3. vietu (rez. 7:04,38) 2000 m/
kav. skrējienā.

Labāko sešniekā iekļuva Zane Bērziņa – 5 .vieta 
100 m/b, Linards Līgonis Skuja – 6. vieta diska me-
šanā, Sindija Kristija Ruņģe – 6. vieta šķēpa mešanā, 
Matīss Viesturs Grieze – 6. vieta 2000 m/kav. Sacen-
sībās startēja arī Kristers Žūriņš, Tija Freimane un 
Ieva Priekule. Visi rezultāti pieejami Vieglatlētikas 
savienības mājaslapā.

Paldies treneriem Dainim Lodiņam, Arno Kirš-
teinam un Kasparam Gulbim par audzēkņu sagata-
vošanu sacensībām.

Jolanta Ziemele 

SPORTS

Izcīna piecas 
godalgotas vietas

12. maijā Saldū Ventspils novada BJSS vieglatlēti startēja 
atklātajās vieglatlētikas sacensībās U18 un U20 vecuma 
grupā un izcīnīja piecas godalgotas vietas. 

U18 grupā apsveicam ar iegūto 1. vietu un zelta medaļu Jēkabu Prie-
kuli, kurš lodi grūda 13,22 m, un augstlēkšanā Robertu Mažrimu, kurš 
latiņu pārlēca 1,85 m augstumā. Savukārt personīgo rekordu uzstādīja 
un pirmo vietu 100 m distancē (rezultāts 11,84) izcīnīja Kārlis Mihailovs.

2. vietu un sudraba medaļas augstlēkšanā jaunietēm izcīnīja Rūta 
Zāle ar rezultātu 1,40 m, jauniešiem – Sanijs Strauss, rezultāts 1,65 m. 
Lodes grūšanā uzreiz aiz Jēkaba ierindojās Klāvs Matīss Zegners, rezul-
tāts – 12,04 m. Pārējie sacensību dalībnieki lodi nespēja aizgrūst tālāk 
par 10 m.

Uzreiz aiz goda pjedestāla 4. vietā palika Kristaps Fiļipjonoks 800 
m distancē, rez. 02:09,25, un Kristers Žuriņš augstlēkšanā, rezultāts 
1,55 m. Saldū sacensībās startēja arī Tija Freimane, Mareks Harlamovs, 
Vanesa Deina Zafarova, Ivo Lībis. Audzēkņus sacensībām sagatavoja 
Ventspils novada BJSS treneri Dainis Lodiņš, Arno Kiršteins, Agris 
Paipals. 

Jolanta Ziemele 

12. maijā Ventspils novada 
BJSS audzēkņi Tukumā startēja 
šķēpa mešanas sacensībās. Ap-
sveicam Klāvu Bogdanovu, kurš 
šķēpu raidīja 44,30 m tālu un U16 
vecuma grupā izcīnīja augsto 2. 
vietu un sudraba medaļu. Uzreiz 
aiz goda pjedestāla U18 grupā 
jaunietēm 4. vietā palika Sindija 
Kristija Ruņģe, rezultāts 34,84 m, 
5. vietā – Ieva Priekule, rezultāts 
33,66 m. Sacensībās startēja arī 
Zane Bērziņa, šķēpa metējus sa-
censībām sagatavoja Aivars Čaklis 
un Dainis Lodiņš.

Jolanta Ziemele

Atklātās sacensības 
vieglatlētikā B un C grupai

Ventspils stadionā startēja jaunie vieglatlēti divās vecuma 
grupās no Kuldīgas, Liepājas, Rojas, Jūrmalas, Jelgavas, 
Tukuma, Ventspils sporta skolas “Spars” un Ventspils novada 
BJSS. Jāapsveic mūsu BJSS audzēkņi, kas kopā izcīnīja 13 
medaļas!

C grupā 1. vietu un zelta medaļu ieguva Nikola Kate Punka 300 m 
(rez. 45,86 sek.), 2. vietu izcīnīja Armands Zāle 800 m (rez. 2:39,13).

B grupā 1. vietā ierindojās Kaspars Plotnieks tāllēkšanā (rez. 5,58 
m), Laima Prūse 800 m (rez. 2:49,09), Gabriels Toms Kvecko 800 m (rez. 
2:21,31), Krists Muižnieks augstlēkšanā (rez. 1,53 m), 2. vietu ieguva 
Karīna Bernāne 800 m (rez. 2:57,50), Pārsla Bogdanova tāllēkšanā (rez. 
5,24 m) un Alens Vārpiņš augstlēkšanā (rez. 1,45 m). 

3. vietu un bronzas medaļas izcīnīja Klāvs Bogdanovs (rez. 4,76 m), 
Pārsla Bogdanova 100 m (rez. 13,36 sek.), Kristaps Mihelsons 100 m 
(rez. 12,61 sek.), Zane Hamstere 800 m (rez. 3:03,50).

Sacensībās startēja arī Markuss Meiļuns, Roberts Ļubeļskis, Nauris 
Alens Jaškovičs, Nellija Rungevica, Karolīna Karla Matisone, Estere Ste-
pe, Singa Rozentāle, Samanta Osiņa, Kristaps Jaunbelzējs, Aleksis Ūdris, 
Terēza Anna Žagare, Dita Siliņa.

Vieglatlētus sacensībām sagatavoja novada treneri Arno Kiršteins, 
Aivars Čaklis, Kaspars Gulbis, Agris Paipals un Reinis Ziemelis.

Jolanta Ziemele 

“Sportland kausa” 
II posms

Saldū 23. maijā notika “Sportland kausa” II posms U16 
un U18 grupai. Pie visa kaluma medaļām tika Ventspils 
novada BJSS audzēkņi.

Ar zelta medaļu un 1. vietu jāapsveic Klāvs Bogdanovs lodes grūšanā 
(rez. 12,43 m), 2. vietu un sudraba medaļu izcīnīja Pārsla Bogdanova 100 
m/b (rez. 16,18 sek.), 3. vietu ieguva Kaspars Plotnieks tāllēkšanā (rez. 
5,59 m) un Dāvis Strādnieks lodes grūšanā (rez. 10,13 m).

Uzreiz aiz goda pjedestāla 4. vietā ierindojās Kristaps Fiļipjonoks 
400 m (rez. 54,8 sek.), labāko sešniekā iekļuva Kristaps Mihelsons – 5. 
vieta lodes grūšanā, Alens Vārpiņš – 6. vieta lodes grūšanā, Māris Ans-
bergs – 6. vieta 800 m.

Sacensībās startēja arī Marta Matisova, Samanta Osiņa, Singa Ro-
zentāle, Annija Lāsma Apermane, Mareks Harlamovs, Gabriels Toms 
Kvecko, Ričards Rumps, Mārcis Grauds, Uģis Standzenieks, Lauma 
Ližbovska, Sanijs Strauss, Matīss Viesturs Grieze, Ivo Lībis, Rēzija 
Blumfelde, Krists Muižnieks, Laima Prūse, Aksels Prols, Daniēla Rjabo-
va, Betija Līva Žarska.

Paldies treneriem Aivaram Čaklim, Agrim Paipalam un Arno Kirš-
teinam par audzēkņu sagatavošanu un atbalstu sacensībās.

Visi rezultāti pieejami Vieglatlētikas savienības mājaslapā.
Jolanta Ziemele 

25. maijā Popes pagasta atpūtas 
bāzē norisinājās šīs vasaras pirmās 3x3 
basketbola sacensības, kurās uzvaras laurus 
plūca komandas “Dūži” spēlētāji Agris 
Bileskalns, Jānis Zemels, Klāvs Šilbergs, 
Matīss Gredzens.

Spēlē par 3. vietu tikās komandas “Bardaks” un 
“Ingrīdas bērni”, kurā ar rezultātu 21:16 pārāki “Bar-
daka” pārstāvji Oskars Ozoliņš, Edgars Jakovļevs, 
Kristaps Kivilands, aiz sevis atstājot “Ingrīdas bērnu” 
spēlētājus Danielu Bileskalnu, Rihardu Vašuku, Er-
nestu Cīruli, Frici Cīruli.

Spēlē par 1. vietu tikās “Pelntrauks” un “Dūži”, 
kurā ar rezultātu 21:16 pārāki bija “Dūži”, nosargājot 
Popes un Ventspils novada čempionu titulu. Koman-

dā “Pelntrauks” spēlēja Toms Stupele, Kristaps Ča-
vars, Verners Krūmiņš, Rūdolfs Punkstiņš.

Spēļu starplaikā izlozējām divus laimīgos – Edga-
ru Jakovļevu un Frici Cīruli –, kuri tika pie vērtīgām 
balvām no mūsu atbalstītāja “Mājai un dārzam”. “ARB 
Pope” metienu konkursā par soda metienu uzvarētā-
ju kļuva komandas “Pelntrauks” pārstāvis Toms Stu-
pele, bet komandas “Dūži” spēlētājs Jānis Zemels bija 
precīzākais no trīspunktu metienu līnijas.

Paldies dalībniekiem un sacensību atbalstītājiem: 
ģenerālsponsoram SIA “ARB Pope”, Ventspils nova-
da pašvaldībai, “Mājai un dārzam”, biedrībai “Popes 
muiža”, Popes pagasta pārvaldei un volejbola klubam 
“Pope”.

Sandris Jankevičus

Noslēdzies novada atklātais 
čempionāts 3x3 basketbolā

Atraktīvs spēles moments.  SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO

Veicās Jēkabam, Sanijam un Mārim

Tālivalža Krūmiņa 
balvas izcīņas 
sacensības šķēpa 
mešanā

AICINA PIEDALĪTIES AKCIJĀ “TAKO KURZEMĒ!” 
Kurzemes plānošanas reģions uzsācis akciju aktīvākam dzīvesveidam 

#takoKurzemē. Tās mērķis ir veicināt visus iedzīvotājus iet dabā, iepazīt 
dabas takas un takot Kurzemē, kā arī dalīties ar savām bildēm un iespaidiem 
sociālajos tīklos – “Facebook”, “Instagram” vai “Draugiem.lv”, izmantojot 
tēmturi (tagu) #takoKurzemē. Reizi nedēļā tiks izraudzīts viens laimīgais, kas 
saņems īpašu balvu no projekta “Dabas tūrisms visiem” – somu ar takošanai 
noderīgu inventāru. Akcija ilgs visu vasaru, un tās laikā ceļotāji ir aicināti 
takot arī Lietuvas takās, šajā gadījumā lietojot tēmturi #takaisperLietuvą. 

Balvu ieguvēji katru nedēļu tiks izziņoti Kurzemes plānošanas reģiona 
“Facebook” profilā un mājaslapā www.kurzemesregions.lv, daloties ar 
uzvarētāja bildēm.  

Akcijas dalībnieki sociālajos tīklos aicināti publicēt vienkāršas, 
ikdienišķas, ģimeniskas bildes ar takošanas piedzīvojumiem un skaistus 
dabas skatus.   

Informācijai par Kurzemes un Ziemeļlietuvas takām aicinām izmantot 
arī jauno dabas taku ceļvedi, kas ietver informāciju par vairāk nekā 80 
dabas takām un ir pieejams visos Kurzemes novadu tūrisma informācijas 
centros. Ceļvedī ar zaļu krāsu ir izceltas takas, kas pilnībā vai daļēji 
pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem un vecākiem, kas 
ceļo ar bērnu ratiņiem. 

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA
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22. maijā 7. un 8. klases skolēni devās uz karjeras atbalsta pasākumu 
“Karjeras dienas darbnīcas skolā” Tārgales pamatskolā, kurš tika organizēts 
projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
gaitā. Pasākumā bija iespēja uzzināt, kādās profesijās noder ķīmijas zinā-
šanas, kur lietojam ķīmijā gūtās zināšanas ikdienā. Skolēniem ļoti patika 
demonstrētie eksperimenti un iespēja piedalīties to norisē. Lielu jautrību 
izsauca sasaldētās kukurūzas ēšana. Pēc pasākuma visi bija pozitīvi noska-
ņoti un izteica vēlēšanos vēl reizi pabūt šādā pasākumā. 

Jau trešo gadu pēc kārtas Ķīpsalas izstāžu centrā notiek gada vērienī-
gākais notikums profesionālajā izglītībā Latvijā – nacionālais jauno pro-
fesionāļu meistarības konkurss  “Skills Latvia  2019”, kuru organizē Valsts 
izglītības attīstības aģentūra. Pasākuma laikā jaunieši tiek iepazīstināti ar 
dažādām izglītības iespējām Latvijā. Skolēniem bija iespēja arī praktiski 
iejusties kādā jomā. Arī 9. klases audzēkņi Aldis, Ivo, Hermīne, Gvido un 
Rolands katrs izmēģināja to, kas interesēja. Tika izzināta mediķa loma un 
noskaidrots, kā tas ir – ielikt vēnā katetru un paņemt analīzes. Puiši izmēģi-
nāja savus spēkus roku laušanās sacensībās un prasmē atbrīvoties no roku-
dzelžiem. Pasākumam atvēlētais laiks pagāja nemanot. 

Anita Pāvelsone

UŽAVA

Vasara, turies – ar sauli 
sirdī užavnieki brauc

18. maijā pulcējāmies pie Užavas tautas nama, lai dotos kopīgā velo-
pārgājienā pa Užavas lauku teritorijas ceļiem. Braucām, sekojot norādēm, 
meklējām kontrolpunktus un pie Užavas bākas atpūtāmies, cienājoties 
ar ugunskurā ceptām desiņām. Šeit mūs sagaidīja Pēteris Landmanis, ar 
kuru kopā dziedājām visiem labi zināmas dziesmas. Šķiet, ka šādi spor-
tiski pasākumi užavniekiem patīk, jo bija vairāk nekā 30 riteņbraucēju, un 
kopīgās pārrunās nolēmām, ka šis nebūt nebūs pēdējais velopārgājiens.

31. maijā Užavas seniori pulcējās gadskārtējā pasākumā “Ar sauli 
sirdī”. Ciemos bija ieradušies arī mūsu draugi no Ziru pagasta. Kopīgi 
baudījām koncertu un teātra izrādi, tikāmies ar šarmantām kundzītēm. 
Paldies P.  Landmanim par muzikālo pauzi, kamēr paredzētais vakara 
muzikants kavējās tehnisku problēmu dēļ. Ceru, ka šī muzikanta kavēša-
nās un izmaiņas programmā nesabojāja vakaru pasākuma dalībniekiem. 
Paldies visiem, un tiksimies citos pasākumos!

Gita Vilgute Daļa velopārgājiena dalībnieku atelpas brīdī.  GITAS VILGUTES FOTO

Klāt maijs – mācību gada no-
slēguma mēnesis. Šis mācību gads 
mums, skolotājiem un skolēniem, 
bijis nozīmīgs. 1. septembrī pulcējā-
mies Latvijas simtgades gadā. Esam 
paveikuši daudz labu darbu, sagai-
dot valsts simto dzimšanas dienu. 
Notika skaists koncerts par godu 
Latvijas jubilejai, pie skolas aug ie-
stādītā liepiņa, atzīmējām Lāčplēša 
dienu, atcerējāmies janvāra bari-
kāžu laiku un 25. marta, 14. jūnija 
notikumus Latvijā. 4. maijā skolā 
organizējām svētku brīdi par godu 
Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas dienai un uzklājām bal-
to galdautu. Izstāstījām skolēniem, 
kas notika šajā dienā 1990. gada 4. 
maijā. Par godu simtgades ozolam, 
kas iestādīts laukumā pretī skolai, 
nodziedājām dziesmu “Rindām 
auga ozoliņi”. Atgādinājām par Lat-
vijas vēsturē nozīmīgajām dienām 
– 21. un 23. augustu, likuma “Par 
Latvijas Republikas valstisko statu-
su” pieņemšanas dienu un Baltijas 
ceļu. Ar šo pasākumu noslēdzām 
Latvijas simtgades notikumu virkni.

10. maijā aicinājām uz skolēnu 
koncertu “Saulstariņš māmiņai”, 
kas notika Užavas tautas namā. 
Priekšnesumus sagatavoja ansam-
bļu, ritmikas, skatuves pulciņa, 
skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. 
Koncerta laikā galvenajos tēlos ie-
jutās skolotājas Baiba un Aiva. Vi-
ņas aizkustināja klausītājus zālē, 
ļaujot izsekot līdzi Saules bērniņa 
Saules stariņa gaitām. Patīkami, 
ka koncerts bija kupli apmeklēts. 
Vecāki, vecvecāki atbalstīja savus 
bērnus, mazbērnus. Varēja aplū-
kot rokdarbu izstādi, kura šogad 
bija bagātīga un daudzveidīga. 
Darbi tapa mājturības stundās 
skolotāju Gunas un Ulda Ķemeru 
vadībā. Acis priecēja izšūti spilve-
ni, sedziņas, svārki, adītas zeķes, 
šalles, cimdi. Puiši bija darinājuši 
gaļas dēlīšus, soliņus, latviskās zī-
mes un citus koka izstrādājumus. 

Pēdējais zvans mūsu skolā ska-
nēja četrpadsmit jauniešiem – de-
vītās klases skolēniem. Mazie pirm-
klasnieki, zvaniņam un mūzikai 
skanot, aicināja gaviļniekus skolas 
zālē uz svinīgo brīdi. Skanēja vēlēju-

Patriotiskas noskaņas un labāko sveikšana

ma vārdi un dzeja. Klases audzinātā-
jas atcerējās nozīmīgākos brīžus un 
notikumus. Pirmā skolotāja Santa 
Broša bija sagatavojusi īpašu dāvanu 
– katrs saņēma iesietu grāmatiņu ar 
pirmajiem darbiņiem stundās. Jauks 
bija 8. klases apsveikums un nelielā 
viktorīna ar jautājumiem. Kopīgiem 
spēkiem 9. klase tika galā arī ar šo 
uzdevumu. Skolas pagalmā pie ka-
roga blakus citiem rododendriem 

nu aug arī šo 9. klases jauniešu stā-
dītais rododendrs. Katru pavasari 
ābeļziedu, ceriņu, kastaņziedu laikā 
šeit varam priecāties par ziediem, 
pakavēties atmiņās. 

Līdztekus šiem nozīmīgajiem 
pasākumiem skolēni čakli mācījās 
un gatavojās mācību gada noslēgu-
mam. Notika arī citas aktivitātes: 
Ērika Baloža diskotēka Zūru pa-
matskolā, ekskursija 3. un 5. klašu 

skolēniem uz Dundagas minizoo-
dārzu. 9. klases audzēkņi projekta 
“Latvijas skolas soma” gaitā kino-
teātrī “Rio” noskatījās filmu “Lielais 
ceļojums”. Tie bērni, kas apmeklēja 
peldēšanas apmācības, gada no-
slēgumā varēja atpūsties un izklai-
dēties ūdens atrakciju parkā. 1.–4. 
klašu skolēniem notika diskotēka.

30. maijā pasākumā “Ābeļziedu 
laiks” tika godināti mūsu skolas ta-

lantīgie skolēni un viņu vecāki. Bija 
neliels svētku brīdis gaišā noskaņā 
ar dzeju, dziesmām. Skolas direk-
tore Guntra Magonīte un Užavas 
pagasta pārvaldes vadītāja Laima 
Erliha-Štranka sveica vecākus ar 
ziediem, bērni saņēma sudraba, 
bronzas atzinības, vecāki – pateicī-
bas rakstus. Novēlu visiem vasarā 
atpūsties, baudīt brīvdienas!

Ilze Geste

Devītās klases audzēkņi pēdējā zvana pasākumā. SANITAS GŪTMANES FOTO 

Iepazīst dažādas 
izglītības iespējas

Sendija Gūtmane Tārgalē.  

ANITAS PĀVELSONES FOTO
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UŽAVA

Pirmsskolas grupā 9. maijā notika māmiņām 
veltīts pasākums. Audzinātājas kopā ar bērniem bija 
sagatavojušas nelielu uzvedumu par Mārīti, kura 
meklēja māmiņu. Mazie dalībnieki, kuri mēģināju-
mos bija gana atraisīti, publikas klātbūtnē manāmi 
satraucās. Viņiem viss vēl priekšā. Mammas un omes 
varēja cienāties ar kēksiņiem, kurus bērni gatavoja 
iepriekšējā dienā. 

30. maijā dārziņam sveikas teica divi izlaiduma 

bērni. Viņiem nu laiks septembrī sākt skolas gaitas. 
Kopā ar audzinātājām, grupiņas biedriem, vecākiem 
svētku brīdī visi atcerējās interesantākos notikumus 
dārziņa dzīvē. Skolas direktore un Užavas pagasta 
pārvaldes vadītāja novēlēja ar prieku bērniem uzsākt 
skolas gaitas un labi mācīties. Sirsnīgi izskanēja kopīgi 
dziedātā “Atvadu dziesma bērnudārzam”. Paldies vecā-
kiem, auklītēm, audzinātājām par skaisto svētku brīdi.

Skolotāja Ilze Geste

Daudzus gadus Ventspils bib-
liotēkas speciāliste darbā ar novada 
bibliotēkām Sandra Picalcelma raks-
ta projektus Valsts kultūrkapitāla 
fondam, lai vestu pie lasītājiem tautā 
iemīļotus vai pavisam jaunus rakst-
niekus. 3. maijā projekta “Rakstnieks 
lauku bibliotēkā” pasākums notika 
Zlēku bibliotēkā. Sandra bija iera-
dusies kopā ar ventspilnieku – jauno 
rakstnieku Jāni Valku. Viņš rakstnie-
cībai pievērsies 2001. gadā. Sākumā 
rakstījis tikai savam priekam, vēlāk 
sācis iepazīstināt draugus ar saviem 
sacerējumiem. 

Rakstnieka kontā atrodami 
īsās prozas darbiņi, kas publicēti 
krājumos “Jūras iela”, “Zilie jūras 
vērši”. Asprātīgi atainotas nedie-
nas ar privātmājas žogu konkursā 
“Mani 725 vārdi Ventspilij”. Lasītāji 
iepazinuši arī Jāņa Valka romānus 
“Verķumāte”, “Zivju gripa Šmit-
ostā” un “Rakstu vācēja ceļš”. Šis 

ZLĒKAS

Maija izskaņā Zlēku pagasta 
Dāmu klubiņš uzņēma ciemiņus. 
Sadraudzības pasākumā pie glez-
nainajām Zlēku ūdensdzirnavām 
tikās Popes, Alsungas un Zlēku 
sievietes. Pasākuma vienojošā 
tēma – priekšauts kā saimnieces 
rota un ikdienas apģērba sastāv-
daļa. Ikdienas steigā bieži vien aiz-
mirstam par priekšautu, izmanto-
jam to tikai īpašās reizēs. Šoreiz 

priekšauts bija obligāts. Dāmas 
demonstrēja savus priekšautus, 
pastāstīja, kāpēc izvēlējušās tieši 
šo.  Ritas kundze no Popes tēmai 
pievērsusies radoši, viņa bija apsē-
jusi 7 priekšautus – katrai nedēļas 
dienai. Anitas kundze no Alsun-
gas priekšautā bija attēlojusi savu 
nodarbošanos – viņa ir keramiķe. 
Elgas kundzei no Zlēkām bija ar 
tautasdziesmu izšūts priekšauts.  

Pasākuma gaitā sievietes bau-
dīja pavasarīgo skābeņu zupu, 
piltenieces Aijas vadībā piedalījās 
zef īra gatavošanā un degustēšanā. 
Par veselīgu dzīvošanu  pastāstīja 
medicīnas darbinieces Biruta un 
Dace. Laiks aizritēja nemanot. 
Klubiņu dalībnieces priecājās par 
kopā būšanu un iegūtajām zinā-
šanām. 

Zlēku pagasta Dāmu klubiņš

Usmas ezerā ielaiž 
līdaku mazuļus 

Usmas ezerā ielaisti 
SIA “Rūjas zivju audzētava” 
audzēti 40 479 vienvasa-
ras līdaku mazuļi svarā no 
pieciem līdz 20 gramiem. 
Usmas ezerā regulāri ielaiž 
vērtīgo zivju sugu mazuļus, piemēram, 2017. gadā ūdenstilpe papildināta 
ar 20 000 līdaku mazuļiem, pērn – ar 40 479 līdaku mazuļiem. Plēsīgo 
zivju skaits tiek palielināts arī tādēļ, lai ezers būtu pievilcīgs makšķer-
niekiem, tādējādi domājot par tūrisma attīstību Usmas pagastā. Usmas 
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos ir ieteikums līdaku 
mazuļu ielaišanu veikt ne retāk kā katru trešo gadu, lai līdaku populāciju 
uzturētu makšķerniekiem un zvejniekiem interesantā blīvumā. 

Lai līdaku mazuļus ielaistu ezerā šogad, Ventspils novada pašvaldī-
bā īstenots projekts “Zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas 
ezerā 2019”. Lauku atbalsta dienesta Zivju fonds to finansēja, piešķirot 
10 000 eiro, Ventspils novada pašvaldības  finansējums – 1951,01 eiro.

Marlena Zvaigzne
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Māmiņu diena un izlaidums pirmsskolas grupā

Tikšanās ar prozaiķi Jāni Valku

fantāzijas žanra romāns saņēmis 
galveno balvu konkursā “Zvaig-
znes grāmata. Oriģinālliteratūra 
bērniem un jauniešiem.” 

Tikšanās reizē rakstnieks pastās-

tīja, kā viņš pieteicies un nokļuvis 
starptautiskajā rakstnieku mājā Sko-
tijā, kā paralēli rakstīšanai iepazinis 
apkārtni. Bez rakstniecības viņa aiz-
raušanās ir redzētā dokumentēšana 

foto un kino formātā. Pasākuma 
dalībnieku acis priecēja Jāņa Valka 
filmētais pavasaris Maurciema dār-
ziņu rajonā. Taujāts par nākotnes 
iecerēm, rakstnieks rādīja īpašo, 

sarkano blociņu, kurā fiksētas tēmas 
nākamajiem literārajiem darbiem. 
Pašlaik viņš raksta turpinājumu ro-
mānam par Verķu māti.  

Pārsla Bože 

Zlēku bibliotēkā viesojās rakstnieks Jānis Valks.  PĀRSLAS BOŽES FOTO

Vienojošais elements bija priekšauts

Sievas dižojas ar saviem priekšautiem – katrai ir savs stāsts.  PĀRSLAS BOŽES FOTO

Šie mazuļi tūlīt iepeldēs Usmas ezerā.  
BIEDRĪBAS “USMAS KRASTS” FOTO  
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VĀRVE

Baltais galdauts jau vēsturiski latviešiem ir simbols 
kopīga galda klāšanai un svētku svinēšanai. Vārves pa-
gasta ļaudis Latvijas Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienā tika aicināti pie balti klātiem svētku galdiem 
Ventavas sabiedriskajā centrā, lai kopīgi ar saviem drau-
giem, radiem un kaimiņiem baudītu vēlās brokastis.

Svētkos visus sveica Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, aicinot lepoties ar 
savu novadu un izsakot pārliecību, ka darīs visu, lai 
saglabātu mūsu novadu. Sava pagasta ļaudis sveica 
un paldies par ikviena cilvēka veikumu teica pārvald-

niece Gunita Ansone.
Īpašā viešņa šajā svētku reizē bija dziesminiece 

Ieva Akuratere. Ikvienā viņas dziesmā izskanēja sa-
vas zemes un cilvēku mīlestība. Esam pateicīgi, ka 
dziedātāja savu sirds siltumu atnesa līdz mums.

Svētku gaisotni radīja mūziķi Uldis un Annija, kas 
savu uzstāšanos iesāka ar svinīgo “Pie Dieviņa gari gal-
di”, bet beidza jau pēcpusdienā ar lustīgiem dančiem. 

Paldies visiem, kuri atnāca un kopā ar mums svi-
nēja šos svētkus!

Vārves kultūras darba organizatore Inga Berga

Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli un 
gaismu, tāpēc nav nejaušība, ka Ģimenes 
dienu svin pavasarī. Ģimenes vārdam ir 
īpaša skaņa. Šim vārdam piemīt spēks, 
kuram cauri vijas bezgalīga mīlestība. 

Ģimene vienmēr bijusi un vienmēr būs tas spēka 
avots, kas ļauj pacelties pāri dzīves grūtībām un gūt at-
balstu jebkurā dzīves situācijā. Brīdī, kad vajadzīgs gri-
basspēks un atbalsts, ģimene ir tā, kas dos spēku izturēt. 

Bērnībā katru bērna soli pavada māmiņas un tēta 
mīļais skats un vecvecāku rūpes un atbalsts. Dzīvīga 
un sirsnīga ir šī ģimenes ķēde: mazais ķipars ar vienu 
roku turas pie tēta, ar otru pie māmiņas rokas.

Prieks bija redzēt ģimenes tik kuplā skaitā mūsu 
pirmsskolas izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības 

iestādes “Zīļuks” filiālē. Ģimenes dienā, 15. maijā, 
“Puķīšu” grupā (3–6 gadi) audzēkņi priecēja savas ģi-
menes ar nelielu izrādi “Modernais rācenis”. Paldies 
ģimenēm par atsaucību, smaidiem, par jautri un sa-
turīgi kopā pavadīto sportisko aktivitāšu dienu!

Savukārt 17. maijā Ģimenes dienas pasākums no-
tika “Taurenīšu” grupā (1,5–3 gadi), kuri iejutās rūķu 
lomā, kas modināja saulīti un ar savām mazajām roci-
ņām ģimenēm sniedza mīlestību un prieku. Mīlēsim 
savus bērnus patiesi, bez nosacījumiem, jo tā mēs pa-
līdzēsim viņiem justies droši, pieņemtiem un novēr-
tētiem. Un, augot pozitīvi emocionālā un mīlestības 
piepildītā gaisotnē, ikvienam bērnam radīsies sapratne 
par to, ka ģimene ir vērtība. 
Pirmsskolas izglītības skolotāja un metodiķe Ilva Ozoliņa

Vasaras brīvdienas mūsu no-
vada bērni uzsāka ar kopā sanāk-
šanu Zūrās, kur jau piekto gadu 
notiek Ventspils novada svētki 
bērniem. Par to norisi bija rūpēju-
sies Vārves pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Berga. Un kur 
lēkt bija! Vareni ņiprs bija Vārves 
un Ances mazo dejotāju solis, 
skanīgas bija Tārgales un Piltenes 
bērnu balsis, visus priecēja cirks 
“Beztemata”, savu radošumu va-
rēja izpaust darbnīcās, līdzsvaru 
pārbaudīt zirga mugurā, uzspēlēt 
galda hokeju, jautri palēkāt piepū-
šamajās atrakcijās. Savu sportisko 
sparu varēja izpaust individuāla-
jos startos un komandu stafetēs, 
kuras tika organizētas projekta 
“Sveiks un vesels Ventspils nova-
dā” gaitā.

Kā klātesošajiem patika svētki? 
Daigas vecmāmiņa: “Bērnu kon-
certs bija brīnišķīgs! Tik skanīgas 

balsis! Un kā mazie dejoja!” Denī-
zes mamma: “Kaut ko tik saistošu 
no cirka māksliniekiem sen nebiju 
redzējusi, nevarēju pat iedomāties, 
ka tā var izstāstīt pasaku par Alisi 
Brīnumzemē!” Raivis: “Man pati-
ka, ka varēja piedalīties sporta sa-
censībās un gatavot dažādas lietas. 
Par to saņēmām balvas. Vienīgi 
pēc nopelnītā saldējuma vajadzē-
ja stāvēt rindā.” Elīza: “Man ļoti 
patika, ka varējām darboties kopā 
ar klauniem. Laiks gan varēja būt 
siltāks! Izgatavoju ziediņu, rokas-
sprādzi un grāmatzīmi. Par to bal-
vā izlozēju saldējumu.”

Visi aptaujātie pauda prieku 
par šiem svētkiem. Daži pat iztei-
ca domu, ka šie ir bijuši paši la-
bākie svētki. Par to jāsaka paldies 
svētku organizētājiem. Lai viņiem 
pietiek ideju nākamo svētku orga-
nizēšanai!

Rita Kalniņa

Ventavas ciema iedzīvotājas Lāsmas Brūveres sētā ir atradu-
sies vieta ne tikai vistām, bet arī trim Indijas zilajiem pāviem.

Lāsmai patīk šie skaistie un graciozie putni. Pirms pieciem ga-
diem, braucot uz Valdemārpili pakaļ pāvam, vēl bijušas šaubas, vai 
tiešām tas ir prātīgs solis, bet, ieraudzījusi iznesīgo tēviņu, sapratusi 
– tas jāved mājās! Mātīte nopirkta pēc gada, bet trešais dzīvnieks 
pirms diviem gadiem izšķīlies saimniecībā esošajiem pāviem. Tēviņš 
pavasaros, kad ir riesta laiks, ir skaļš un drošs. Mātīte ir piesardzīgā-
ka. Ikdienā putni ir draudzīgi un ziņkārīgi, tiem garšo mieži, auzas, 
kāposti, burkāni, īpašs kārums ir pienenes, biezpiens un baltmaize. 
Reiz Lāsma secinājusi, ka jaunākais putns pazudis, un atradusi to 
bērzā. Pēc tam abi draudzīgi pastaigājuši pa sētu. “Tas, ko es gūs-
tu no pāviem, ir skaistums. Acīm ir prieks,” stāsta ventavniece. Kad 
apciemoju Lāsmu, pāvu mamma perēja sešas olas, tās viņa dēj reizi 
gadā un silda 28 dienas. Kādu no mazuļiem ir paredzēts paturēt, bet 
pārējos atdos – interese ir. Lāsma zina teikt, ka jaunuļus no vecā-
kiem vēlams nošķirt gada vecumā, pretējā gadījumā viņi var nomirt, 
jo pietrūkst mātes siltuma. Savu krāšņo asti tēviņš parasti izpleš ries-
ta laikā, bet, kad mamma izdēj olas, spalvas pamazām tiek nomes-
tas. Pēc mēneša tās sāk ataugt, un decembrī tēviņš atkal var gozēties 
ierastajā spalvu rotā. Lāsma vēlētos savā saimniecībā ierīkot lielāku 
putnu dārzu, iegādājoties, piemēram, baltos pāvus un zelta fazānus. 
Ventavniecei patīk dzīvā daba, tādēļ viņa pievērsusies biškopībai. Ir 
doma audzēt 40 saimes. Lāsma apjauš, ka labam dravniekam vaja-
dzīgas plašas zināšanas, tādēļ ar prieku apgūst tās.           

Marlena Zvaigzne

Īstenojam  projektu 
“Kurzemes stāstnieks”

Stāstu stāstīšana un klausīšanās ir viena no senākajām cilvēka pa-
matvajadzībām, kas kalpo gan pasaules izzināšanai, gan sava radošuma 
apliecināšanai. It bieži dzīvē vērojam, ka vienu cilvēku stāstītajā klausā-
mies ar interesi, bet citu stāstījums nepiesaista uzmanību. Kādi ir stāst-
nieka prasmju noslēpumi un kā sagatavot bērnus stāstnieku konkursam, 
uzzināsim 20. augustā, kad “Sporta un kultūras centrā “Zūras”” norisi-
nāsies  folkloristes Māras Mellēnas vadītie kursi “Stāsti un stāstītpras-
me”. Kursi tiek finansēti no “Latvijas Valsts mežu” atbalstītās Kurzemes 
kultūras programmas. Dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra 
kursu apliecības. Interesentus aicinu pieteikties līdz 29. jūnijam, zvanot 
pa telefonu 22018760 vai rakstot uz e-pastu zuru.muzejs@ventspilsnd.lv.

Zūru novadpētniecības ekspozīcijas kuratore Viktorija Rebuka

Lecam vasarā! 

Bērniem patika darboties radošajās darbnīcās.
RITAS KALNIŅAS ARHĪVA FOTO

“Pie Dieviņa gari galdi”

Klātesošie uzmanīgi ieklausās Ievas Akurateres dziedājumā.             INGAS BERGAS ARHĪVA FOTO

Ģimenes dienas pasākumi 

Ir vēlme izveidot putnu dārzu

Tēviņš asti izrieš riesta laikā.
LĀSMAS BRŪVERES FOTO   
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VĀRVE
30. maijā Ventspils 

bijušajā armijas poligonā 
kāpu joslā notika Latvijas 
Zaļās kustības rīkota kāpu 
sakopšanas talka. Tajā aktīvi 
piedalījās jauniešu, bērnu 
komandas un skolotāji 
no Zūru pamatskolas. Ap 
simts dalībniekiem no 
skolas tika atvesti ar diviem 
autobusiem. Paldies skolas 
direktorei Santai Brošai par 
atsaucību un aktīvu atbalstu 
mūsu rīkotajai talkai.  

Lai gan kāpas un liedags ne-
bija pārāk piegružots, tomēr no 
jūras izskaloto un atpūtnieku at-
stāto atkritumu netrūka. Atradām 
gan liedagā ieskalotas riepas, gan 
zvejnieku laivas atliekas. Kāpās 
stāvvietā novietotais atkritumu 
konteiners tika papildināts ar sa-
vākto atkritumu maisiem, kurus 
uz izgāztuvi transportēs Ventspils 
novada Vārves pagasta pārvaldes 
darbinieki.

Pēc talkas visi talcinieki saņē-
ma nelielas piemiņas balvas. Prie-
cēja, ka talkā plecu pie pleca strā-
dāja gan mazo klašu, gan vecāko 
klašu skolēni, kas, savu klašu au-
dzinātāju motivēti, pratīs novērtēt 
sava novada dabas bagātību – jū-

ras krasta un kāpas daudzveidību.
Paldies Vārves pagasta pār-

valdes vadītājai Gunitai Ansonei, 
kas nevilcinoties atbalstīja mūsu 
iniciatīvu un izteica gatavību sa-

darboties arī turpmāk. Talkas rī-
košanu atbalstīja mūsu ārvalstu 
partneri – “BaltCF” un “Coalition 
Clean Baltic”.

Ceram, ka Latvijas Zaļās kus-

tības sadarbība ar Ventspils nova-
da pagastu pārvaldēm tiks attīstī-
ta jaunos un piekrastei nozīmīgos 
projektos, jo piekrastes unikālā 
kāpu josla ir visas Latvijas dabas 

vērtība, kas ir sargājama kopīgiem 
spēkiem.

Zaļās kustības valdes 
priekšsēdētājs 
Jānis Matulis

Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centra Ventspils nodaļas 
pieredzes brauciens Valsts 
lauku tīkla aktivitātes 
“Informatīvie pasākumi 
jauniešiem un skolēniem” 
apakšaktivitātes 
“Lauksaimniecības 
un mežsaimniecības 
nozares popularizēšana 
vispārizglītojošajās skolās” 
gaitā notika Durbes 
un Grobiņas novadā. 
Tajā piedalījās 22 Zūru 
pamatskolas audzēkņi. 

Zigrīdas Mantejas mājražo-
šanas uzņēmuma un tirdzniecī-
bas vietas “Bitītes” apmeklējums 
Durbes novadā, Dunalkas pa-
gastā, “Turaidās”, bija pamācošs 
stāsts par uzņēmuma dibināšanu, 
pragmatisku bezmaksas izejvie-
lu meklēšanu un to izmantošanu 
peļņas gūšanai. Nemitīgs attīs-
tības, zināšanu apguves un paš-
izaugsmes stāsts. Plašu zināšanu, 
nerimstošas zinātkāres, apskau-
žamas enerģijas un drosmes riskēt 
iemiesojums. Zigrīda iedvesmo 
un iedrošina ikvienu nebaidīties 
un uzsākt savu uzņēmējdarbību. 
Kaut vai tas būtu zedeņu žogu pī-
šanas darbs – seno amata prasmju 
atdzimšana, kuras rezultātus vēl 
šobrīd varam vērot Ventspils zilā 
karoga pludmalē, kur Z.  Mante-
jas pītie žogi aiztur spītīgos jūras 
vējus un neļauj tiem izpostīt kāpu 
stādījumus, un ierobežo kāpu 
migrāciju. Skolēni ar interesi pie-
dalījās zedeņu žogu izgatavošanas 
meistarklasē, zāļu tējas gatavoša-
nā un degustācijā, dāvanu kom-
plektu noformēšanā un pašās bei-

gās – dzejoļa sacerēšanā.
Zanes Gustas lolojums “Lavan-

derrvilla” – īpašs sajūtu un maņu 
baudījums Grobiņas novadā, kur 
lavandu smarža apņem un nomie-
rina pat vissatrauktāko prātu un 
ļauj baudīt nepastarpināto dabas 
tuvumu. Visdelverīgākie puiši bez 
ierunām ķērās pie lavandām pil-
dītu smaržu maisiņu gatavošanas 
– tik aizraujošs un pārliecinošs ir 
Zanes stāsts par “Lavandervillas” 
dzimšanu pirms pieciem gadiem 
un pašu spēkiem sasniegto. Ne-
sakoptā zemes gabalā, ieguldot 
izdomu, enerģiju, darbu un ticību 
saviem mērķiem, Zanes ģimene 
pāris gadu laikā ir vienlaicīgi at-

tīstījusi vairākus uzņēmējdarbības 
virzienus – mīļdzīvnieku viesnīcas 
pakalpojumus, tūrisma nozari, ro-
taļlietu ražošanu. Pateicoties stra-
tēģiskai plānošanai un globālam 
skatam uz iespējamo noieta tirgu, 
Zane ir panākusi, ka 80% viņas sa-
ražoto rotaļlietu nonāk eksporta 
tirgū un pieprasījums tikai turpina 
augt. Uzņēmēja ir realizējusi trīs 
Eiropas Savienības līdzfinansētos 
projektus un iedrošina arī citus, 
strādājot VRG biedrībā “Liepā-
jas rajona partnerība”. Zane ir īsts 
mutuļojošs iedvesmas avots – 
klausītājiem, īpaši meitenēm, elpa 
aizrāvās klausoties, kā Zane pēc 
vairākiem Maiami pavadītiem ga-

diem, pēc filmēšanās Losandželo-
sā, pieņēma neatgriezenisku lēmu-
mu atgriezties Latvijā, jo ilgas pēc 
mājiniekiem, vecākiem, draugiem 
bija kļuvušas nepanesamas. Zanes 
stāstā ieklausījās ikviens, jo bieži 
vien mums katram šķiet, ka labi ir 
tur, kur mēs neesam, bet, pametot 
mājas un meklējot laimi svešat-
nē, ne visiem ir lemts to atrast. 
Klausoties Zanē, visu rokas čakli 
kustējās – uz lina maisiņiem parā-
dījās izšūti iniciāļi, latvju zīmes un 
citi simboli, ko skolēni izšuva gan 
krustdūrienā, gan spodršuvumā. 
Pēc izšūšanas maisiņi tika piepil-
dīti ar kaltētiem lavandu ziediem 
un aizdarīti ar krāsainām lentītēm. 

Ventspils poligonā notika talka

Talkā strādāja gan liels, gan mazs, atkritumu netrūka. JĀŅA MATUĻA ARHĪVA FOTO

Zūru pamatskolas audzēkņi tikās ar uzņēmējām
Tā tapa mīļi suvenīri mammām vai 
piemiņas veltes pašiem no šīs aro-
mātiskās meistarklases. Būdama 
Grobiņas patriote, Zane vēlējās pa-
rādīt skolēniem mājražotāju tirdz-
niecības vietu “Martas kiosks” un 
turpat esošo Grobiņas dabas taku 
– Ālandes upes atpūtas komplek-
sa pastaigu taka vijas cauri Grobi-
ņai līdzās Ālandes upes līkločiem 
trīs kilometru garumā. Līdzās 
pastaigu takai plūst Ālandes upe, 
bet apkārt virmo leģendām apvīti 
nostāsti, kuri šeit ir zemē, akmenī 
un vārdos iekalti. Visas pastaigu 
takas garumā iespējams iepazīt 
šos stāstus ar informatīvu stendu 
un atraktīvu elementu palīdzību. 
Ālandes upes atpūtas kompleksa 
pastaigu takas viens no sākumiem 
rodams Grobiņas viduslaiku pilī ar 
bastioniem. Šobrīd drupas ir ie-
konservētas, saglabājot tām pieeju. 
Ir izbūvēta estrāde, blakus atrodas 
bērnu rotaļu laukums, ko nekavē-
jās izmēģināt arī mūsu grupas da-
lībnieki. Turpinot ceļu pa pastaigu 
taku, iespējams redzēt Grobiņas 
pilskalnu (Skābarža kalnu) un sen-
pilsētu, kas veido 6,24 hektāru lie-
lu teritoriju Ālandes upes labajā 
krastā. Neskatoties uz tveicīgo die-
nu, skolēni naski izstaigāja visus 
sešus pastaigu takas kilometrus, 
lai noguruši, bet apmierināti sāktu 
mājupceļu, kurš bija garum garš – 
skolas autobuss jau bija aizbraucis 
un tādēļ katrs skolēns bija jāno-
gādā līdz pašām namdurvīm – tā 
kopīgi vēl tika izlīkumoti Vārves, 
Ziru un Zlēku pagastu putekļainie 
celiņi, līdz pēdējais braucējs izkāpa 
Ventspilī un devās mājās.

Īrisa Roze-Posuma 

Zigrīda Manteja iedvesmo un iedrošina ikvienu nebaidīties un uzsākt savu 
uzņēmējdarbību.  ĪRISAS ROZES-POSUMAS FOTO  
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Dienā, kad Ventavā 
rīkoja pavasara gadatirgu, 
ciemā adatai nebija kur 
nokrist. Automašīnas 
rindojās pat uz Ventspils–
Kuldīgas šosejas. Interese 
par notiekošo bija liela.

Pirmais gadatirgus Ventavā 
notika pirms pieciem gadiem, tā-
dēļ šoreiz bija pasākuma pirmā 
jubileja, un visi tika cienāti ar gar-
dām kūciņām. Ideja rīkot gadatir-
gu radās Vārves pagasta pārvaldes 
vadītājai Gunitai Ansonei, un 
viņa ir gandarīta, ka cilvēkiem tas 
patīk – viņi labprāt ne tikai pērk 
un pārdod, bet arī atpūšas, jo ir 
padomāts par kultūras un sporta 
programmu. Šoreiz izsniegtas 60 
tirgošanas atļaujas. Tirgū varēja 
iegādāties rokdarbus, konditore-
jas un suņu vilnas izstrādājumus, 
adījumus, uzlējumus, sieru, ro-
taļlietas, apģērbu, sviķu skaliņus, 
stādus – visu pat grūti uzskaitīt. 
Tāpat bija padomāts par to, lai 
viesiem nebūtu jādodas prom 
tukšiem vēderiem, bija iespēja no-
baudīt zupu un otros ēdienus, arī 
našķus. Pircēju vidū bija manāmi 
ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī 
no citiem pagastiem un pilsētām 
atbraukušie. 

Zireniece Vita Dāve uzsla-
vēja, ka ir gādāts par to, lai bēr-
niem būtu ko darīt. Viņa, būdama 
kultūras darbiniece, saprot, cik 
daudz enerģijas pasākuma rīko-
šanā ieguldījusi Vārves pagasta 

VĀRVE

Maijs – pēdējais pavasara mē-
nesis, kurā visiem pirmsskolas iz-
glītības iestādes grupas bērniem 
ir tik ļoti svarīgi notikumi: pirmā 
tikšanās ar skolu, skolotāju, pār-
gājiens, atvadu ballīte un ilgi gai-
dītais izlaidums.

Bērnudārzs kā vecs, labs 
draugs, ar kuru kopā būts, būs jā-
atstāj. 24. maijā satrauktas un lai-
mīgas izlaidumā ieskrēja “Bitīšu” 
grupas smaidīgās meitenes, kuras 
ar lepnumu teica: “Paliec sveiks, 
bērnudārzs!” 

Cik ātri paskrējušas dienas un 
nedēļas, gadi, un reizē ar ceriņu 
un bērzu meiju smaržu, māmi-
ņas un tēta samīļotas, meitenes 
palaistas tālākai dzīvei. Šī bija 
neaizmirstama un skaista svētku 
diena. Šogad grupiņu beidza as-
toņas burvīgas meitenes, kuras 
kopā ar tētiem bija sagatavojušas 
pārsteigumu deju. Māmiņu sejās 
bija manāms saviļņojums, smaids 
un kāda prieka asara... Arī mums, 
audzinātājām, izlaidums ir liela 
diena. Esam tik ļoti saradušas ar 
jūsu, pareizāk teikt, mūsu gudra-
jām, talantīgajām, mīļajām, nepa-
cietīgajām, laimīgajām meitenēm. 

“Zīļukā” 
nosvinēts 
izlaidums 

Tas viss bija! Svētku diena izdevās!
Vislielākais paldies jums, brī-

nišķīgie vecāki, par atbalstu un 

ticību mūsu spēkiem! Paldies par 
to, ka mēs visi kopā jutāmies kā 
viena liela ģimene. Novēlam vi-

siem izbaudīt vasaru un atpūsties. 
Novēlam ļauties sapņiem – gan 
lieliem, gan maziem. Esiet kopā ar 

savu ģimeni, un lai jūs katru dienu 
pavada mīlestība! 

Dace Jančuka

Astoņas meitenes ir gatavas skolas gaitām.   DACES JANČUKAS ARHĪVA FOTO

kultūras darba organizatore Inga 
Berga. Pati Inga stāsta, ka gata-
vošanās nākamajam gadatirgum 
sākas tad, kad beidzas iepriekšē-
jais. Pirmā sapulce, lai organizētu 

šāgada pasākumu, notika janvārī. 
Viņai palīgos bija 10 cilvēku, kuri 
izteica arī savas idejas, lai gada-
tirgus izdotos godam. Tā rīko-
šanu finansiāli atbalstīja ne tikai 

Ventspils novada pašvaldība, bet 
arī vairāki uzņēmēji un privātper-
sonas. Inga atzīst, ka lūgt vienmēr 
ir gūti, bet gandarījumu sniedz 
apziņa, ka uzrunātie cilvēki ir at-
saucīgi un saprot, kādēļ kultūras 
darba organizatorei nepieciešams 
papildu finansējums. “Uzskatu, 
ka gadatirgus izdevās! Ir tirgotāji, 
kas Ventavā ierodas katru gadu 
un izvēlas tieši mūsu pasākumu, 
lai gan citviet tieši tajā pašā die-
nā notiek līdzīgas aktivitātes. Es 
domāju, ka gadatirgus ir intere-
sants ar to, ka darbība notiek arī 
uz skatuves,” saka Inga. Viņai ir 
gandarījums par paveikto, un arī 
nākamgad gadatirgus Ventavā 
notiks. Starp citu, šoreiz varēja 
iegādāties ziepītes ar pasākuma 
logo. Pļaviņā pie pagasta pārval-
des ēkas būros un aplociņos uz-
turējās truši un putni. Tārgalnie-
ce Agnese Pirjajeva bija atvedusi 
šķirnes trušus: “Piedāvāju tos gan 
apskatīt, gan iegādāties. Mājās 
man ir ap 200 trušu, jo pavasarī 
sadzima daudz mazuļu. Man pa-

tīk Ventavas gadatirgū! Cilvēki 
grozās, laiks ir skaists, viss no-
tiek. Ir prieks, ka varu šeit pārstā-
vēt savu Tārgales pagastu, un tas 
nekas, ja šodien neko nepārdošu. 
Galvenais ir piedalīties un rekla-
mēt savus dzīvniekus.” Savukārt 
užavnieks Arnis Pāvelsons, ku-
ram pieder minizoodārzs “Silkal-
ni”, rādīja šķirnes baložus: “Gribu 
iepazīstināt cilvēkus ar savu ko-
lekciju. Katrai šķirnei ir savs rak-
sturs – daži putni ir mīlīgāki, citi 
kauslīgāki. Es par to labprāt pa-
stāstu.” Puzeniece Gunita Ķirse, 
grozoties citu apmeklētāju vidū, 
iesaucās: “To es saprotu – tas ir 
gadatirgus, te viss ir!”

Ventavas gadatirgus norisi 
finansiāli atbalstīja Ventspils no-
vada pašvaldība, Vārves pagas-
ta pārvalde, “Kurzemes radio”, 
“Ventas Balss”, ZS “Krāciņi”, ZS 
“Pūpoliņi”, SIA “Miesnieks”, SIA 
“Akmeņkalni”, SIA “Užavas alus”, 
Māliņu un Liepiņu ģimene, Māris 
Grinbergs. 

Marlena Zvaigzne

Ventavas gadatirgus 
stabilās tradīcijas

Tārgalnieks Dāvis Laksbergs piedāvāja priežu sviķu 
skaliņus.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Pasākumu atklāja Miķelis (Valdis Šmēliņš ) un Anniņa 
(Inga Berga).
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VENTSPILĪ 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mu-

tiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
Brīvības ielā 41, Ventspilī, kadastra Nr. 27000080305.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
6. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Saimniecības noda-
ļas vadītāju, tālr. 26175865.

Izsoles sākumcena – 91  200 eiro, nodrošinājums – 
9120 eiro, izsoles solis – 1000 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 6. augus-
ta plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 7. augustā plkst. 
14.30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

UGĀLĒ 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpa-
šumu (zemes gabalu un mežaudzi) “Miķeļi”, kadastra Nr. 
98700010091, Ugāles pagasts, Ventspils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
gada 6. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.

Izsoles sākumcena – 55 000 eiro, nodrošinājums – 5500 
eiro, izsoles solis – 1000 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 

kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HA-
BALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 6. augus-
tam plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 7. augustā plkst. 
13.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

ANCĒ 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašu-
mu (zemes gabalu un mežaudzi) “Mežavaski”, kadastra Nr. 
98440020044, Ances pagasts, Ventspils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
6. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Ances pagasta pār-
valdes vadītāju, tālr. 29463773.

Izsoles sākumcena – 22 940 eiro, nodrošinājums – 2294 
eiro, izsoles solis – 1000 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HA-
BALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 6. augus-
tam plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 7. augustā plkst. 
13.20 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpa-
šumu (zemes gabalu un mežaudzi) “Vilkastes”, kadastra Nr. 
98440090045, Ances pagasts, Ventspils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
6. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Ances pagasta pār-

valdes vadītāju, tālr. 29463773.
Izsoles sākumcena – 73 600 eiro, nodrošinājums – 7360 

eiro, izsoles solis – 1000 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 

kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HA-
BALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 6. augus-
tam plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 7. augustā plkst. 
13.40 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

PĀRDOD NEKUSTAMO MANTU 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod 

par brīvu cenu nekustamo mantu – divistabu dzīvokļus Ugālē,  
Ugāles pagastā: Rūpnīcas iela 4 – 2, nosacītā cena 230 
eiro; Rūpnīcas iela 4 – 47, nosacītā cena 220 eiro; Rūpnī-
cas iela 4 – 48, nosacītā cena 230 eiro. Atsavināmie īpa-
šumi apskatāmi darba dienās, apskates laiku iepriekš sa-
skaņojot ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25454948,  
e-pasts: vnkserviss@ventspilsnd.lv.

Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesī-
bas iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu 
un tiku si reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. Ar 
pārdo šanas no teikumiem var iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklē tāju pieņemšanas centrā Skolas ie lā 4, Ventspilī, 
1. stāvā, Ugāles pagas ta pārvaldē un Ventspils novada pašval-
dības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv. Atsavināmā 
nekus  tamā īpašuma nosacītā ce na jā iemaksā Ventspils nova-
da pašval dības kontā LV04HABA 0551025783903 AS “Swed-
bank” nākamās darbdienas laikā no norēķina saņemšanas 
dienas par nekustamo īpašumu. Pieteikumu reģistrācija dar-
badienās Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā Ventspilī, Skolas ielā 4, 5. kabinetā (kontaktpersona: 
Gita Horste, tālr. 63629418, 25749170 e-pasts: gita.horste@ 
ventspilsnd.lv).

Tārgales pamatskolas sko-
lēni turpina aktīvi darboties Ei-
ropas projekta “Erasmus+” ak-
tivitātēs “Communication is the 
Key”, kurās piedalās dalībnieki 
no Portugāles, Spānijas, Rumā-
nijas, Bulgārijas un Turcijas. 
Maija sākumā darba vizītē uz 
Leziny pilsētu Polijā devās Tār-
gales pamatskolas skolēni Da-
niella Zviedre, Kristaps Lauris 
Radelis un šo rindiņu autors. 
Audzēkņi dzīvoja poļu ģimenēs, 
ar kurām viņi internetā sazinājās 
pāris nedēļu iepriekš, tā iepazīs-
tot sadzīves tradīcijas, ikdienas 
rūpes, dzīves stilu. 

Projekta grupas dalībnieki ap-
meklēja mācību stundas – iepazi-
nās ar mācību procesu skolā, pie-
dalījās dažādās radošās darbnīcās, 

rehabilitācijas centrā vēroja nodar-
bības darbā cilvēkiem ar speciālām 
vajadzībām un kinologu darbības 
kopā ar četrkājainajiem draugiem, 
piedalījās sporta pēcpusdienā.

Interesanta un saistoša bija 
arī kultūras programma – skola 
svinēja savu 80 gadu pastāvēša-
nas jubileju. Skola tika dibināta 
mūsdienu pasaulei tik traģiskā da-
tumā – 1939. gada 1. septembrī, 
kad Eiropā sākās II pasaules karš. 
Projekta grupas dalībnieki ap-
meklēja seno Polijas pilsētu Kra-
kovu, Silēzijas vēstures muzeju, 
viesojās pie Leziny pilsētas mēra. 
Lūk, skolēnu viedoklis par vizīti. 
Daniella  Zviedre: “Man patika 
projekta grupa, tā bija draudzīga, 
labi varēja sarunāties. Man gar-
šoja poļu virtuves ēdieni. Notika 

TĀRGALE

interesantas, saistošas nodarbī-
bas. Ģimene, kurā dzīvoju, bija 
viesmīlīga. Pirmo reizi biju ogļu 
raktuvēs muzejā 300 m dziļumā, 
un, protams, atmiņā paliks Kra-
kovas vecpilsēta. Kristaps Lauris 
Radelis saka: “Pirmo reizi lidoju 
ar lidmašīnu, un uzreiz divi reisi: 

Rīga–Varšava un Varšava–Katovi-
ce! Man ļoti patika uzņemšana ģi-
menē, sadraudzējos ar poļu zēnu 
Saimonu, arī viņš nodarbojas  ar 
sportu, spēlē futbolu. Interesan-
tas bija radošās darbnīcas, kurās 
gatavojām dažādas lietas. Tomēr 
vislielākais ieguvums – angļu va-

lodas lietojums sazināšanās pro-
cesā ar citu zemju skolēniem.”

Jūnija sākumā notiks projekta 
noslēguma vizīte Rumānijā, Jaši 
pilsētā, kad tiks rezumēts projekta 
gaitā paveiktais.

Tārgales pamatskolas
 skolotājs Agris Paipals

Tārgalnieki un pužiņi 
līderu vidū 

2018./2019. mācību gadā “Zaļās jostas” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tī-
rai Latvijai!”, piedaloties 92 720 bērniem un jauniešiem no 388 izglītības iestādēm, savāktas un 
otrreizējai pārstrādei nogādātas 939,544 tonnas makulatūras. No Kurzemes reģiona konkur-
sā piedalījās 73 izglītības iestādes, savācot 206,83 tonnu makulatūras. Visvairāk makulatūras 
Kurzemes reģionā savākušas Ventspils pilsētas un novada mācību iestādes. Puzes pamatskolas 
audzēkņi konkursa “Tīrai Latvijai” laikā savākuši 6,618 tonnu makulatūras, savukārt Tārgales 
pamatskolas skolēni – 6,515 tonnu nevajadzīgu papīru. Apsveicam rosīgos vides saudzētājus!

Marlena Zvaigzne   

INFORMĀCIJA

Daniella un Kristaps (centrā) kopā ar poļu skolēniem, kuru ģimenēs dzīvoja vizītes laikā.
AGRA PAIPALA FOTO

Projekta “Communication 
is the Key” darba vizīte Polijā

Izsola nekustamo īpašumu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2019. gada 30. maijā
Nr3 (protokols Nr.44, 3.§) 

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

                                 Izdoti saskaņā ar likumu  ”Par pašvaldībām”
 43. panta trešo daļu 

 Izdarīt Ventspils novada domes 2014. gada 12. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 
”Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem” šādu  grozījumu:

Papildināt ar 21.1 punktu šādā redakcijā:
“21.1 Lēmums par pabalsta piešķiršanu politiski represētai personai tiek pieņemts, 

pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu, kuru persona iesniedz Sociālajā 
dienestā un uzrāda politiski represētās personas apliecību.”.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS 
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Ja esat Ventspilī, aizejiet 
līdz Rātslaukumam un 
pieklauvējiet pie Rakstnieku 
mājas durvīm. Tur līdz Dzejas 
dienām rudenī apskatāma 
Laimdotas Junkaras gleznu 
izstāde “Pelēkie…”

Sešos darbos redzami akmeņi, 
un tā ir viena no gleznotājas iemī-
ļotajām tēmām, meklējot zemteks-
tus un nozīmīgumu ieraudzītajā. Šī 
ir otrā reize, kad Laimdota savas 
gleznas rāda Rakstnieku mājā, un 
tas ir zīmīgi – kā atklāšanas pa-
sākumā pastāstīja mājas vadītāja 
Andra Konste, daudzi dzejnieki un 
rakstnieki nes uz māju akmeņus, 
tie krājas plauktos, tādēļ palaikam 
jāiznes laukā, jo pretējā gadījumā 
ēka nogrimtu smaguma dēļ. Dau-
dzi ugālnieces darbi iepriekš bijuši 
redzami citās izstādēs. Viņa ir ko-
mentējusi katru no tiem. Piemē-
ram, 2016. gadā tapušais “Mūris” 
ir laukakmeņu mūra fragments – 

sienas portrets, piemineklis amat-
nieku darbam. Kā norāda pati au-
tore: “Milzu laukakmeņi un starp 
tiem no mazajiem akmeņiem likts 
gluži ornamentāls mūrējums: tā 
daudzveidība pārsteidz…”

Izstādes atvēršanā Laimdota 
pastāstīja par vēl vienu priecīgu no-
tikumu – grāmatas “Ugāle laikmetu 
ceļos. II daļa” izdošanu. Pirmā daļa 
klajā laista 2017. gada jūnijā, tajā au-
tore apskatīja laika posmu no 1905. 
līdz 1945. gadam, šoreiz izpētīts 
pēckara periods līdz 1960. gadam. 
Laimdota uzsver, ka, attēlojot noti-
kušo, nepauž savu viedokli, bet pie-
min faktus, ļaujot lasītājam pašam 
secināt, ko viņš domā par vienu vai 
otru notikumu. Ja kāds stāsts bijis 
īpaši aizraujošs, bet runātājs nav 
vēlējies, lai viņu atpazīst, novadpēt-
niece norādījusi, ka teicējs bijis ano-
nīms. Par pēckara periodu izdevās 
iegūt tik daudz ziņu, ka grāmatai ir 
divi sējumi. Tās ievadā Laimdota 

raksta: “Uz veco zemnieku pleciem 
tiek balstīts viss jauncelsmes darbs 
tīrumos un mežos, ciršanas normas 
pildot. Artelī stājoties, nākas atdot 
zirgus, var paturēt tikai vienu govi. 
Oficiāli paustais optimisms rokro-
kā ar drakonisko bardzību: draudi 
un aresti. Kad noriet Staļina saule, 
sākas kukurūzas ziedu laiki. Cilvē-
ki nevis dara darbus, bet nemitīgi 
cīnās, ir iesaistīti sociālistiskajā sa-
censībā. No kolhoza aiziet nevar. Jā-
lūdz izlaist, tad valde varbūt izlaidīs 
vai arī izslēgs…”

Laiks pēc Otrā pasaules kara 
bija skaudrs. Daudzus apcietināja 
par valsts obligāto nodevu nepildī-
šanu. Toreiz bijuši apvienotie lopi, 
sabiedriskais ganāmpulks. “Kār-
tojot pēckara gadu laikrakstu, pa-
gasta IK protokolu tekstus, liekot 
klāt atmiņu stāstus, tā laika dzīves 
gaita atklājas visā savā baisumā. 
Viena pagasta robežās te izlasāma 
pirmo padomju gadu vēsture. Tā 

Ar šādiem vārdiem šogad sākās 
“Ugāles vidusskolas pārgājiens/
velobrauciens 2019”. Ko tas nozīmē? 
Tas lai paliek kā noslēpums tikai starp 

tiem, kuri ar to sastapās. 
18. maija rītā pavasara saules tveicē Ugā-

les vidusskolas skolotāji, skolēni un viņu ve-
cāki pulcējās pie skolas, lai atkal dotos jaunā 

ANCE Maizes diena Ances muižā
Ir dzirdēts teiciens – lai saprastu latvieti, ir jāsaprot stāsts 

par maizi. Tas ir viegli vai grūti – šodienas cilvēkam saprast 
latviešu maizes stāstu?

Senāk, kad maizi cepa ikvienā latviešu sētā, maizes stāsts bija sapro-
tams ikvienam. Tagad situācija pavisam cita – ieej veikalā un izvēlies 
no piedāvātā klāsta, kādu tik sirds kāro. Bet maize, jo īpaši rupjmaize, 
latviešu tautai vienmēr bijusi ļoti nozīmīga. Ne velti visvairāk apdzie-
dātais ēdiens tautasdziesmās ir maize. Jo tas nav tikai ēdiens. Latvietim 
maize ir arī kultūras vērtība. Neviena cita ēdiena pagatavošanai no mīk-
las iejaukšanas līdz pat kukuļa nonākšanai uz galda nav veltīts tik daudz 
ticējumu un rituālu. Rupjmaize ir latviešu tautas simbols un Latvijas lep-
nums. Tāpēc bieži vien pie rupjmaizes garšas pieradušiem, aizbraucot 
ārpus Latvijas, šīs garšas pietrūkst. Kādā maija piektdienas pēcpusdienā 
Ances pamatskolas 1.–6. klases skolēni tikās ar kopas “Paukers” pārstāv-
jiem kopīgā pasākumā – maizes diena Ances muižā, kur varēja klausī-
ties maizes stāstus, maizes cepšanas gudrības, ticējumus un pasakas par 
maizi, uzzīmēt maizes zīmi un pašiem iemēģināt roku kliņģeru cepšanā.

Līga Grīnberga 

Ances pamatskolas audzēkņi muižā izzināja maizes 
noslēpumus.
LĪGAS GRĪNBERGAS FOTO  

bija visur. Protokolu teksti dzelžai-
ni atmasko laikmeta liturģiju. Ap-
riņķi pārtop par rajoniem ar stipri 
sagrozītām robežām.”

Sirsnīgs paldies Laimdotai par 
enerģiju un uzņēmību, jo grāmatu 
izdošana ir viņas privātā iniciatīva. 
Esot padomā jau nākamais izde-
vums – gaidīsim, kad autore tam 
pieliks punktu un laidīs tautās! Vēl 
tikai jāpiebilst, ka Laimdotas grā-
matas atvēršanas svētki Ugālē bija 

kā salidojums, jo bija ieradušies arī 
tādi cilvēki, kas vairs nedzīvo pa-
gastā, tomēr turpina interesēties 
par sava dzimtā ciema tagadni un 
pagātni. Pasākumā pēc jaunās grā-
matas bija tik liels pieprasījums, 
ka autore devās pakaļ vēl dažiem 
eksemplāriem, lai tos varētu iegā-
dāties visi, kas vēlējās. Laimdota ir 
pasūtījusi papildu metienu, jo inte-
rese par grāmatu ir liela.

Marlena Zvaigzne 

Laimdotai rokās 
grāmatas pirmā 
daļa, bet nu jau var 
tikt arī pie otrās, 
kam ir divi sējumi. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO Pēckara gados tā bija visur

“Svītrains nav balts, un balts nav svītrains”

Pārgājiena un velobrauciena dalībnieki veica dažādus uzdevumus. 
LIENES RODIONOVAS ARHĪVA FOTO

izaicinājumā. Šoreiz pasākumā piedalījās 42 
dalībnieki – trīs riteņbraucēju un trīs gājēju 
komandas. Orientēšanās maršrutos viņus gai-
dīja ne vien brieži, lapsas, zaķi un skudras, bet 
arī pārstāvji no triāla kluba “Karters”, Zemes-
sardzes 46. bataljona, Valsts meža dienesta, 
Ugāles vidusskolas un Talsu sporta skolas, arī 
Ugāles jaunsargi, kuri nodrošināja dalībnie-
kiem ne vienu vien azartisku, enerģisku, erudī-
tu un sportisku pārbaudījumu. Šogad maršruti 
tika izveidoti krietni sarežģītāki nekā pagājušā 
gadā, un neuzmanīga grupas vadītāja rokās 
nonākusī papīra lapa ar norādēm varēja ne-
manot novirzīt komandu prom no paredzētā 
maršruta – šajā gadījumā stiprināja komandas 
gars un izturība. Galapunktā, kā ierasts, visus 
gaidīja mīkstā zālīte, kur apgulties, visgardākā 
skābeņu zupa, stilizētā karameļu kūka ar gran-
diozo salūtu, pasākuma nozīmītes, kā arī ce-
ļojošā balva – “Ugāles vidusskolas pārgājiena/
velobrauciena” koka klucis, kuru šogad ieguva 
komanda “Dāmu pops”. 

Laikietilpīgāko un vērtīgāko darbu šī pa-

sākuma izveidē ieguldīja Ugāles vidusskolas 
padomes priekšsēdētājs Andris Bernāns, kurš 
ar savām profesionālajām zināšanām izveido-
ja aizraujošu maršrutu, iedziļinājās ikvienā 
darbā un sagataves procesā, lai dalībniekiem 
radītu pēc iespējas interesantāku un drošu 
vidi visas dienas garumā. Liels paldies visu 
piesaistīto iestāžu pārstāvjiem par pašaizlie-
dzīgo darbu un atbalstu šī pasākuma realizē-
šanā. Ēšana vienmēr cilvēkiem ir neatsverami 
būtiska pasākuma sastāvdaļa, tāpēc pateica-
mies par ieguldīto darbu mūsu pavārei, kā arī 
visām iesaistītajām personām, kuras palīdzēja 
materiāli nodrošināt pārtiku un citas nepie-
ciešamās lietas.

Sarosieties, sasparojieties un gaidiet nā-
kamo pavasari, lai, ja nu neesat šogad pa-
spējuši piedalīties šai enerģiskajā pasākumā, 
varat to izmēģināt nākamajā gadā. Skolēn, 
lai tev krāšņs un notikumiem bagāts vasaras 
brīvlaiks!

Ugāles vidusskolas padomes 
priekšsēdētāja vietniece Liene Rodionova
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Lai sedza tautu meita
Savu dziesmu galdautiņu.

Latvijas Republikas Neatka-
rības deklarācijas pasludināšanas 
gadadienu Ugālē atzīmēja ar svēt-
ku koncertu, kurā uzstājās teju visi 
Ugāles tautas mākslas un amatier-
kolektīvi, kā arī Mūzikas un māks-
las skolas (MMS) audzēkņi. Ietērpt 
ik deju, ik dziesmu, ik skaņdarbu 
tautasdziesmās bija ne vien viegli, 
bet arī ērti un komfortabli, jo katrā 
no mums šī tautiskuma un kopības 
sajūtas izpausme ir asinīs – tikai jā-

rada labvēlīgi apstākļi to visu palaist 
uz āru. Un ugālniekiem tas izdevās 
lieliski. Koncerta apmeklētājiem 
patīkamu pārsteigumu sagādāja arī 
dāmas no līnijdeju kolektīva “Mar-
grietiņas”, kuras gaumīgi krāšņos 
tērpos tautasdziesmas pavadīju-
mā eleganti sev ierastajā deju stilā 
izdejoja šo priekšnesumu. Pūtēju 
orķestris “Ugāle” kā ikreiz bija uz-
devumu augstumā un ieskandināja 
tautas mūziku visdažādākās inter-
pretācijās. Ar savu neatkārtojamo 
auru, atdevi un spraigumu tautas-
tērpu krāšņumā izpaudās azartis-

Piepildītā Ģimenes diena
Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli un gaismu, tāpēc nav nejaušība, ka 

Ģimenes dienu svin pavasarī. 15. maijā grupu “Kukainīši” un “Sprīdīši” 
bērni veltīja pasākumu saviem mīļajiem. Uz to bija aicinātas visas au-
dzēkņu ģimenes: mammas un tēti, brāļi un māsas, arī vecvecāki. Bērni 
svētkus atklāja kopīgā muzikālā priekšnesumā, kurš radīja pacilātības un 
emocijām bagātu brīdi. Tika runātas skaistas dzejas rindas, dziedātas 
dziesmas un izdejoti raiti deju soļi. Grupa “Sprīdīši” viesiem parādīja uz-
vedumu “Zaķīšu pirtiņa”. Šajā dienā tika pasniegtas ar lielu mīlestību un 
sirds siltumu bērnu pašu gatavotās apsveikumu kartītes. Skolotājas Elīna 
Zaharova un Ilva Rūmniece pateicās visām ģimenēm, kuras piedalījās 
šajā pasākumā, par atsaucību un jauki pavadīto pēcpusdienu.

Par grupu “Zīļuki” un “Pūcītes” mirkļiem, kas tika pavadīti kopā ar 
vecākiem, stāsta skolotāja Rita Bugajenko. Viņu svētki bija īpaši ar teātra 
uzvedumu “Lācis Pekainis un viņa draugi” un koncertuzvedumu “Pa-
vasaris”. Vērojot tos, klātesošie varēja priecāties par bērnu talantu un 
atraktivitāti, iejūtoties aktieru lomās. Arī šo grupu vecāki tika pārsteigti 
ar dāvanām. Kas gan var būt labāks par smaidu viņu sejās un prieku acīs!

Jaunākās grupas “Ezīši” audzēkņi savus vecākus un vecvecākus uz Ģi-
menes dienas pasākumu aicināja 24. maijā, kas bija pēdējie kopīgie svētki 
šajā grupā. Tādēļ tā bija arī kā atvadu ballīte no grupas “Ezīši”, lai rudenī 
dotos uz nākamo grupiņu. Svētku pēcpusdiena sākās ar bērnu koncertu, 
kura scenārija pamatā bija Dz. Rinkules-Zemzares dzejoļi no grāmatas 
“Mazuļi”, dziesmiņas un dzejoļi par dažādiem dzīvniekiem. Koncerta no-
slēgumā bērni sveica savas ģimenes ar pašgatavotām kartītēm. Savukārt 
skolotājas Baiba Kečko un Sandra Leigute pateicās vecākiem par atsau-
cību un pozitīvo sadarbību mācību gada laikā, īpaši atzīmējot Aņičkinu 
un Dermaku ģimenes. Arī vecāki bija sagatavojuši pārsteigumu grupiņas 
bērniem – pašgatavotu interaktīvo spēli. Pēc svinīgā pasākuma zālē visi 
devās laukā, kur gan bērni, gan vecāki baudīja jauko laiku, kopā būšanu 
un darbošanos radošajās darbnīcās. Jauku vasaru vēlot, savu stāstījumu 
beidza skolotājas Baiba Kečko un Sandra Leigute.

Daina Vispoļska

Mūsu skolas jaunie žurnālisti 
un interesenti tika uzaicināti uz 
gadskārtējo augstskolas “Turība” 
skolu žurnālistikas pulciņu klu-
ba salidojumu. Šoreiz salidojuma 
tēma bija “Mūsdienīga komuni-

kācija reālajā un virtuālajā vidē”. 
Nodarbības vadīja žurnālisti Velta 
Skolmeistere un Jānis Domburs.

Kā vienmēr smaidīgi un atvēr-
ti sarunai, mūs sagaidīja Biznesa 
augstskolas “Turība” Komunikāci-

jas fakultātes dekāns Andris Pēter-
sons un šīs pašas augstskolas pro-
grammas “Žurnālistika un mediji” 
direktors Lauris Zvejnieks.

Salidojuma rīkošanas galvenie 
mērķi ir:

Baltā galdauta svētkos 
piedalījās arī pūtēju orķestra 
“Ugāle” dalībnieki.  
ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Tautasdziesmās izaustā 
Baltā galdauta svētki

kais deju kolektīvs “Spiekstiņi” un 
skanīgā folkloras kopa “Urdava”, 
savukārt mazie dejotāji no kolek-
tīva “Sauleszaķīši” un MMS au-
dzēkņi cītīgi un apzinīgi uzstājās 
ar saviem piekšnesumiem, radot 
šo tik svarīgo sajūtu, ka mums aug 
lieliska un talantīga paaudze, kura 
spēs cienīt un nest tālāk latviešu 
kultūru. Patīkami piezemēto un 

nepiespiesto gaisotni koncertā pa-
pildināja tautasdziesmu stāstītājas 
no kolektīva “Ugāles drāma”. Ja pa-
sākuma apmeklētāji sajuta šo vien-
kāršumu un nepiespiestību, ja lēnī-
gi apgaroti ar smaidu devās prom 
ar “paldies” vārdiem, tad mērķis 
ir sasniegts. Un par to vislielākais 
paldies vienmēr pašaizliedzīgajiem 
Ugāles kolektīvu dalībniekiem un 

atsaucīgajiem MMS pedagogiem 
un audzēkņiem. Celsim godā to 
cilvēku darbus, kuri pirms mums 
paveikuši tik daudz cēlu un vērtīgu 
darbu, lai mēs būtu Latvija. Turē-
sim savu galvu augstu paceltu un 
turpināsim iesākto! 

Ugāles tautas nama vadītāja 
Liene Rodionova

Jaunie žurnālisti iegūst vērtīgu pieredzi
l motivēt skolēnus veidot 

žurnālistikas pulciņus skolās, iz-
dot skolas avīzes, veidot radio rai-
dījumus un video;

l veicināt dalīšanos zināša-
nās, prasmēs un kompetencēs par 
skolu mediju darbību;

l uzturēt sadarbību starp 
“Turības” skolu žurnālistikas pul-
ciņu kluba biedriem.

1. daļā bija Veltas Skolmeiste-
res lekcija par mūsdienīgu komu-
nikāciju reālajā un virtuālajā vidē, 
viņa arī mūs informēja par to, kā 
izveidot modernu mājaslapu un 
virtuālo avīzi.

Pasākuma otrajā daļā pie 
mums viesojās visiem labi zinā-
mais “Delfi TV” žurnālists Jānis 
Domburs, viņš runāja par savu 
ilgo darba pieredzi žurnālistikā, 
sniedzot dažādus vērtīgus pado-

mus vēl tikai topošajiem šīs noza-
res pārstāvjiem, stāstot par darbu 
televīzijas raidījumos. Mums tapa 
skaidrs, ka profesionāla žurnālista 
galvenais uzdevums ir sagatavot 
objektīvu, nevienu neaizskarošu 
informāciju. Visbiežāk žurnālis-
ta darba laiks ir nenormēts un ir 
atkarīgs no aktuālo notikumu no-
rises laika un vietas. Tiesa, daži 
jauno žurnālistu uzdotie jautāju-
mi lika Jānim Domburam aizdo-
māties.

Sakām lielu paldies salidojuma 
organizatoriem un ar nepacietību 
gaidām nākamo, 6. salidojumu. 
Paldies par gardajām pusdienām 
“Turībā”! Žurnālistikas pulciņa 
dalībnieki varēja nokļūt Rīgā, pa-
teicoties Ventspils novada pašval-
dībai. Paldies!

    Tija Freimane

Ugālnieki Rīgā, gatavi piedalīties žurnālistikas pulciņu kluba salidojumā.  
INGRAS ZAĻAKALNES FOTO

Grupas “Pūcītes” atvadas no pirmsskolas iesākās 
jau 16. maijā, kad bērni devās pārgājienā uz Ugāles pils-
kalnu. Devāmies ceļā no pirmsskolas izglītības iestādes 
“Lācītis” un sekojām zaķa Briča atsūtītām norādēm. Tā 
nonācām galapunktā Ugāles pilskalnā, kur bērnus līks-
mi sagaidīja zaķis Bricis un bērnu vecāki. Apskatījām 
Ugāles barona kapus, uzzinot daudz jauna. Nedaudz 
vēlāk kopīgi gājām jautrās atrakcijās, jauki pavadot 
dienu. Bērnu sajūsma bija neiedomājama! Paldies ve-
cākiem Gitai, Inesei un Samantai. Bez jūsu palīdzības 
mums tas nebūtu izdevies!

27. maijā tematiskajā bērnu rītā “Paliec sveiks, bēr-
nudārzs!” kopā pulcējās visas grupiņas – “Ezīši”, “Kukai-
nīši”, “Sprīdīši”, “Pūcītes” un “Zīļuki”. Visiem nodziedot 
“Labu dienu”, bērniem pievienojās Lācis, kurš laika aps-
tākļu dēļ bija nokavējis pasākuma sākumu. Bērni Lāci 
sagaidīja priekpilni. Turpinājumā notika darbošanās 
grupās, kur audzēkņi, kuri jau septembrī dosies uz sko-
lu, izpildīja vēl pēdējos pārbaudījumus. Lācis paziņoja, 
ka audzēkņi gatavi skolai – gudri, aktīvi un zinātkāri. 

30. maijā iestādei sveikas teica 30 audzēkņi. Skaistas 

frizūras meitenēm, džentelmeniska nostāja zēniem un 
ziedu smarža deva mums iespēju vēlreiz iejusties skais-
tajā laikā, ko visi saucam par bērnību. 

Izlaidums ir īpašs pasākums gan skolotājiem, gan 
bērniem un viņu vecākiem. Mazais bērns pēkšņi ir iz-
audzis liels un gatavs doties skolas gaitās. Mums, sko-
lotājiem, izlaidums ir priecīga un mazliet skumja diena. 
Prieks par padarīto darbu, par bērnu sasniegumiem, 
par viņu mīlestību. Skumjas, ka atkal kāds posms dzīvē 
ir aizritējis un jāšķiras no saviem audzēkņiem. 

Izlaidumā centāmies sarīkot neaizmirstamus svēt-
kus gan bērniem, gan vecākiem. Sākot skanēt svinīgai 
mūzikai, zālē ienāca bērni, kuri jau septembrī būs sko-
lēni. Turpinājumā neliels bērnu koncerts ar skaisti dek-
lamētiem dzejoļiem, dziesmām un dejām. Vecāki, brāļi 
un māsas, kā arī pārējie viesi noskatījās koncertu, neiz-
tiekot bez prieka asarām, kas noritēja klātesošajiem pār 
vaigu! Neviens izlaidums nav iedomājams bez ziediem, 
dāvanām, grāmatām par piemiņu un laba vēlējumiem. 

Skolotāja Ilze Venškevica

Paliec sveiks, mīļais bērnudārzs! 

Paliec sveiks, mīļais bērnudārzs!  DAINAS VISPOĻSKAS FOTO
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808. Puzes mazpulks 
piedalījās Latvijas 
Mazpulku padomes 
2019. gadā izsludinātajā 
iniciatīvu konkursā 
vietējiem un reģionālajiem 
mazpulku pasākumiem, 
iegūstot atbalstu projektā 
“Iepazīsti Anci un mācies”. 
To īstenojām 20. maijā 
kopā ar Valdemārpils un 
Upesgrīvas mazpulkiem. 

Mazpulcēni apmeklēja Ances 
muižu ar mērķi iepazīt darbīgos 
Ances pagasta ļaudis un viņu pa-
veikto, piedalīties sklandraušu 
cepšanas darbnīcā un pašiem iz-
cept savu sklandrausi, iemācīties 
gatavot dažādus rokdarbus Ances 
rokdarbnieku kopas “Paukers” 
dalībnieku vadībā un ieklausīties 
sulīgajā tāmnieku izloksnē.

Pēc savstarpējas iepazīšanās 
mazpulku vadītāji nedaudz pa-
stāstīja par darbu mazpulkos, 
mazpulcēni uzdāvināja ančiņiem 
pagājušā gada kopīgā projektā ra-
dīto Valdemārpils – Puzes kalen-
dāru 2019.gadam, un darbs sākās. 
Rokdarbnieku kopas “Paukers” 
vadītāja Līga Grīnberga vadīja 
sklandraušu cepšanas darbnīcu. 
Katrs pasākuma dalībnieks izcepa 

divus sklandraušus, vienu nogar-
šoja turpat Ancē, bet otru, skais-
ti noformētu, aizveda uz mājām, 
lai arī mājinieki varētu nobaudīt, 
cik tie gardi. Līga Grīnberga vi-
siem svinīgi pasniedza Ances 
sklandraušu cepēju cunftes zeļļa 
diplomus. 

Pārējie Ances rokdarbnieku 
kopas “Paukers” dalībnieki nodro-
šināja mazpulcēniem trīs darba 
grupas un laipni dalījās ar savu 
pieredzi. Anna Sandere vadīja ra-
došo darbnīcu un mācīja gatavot 
ziediņus no vilnas dzijas. Katrs va-
rēja izvēlēties dziju, kas patika vis-
labāk, pārbaudīt pirkstu veiklību 
un pacietību, bet rezultātā priecā-
ties par jauku ziediņu. Vilnas dziju 
izmantoja arī otrās darbnīcas va-
dītājas Aīda Mažāne un Valentīna 
Legzdiņa, kas visiem iemācīja pa-
gatavot mīksto rotaļlietu – astoņ-
kāji. Šajā nodarbībā bija jāprot gan 
sasiet stingrus mezglus, gan sapīt 
bizītes, kas veidoja astoņas kājas, 
bet darba rezultāts visiem patika 
– iegūta taču pašu gatavota rotaļ-
lieta. Darbīgais “Paukera” dalīb-
nieks Pēteris Krūmiņš piesaistīja 
mazpulcēnu uzmanību ar saviem 
izgatavotajiem palīgrīkiem dažā-
du rokdarbu veikšanai un atļāva 

Puzes kultūras nama folkloras kopa 
“Sītava” viesojās pie Snēpeles ansambļa 
“Atvasara” dalībniecēm Snēpeles muižā, 
kur notika daudzu ansambļu sadziedāšanās 
pasākums. Snēpeles “Atvasara” vairākkārt ir 
piedalījusies “Sudrabotajās melodijās” Puzē, 
tāpēc šoreiz aicināja viesos pie sevis Puzes 
pārstāvjus. 

Snēpeles muižā rit plaši remontdarbi, celtnie-
kiem ir izdevies atsegt senus griestu zīmējumus, 
vairākas telpas jau sakārtotas, un snēpelnieki cer, 

ka viņi spēs muižā ienest jaunu elpu – daļēji tas jau 
izdevies.

“Atvasaras” draugu koncertā “Dziesmu treļļi Snē-
peles muižā” piedalījās arī ansamblis “Priekā” no 
Cīravas, “Vecie zēni” no Skrundas, “Dzirkstele” no 
Liepājas, līnijdejotāju grupa “Kafija” no Laidiem un 
Ventspils blumīzeristi – dažāda rakstura kolektīvi, līdz 
ar to koncerta programma bija ļoti daudzveidīga un 
saistoša, valdīja smaidi un humora dzirksts. Folkloras 
kopai “Sītava” tā bija jauna, interesanta pieredze.

Māra Kraule

Puzes pamatskolā mācību gada noslēgumā tradicionāli izvērtē 4.–9. 
klašu skolēnu veikumu un piešķir goda nosaukumu “Gada skolēns”. Visi 
skolotāji un pulciņu vadītāji novērtē ar noteiktu punktu skaitu skolēnu 
mācību darbu, izaugsmi mācību gada laikā, panākumus konkursos un 
olimpiādēs, līdzdalību ārpusklases pulciņos, aktivitāti klases sabiedris-
kajā dzīvē u.c. skolēnu sasniegumus. 10 skolēni, kas sasnieguši labākos 
rezultātus, saņem pateicības un dāvanu kartes. Šogad dāvanu karti viņi 
varēs izmantot Ventspils Piedzīvojumu parkā. Labāko desmitniekā ie-
kļuvuši Markuss Ernstsons, Sandijs Pliens, Reinis Zariņš, Signe Līdaka, 
Sindija Miķelsone, Sanija Apsīte, Haralds Apsītis, Ernests Sproģis, Elī-
na Sproģe un Roberts Anderšmits. Mācību gada noslēguma pasākumā 
skolas direktore Nellija Sileviča ar gandarījumu atzina, ka, salīdzinot ar 
pirmā semestra rezultātiem, audzis skolēnu skaits ar labām sekmēm.

Par “Gada skolēnu” šogad kļuva Reinis Zariņš no 4. klases, nedaudz 
no viņa atpaliek Roberts Anderšmits, Elīna Sproģe, un 4. vietā ir Haralds 
Apsītis. 

Māra Kraule

Mācījāmies Ances muižā

katram mazpulcēnam izgatavot 
koka suvenīru, iededzinot kokā 
vēlamo zīmējumu vai tekstu. Dar-
bošanās kopā ar Pēteri lielu prieku 
sagādāja zēniem, bet arī meitenes 
darbojās ļoti sparīgi un priecājās 
par sava darba rezultātiem. “Pau-
kera” dalībnieces Rita Jakovele, 
Lilija Kokareviča un Velda Ceple 
iesaistījās dažādās norisēs, palī-
dzēja, kur vien tas bija nepiecie-
šams.

Saspringtā darbībā aizritēja 
vairākas stundas, un visi mazpul-
cēni no Puzes, Valdemārpils un 
Upesgrīvas, kas varēja piedalīties 
šajā projektā, ir ļoti pateicīgi par 
jauniegūtajām prasmēm un drau-
dzīgā pulkā aizvadīto dienu. Liels 
paldies visiem Ances rokdarbnie-
ku kopas “Paukers” pārstāvjiem 
par mums veltīto laiku un dalī-
šanos ar savām prasmēm – visi 
mazpulcēni ir ļoti apmierināti, jo 

iemācījās gatavot tik daudz labu 
lietu. Es jau sklandraušu cepšanas 
zeļļa diplomu esmu saņēmusi vai-
rākas reizes, bet katrā kompānijā 
valda cits noskaņojums un katru 
reizi sklandrausim ir sava garša, 
tāpēc darbojos Līgas vadībā ar lie-
lu prieku, taču pārējos rokdarbus 
gatavoju pirmoreiz, un arī manā 
kolekcijā nu mājos košs astoņkā-
jis, koka suvenīrs un skaisti ziedi.

Māra Kraule

Projekta dalībnieki pie Ances muižas.  MĀRAS KRAULES FOTO

Šoreiz pužiņi uzstājās Snēpelē.  MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Dziesmu treļļi Snēpelē

Reinis Zariņš (pa kreisi), Roberts Anderšmits, 
Elīna Sproģe, Haralds Apsītis. MĀRAS KRAULES FOTO

“Gada skolēns” Puzē
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“Kūku ballē” 
desmit dalībnieku  

Jau piekto gadu Popē notika “Kūku balle”. Jubilejas gadā garšas kaislības 
sita augstu vilni. Prieks un svētku sajūta tika visiem – gan apmeklētājiem, 
gan dalībniekiem. Katra kūka kā meistardarbs, kā svētki acu priekam un 
arī vēderam. Un kārtējo reizi nezūd pārliecība, ka šādi pasākumi ne tikai ir 
patīkami, bet arī nepieciešami – kā dziesminieku saieti, kā Dziesmu un deju 
svētki, jo kopā būšanas prieks, savējo meistaru saulītē celšana un katras Latvijas 
zemītes nostūra un pagasta lepnums ir mūsu cilvēki. Tie, kas ar savu piederības 
sajūtu un prasmju godā celšanu ir pelnījuši mūsu lielo paldies, jo bez viņiem 
šādus svētkus svinēt nebūtu iespējams. Un tādu cilvēku mūsu zemītē ir ļoti 
daudz, jo mēs esam bagāti ar ļaudīm, kas pieprot dažādus amatus un ne tikai 
kūku cepšanā. Liels prieks bija par Initas Gerkes meistardarbu “Kūku balle” – 
kā dāvanu un cienastu visiem klātesošajiem. Liels prieks, ka šogad kūku meis-
tari piedalījās no vairākiem novada pagastiem. Kūku svētki Popē ir gaidīti un 
iecienīti, tāpēc Popes Kurzemes “Kūku balle” saka paldies visiem, kas svinēja, 
un gaidīs arī drosminiekus no novada pagastiem nākamgad.     

Šogad kūku ballē piedalījās desmit dalībnieki: Pārsla Lagzdiņa ar 
“Kūku māmiņai”, Baiba Kairjaka ar kūku “Svežačoks”, Georgs Kairjaks ar 
“Kūku māmiņai”, Anita Jāne ar kūku “Zemeņu grozs”, Tatjana Dadzīte ar 
kūku “Meža meita”, Dzintra Limberga ar kūku “Dzintars”, Linda Kreidere 
ar kūku “Pavasaris”, Dace Mellere ar kūku “Augļu deja”, Henita Asiķe ar 
kūku “Maigums”, Inita Gerke ar “Kūku balli”.

Šogad žūrijas balva tika Anitai Jānei par kūku “Zemeņu grozs”, savukārt 
skatītāju balva tika Henitai Asiķei.

Indra Grosbārde

Žūrijas balvu pasākumā saņēma popeniece Anita Jāne (pa kreisi).     INDRAS GROSBĀRDES FOTO

PUZE

2. maijs – pavasara sēšanas 
talka, Baltā galdauta svētki un 
svētku pusdienas.                                                            

8. maijs – profesionālās 
izglītības audzēkņi piedalījās 
ekskursijā, iepazīstot “Zaļās 
domāšanas” pamatprincipus, 
videi draudzīgu saimniekošanu 
un “Getliņu EKO” ilgtspējīgās 
attīstības politiku, kurā 
iepazīstināja ar poligona vēsturi 
un darbību šodien, šķirošanas 
rūpnīcas darbību un nozīmi, 
atšķirībām starp atkritumu 
poligonu un izgāztuvi, modernām 
siltumnīcām, to tehnoloģijām 
un inovatīvajiem risinājumiem, 
videi draudzīgu un ilgtspējīgu 
saimniekošanas veidu.

9. maijs – skolēni piedalījās 
LSO vieglatlētikas sacensībās 
Rīgā, bet profesionālās izglītības 
audzēkņi – Rīgas Valsts tehnikuma 
Laidzes struktūrvienībā – 
“Meistarklase konditorejā”.

14. maijs – mākslas terapijas 
diena.

15. maijs – kanisterapijas 
diena – terapija ar īpaši 
apmācītiem suņiem.

21. maijs – skolā viesojās viesi 
no Rīgas – biedrība “Rūpju bērns” 
ar ļoti jauku koncertu. Tikāmies arī 
ar saviem bijušajiem skolēniem, 
kuri piedalījās koncertā. 

22. maijs – skolā viesojās 
NVA karjeras konsultante Vaira 
Jansone.  6.–8. klašu skolēniem 
un vecāko klašu skolēniem tika 
novadīta jauka nodarbība, pildīti 
testi, sarunas.

23. maijs – skolēni devās 
ekskursijā uz Latvijas Etnogrāfisko 
brīvdabas muzeju, programmas 
“Latvijas skolas soma” gaitā. Kā 
paši skolēni un skolotāji teica, 

tā ir bijusi viena no labākajām 
ekskursijām. 3.–9. klašu un 
vecāko klašu skolēni piedalījās 
LSO vieglatlētikas sacensībās 
Cēsīs. Ar labiem rezultātiem 
atgriezās no sacensībām – Annai 
Zeidakai 2. vieta 100 m skrējienā, 
3. vieta tāllēkšanā, Maksimam 
Tatarinovičam 2. vieta bumbiņas 
mešanā.

24. maijs – notika mācību 
gada noslēguma koncerts, kurā 
skolēni varēja saviem vecākiem 
parādīt, ko ir iemācījušies, – dejot, 
dziedāt, skaitīt dzejoļus, spēlēt 
dažādus mūzikas instrumentus 
utt. Tika apbalvoti konkursa 
“Labo darbu krātuvīte” uzvarētāji 
no katras klases, konkursa 
“Mēs par kārtību” uzvarētāji, kā 
arī internāta kārtīgāko istabu 
īpašnieki. Pasākuma laikā tika 
pasniegtas pateicības vecākiem, 
kuriem ir laba sadarbība ar 
skolu. Pēc koncerta notika skolas 
administrācijas un vecākās 
audzinātājas ar sociālā pedagoga 
funkcijām tikšanās ar vecākiem.

28. maijs – “Media Control” 
instruktāža skolas darbiniekiem 
par ugunsdrošību.

29. maijs – skolēnu jubilāru 
sveikšana, svētku galds.

30. maijs – sporta pasākums 
“Es un sports”. Skolēnu mācību 
uzņēmums “Annahites kārumi” 
organizēja saldumu tirdziņu, 
degustāciju.

3. jūnijs – pirms eksāmena 
notika konsultāciju diena.

4. jūnijs – eksāmens 
profesionālās izglītības 
audzēkņiem.

5. jūnijs – izlaidums.
Direktores vietniece 

audzināšanas darbā Ērika Bite 

Notikumi Stiklu internāt- 
pamatskolā maijā un jūnijā   
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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, 26. jūnijā. 
Nākamais numurs iznāks 
9. jūlijā.

2019. gada maijā Ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti trīs jaundzimušie, 
pa vienam Vārvē, Jūrkalnē 
un Tārgalē.  

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas divas laulības, 
Usmas evaņģēliski luteriskajā 
draudzē – viena, Landzes 
evaņģēliski luteriskajā draudzē – viena. 

VENTSPILS NOVADA  
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ MAIJĀ  
REĢISTRĒTI MIRŠANAS GADĪJUMI:

Piltenē   Edvīns Cincius  (05.07.1946.–05.05.2019.)
Puzes pagastā   Jānis Ozoliņš (03.08.1945.–05.05.2019.)
 Genādijs Volkovs (03.04.1942.–07.05.2019.)
Ances pagastā   Zindra Heniņa (29.12.1953.–05.05.2019.)
Usmas pagastā   Jānis Urbāns  (26.06.1947.–12.05.2019.)
Zlēku pagastā   Ausma Bereze (04.03.1933.–23.05.2019.)
Tārgales pagastā   Vilnis Celms (03.10.1935.–30.05.2019.) 

SENIORI

Vairākos Ventspils 
novada pagastos ir senioru 
klubiņi, notiek regulāras 
tikšanās, bet pirms pieciem 
gadiem tika izveidota 
Senioru padome, kurā ir 
pārstāvēti visi pagasti.   

Iecere par šādas padomes ne-
pieciešamību radās aktīvajai pu-
zeniecei Mārai Kraulei, kura savā 
pagastā iesaistījusies senioru klu-
biņā “Vakarblāzma”. Māra vēlējās, 
lai seniori būtu sadzirdēti novada 
domē, jo, lai varētu darboties vē-
rienīgāk, nepieciešams finansē-
jums, tieši tādēļ nu jau vairākus 
gadus Zūrās jūlijā notiek senioru 
sporta spēles, bet kādā no pagas-
tiem rindas kārtībā – informatīvi 
izglītojoša senioru tikšanās, kurā 
aicināti piedalīties pārstāvji no 

visiem pagastiem. Līdzekļi tiek 
izmantoti arī pasākuma “Sudra-
botās melodijas” rīkošanai, tas 
vienmēr notiek Puzē. Ventspils 
novada senioriem ir iespēja do-
ties ekskursijās, bet Senioru pa-
domes aktīvistēm – arī pieredzes 
apmaiņas braucienos uz citiem 
novadiem, lai iegūtu jaunas idejas. 
Mūsu seniori nu jau tradicionāli 
iesaistās piejūras novadu senioru 
festivālā “Pie jūras dzīve mana”. 
Šoreiz tas notiks Jaunpilī, un turp 
29. jūnijā dosies arī Ventspils 
novada pārstāvji. Sporta spēles 
Zūrās šovasar organizēs 7. jūlijā. 
Uzdevumi, kā vienmēr, nebūs sa-
režģīti, bet izstrādāti tā, lai tos var 
paveikt jebkurš spēļu dalībnieks. 
Turklāt šogad būs padomāts arī 
par tiem senioriem, kuriem ir grū-

Jau vairākus gadus 
pavasarī Puzes pagasta 
senioru klubiņa 
“Vakarblāzma” dalībnieki 
iepazīst kādu no kaimiņu 
pagastiem, šajā reizē 
pabijām Usmā, kas atrodas 
netālu no Puzes, bet tik un 
tā visiem dalībniekiem šajā 
pagastā bija kāds jauns, 
neredzēts apskates objekts.

Par mūsu dienas programmu 
parūpējās Māra Šteinerte un bib-
liotekāre Ilze Spriņķe. Vispirms 
apmeklējām skaisti atjaunoto 
Usmas tautas namu, tautas nama 
vadītāja Anete Šteinerte iepa-
zīstināja mūs ar atjaunotajām 
telpām, pastāstīja par kultūras 
dzīves norisēm Usmā. Ikvienu 
pagasta apceļotāju saista jau-
nā Usmas baznīca, tās apbrīnas 

vērtais interjers, arī mēs baznīcā 
pabijām labu laika sprīdi, ieklau-
soties Ilzes stāstījumā par baz-
nīcas tapšanas vēsturi un drau-
dzes šodienas aktivitātēm. Tālāk 
turpinājām ceļu uz Usmas ezera 
pusi, priecājāmies par jauno, sav-
dabīgo brīvdabas svētvietu un 
informācijas plāksnītēm, kas vējā 
spoguļojas parka kokos. Lielā-
kā daļa Puzes ceļotāju sasniedza 

jauno Usmas Elkraga dabas taku, 
kas veidota no priežu dēļiem un 
300 m garumā skaisti vijas gar 
ezera krastu. Arī āra trenažierus 
kārtīgi visus izmēģinājām un pēc 
tam pulcējāmies Usmas bibliotē-
kā. Tur saņēmām papildu infor-
māciju par Usmu, tās vēsturi, ie-
klausījāmies poētiskā stāstījumā 
par Saksijas Moricu un tagad labi 
zināsim to, cik upju ietek Usmas 

ezerā, cik iztek, kādas zivis tur 
mīt un citus interesantus faktus, 
kuriem ikdienā nepievēršam uz-
manību. Mājupceļā uz mirkli ie-
griezāmies atpūtas parka “Lakši” 
teritorijā un priecājāmies par 
lieliski sakopto vietu ezera kras-
tā. Esam pateicīgi par mums vel-
tīto laiku gan usmeniekiem, gan 
mūsu šoferim Alvim.

Māra Kraule

ti kustēties, viņi varēs darboties 
pie galdiem. Katrs, kurš bijis spor-
ta spēlēs, zina, ka tas ir saturīgs 
un jautrs pasākums, jo komandas 
ar sevi iepazīstina atraktīvā veidā, 
parasti tiek piedāvāta arī kultūras 
programma. Senioru saiets rudenī 
paredzēts Piltenē 5. oktobrī. 

Pagājušajā gadā, pateicoties 
pašvaldības īstenotajam projek-
tam “Sveiks un vesels Ventspils 
novadā”, seniori devās uz Saldus 
pusi, uzzinot, kā tur seniori rūpē-
jas par veselīgu dzīvesveidu. Lī-
dzīgs brauciens notiks arī šovasar. 
Mūsu seniori par mazkustīgu dzī-
vesveidu nevar sūdzēties, jo viņi 
nūjo un dodas pārgājienos. Senio-
ri ir iesaistījušies amatiermākslas 
kolektīvos un dejo, dzied, spēlē 
teātri. Kā, svinot Senioru pado-
mes piecu gadu jubileju, pastāstīja 
ugālniece Vera Berga, Ugāles se-
niori katru mēnesi saņem pasāku-
mu sarakstu un labprāt dodas tos 
apmeklēt. Svētku reizē klātesošās 
dāmas atkal izteica uzticību Mā-
rai, un viņa arī turpmāk vadīs pa-
domes darbu. Puzeniece atzina, 
ka šo piecu gadu laikā viņa iesais-
tījusies dažādos interesantos noti-
kumos, savukārt Māras vietniece 
Viktorija Rebuka no Vārves pa-
gasta ievērojusi, ka seniori Vents-
pils novadā jūtas novērtēti kā per-
sonības: “Cilvēkiem ir vajadzīga 
cieņpilna attieksme.” Sveicam Se-
nioru padomi pirmajā nozīmīgajā 
jubilejā! Paldies, seniori, par jūsu 
aktivitāti un dzīvesprieku, gudrī-
bu un viedumu.       

Marlena Zvaigzne

Puzes seniori apskatīja Usmu

“Vakarblāzmas” dalībnieki viesojās Usmā.  MĀRAS KRAULES FOTO

Seniori – aktīva sabiedrības daļa

Senioru padomi jau piecus gadus vada Māra Kraule 
(pa labi). Viņai līdzās Zlēku pagasta pārstāve Laimdota 
Trautmane. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO


