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Jūrkalnieki strikti pauž savu viedokli 

Lasītāji, kuri seko 
līdzi novada domes 
pieņemtajiem lēmumiem, 
zina, ka Ventspils novads 
izstrādā attīstības 
programmu, turklāt dara 
to, neskatoties uz tuvojošos 
administratīvi teritoriālo 
reformu. 

Tas notiek divu iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, tuvojas nākamais Ei-
ropas Savienības fondu plānoša-
nas periods. Mūsu iepriekšējās 
attīstības programmas darbības 
termiņš ir beidzies, darbojamies 
pēc aktualizēta investīciju plā-
na, un tas nozīmē, ka bez jaunas 
attīstības programmas fondu 

Turpinās Ventspils novada attīstības programmas izstrāde

Nemaz nav vajadzīga 
vasara, lai Jūrkalnē no 
skaid rām debesīm nāktu 
pēr kons un zibens. Tā varē tu 
raksturot jauno ziņu par 
iespējamo Jūrkalnes pie vie
nošanu Kuldīgas novadam.

Lai gūtu kādu skaidrību šajā 
jautājumā, 20. janvāra vakarā Jūr-
kalnes tautas namā bija tikšanās 
ar novada vadību. Pēdējā laikā ne-
viens pasākums nav bijis tik kupli 
apmeklēts, jo iedzīvotāji ir pilnīgā 
neizpratnē par to, ka mūsu pa-
gasta likteni sazin kādi gudrie no 
augšas grib izlemt, pat neuzklau-
sot iedzīvotāju viedokļus.  

Sapulces ievadā Ventspils no-
vada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks informēja par novada 
domes lēmumiem un rīcību ad-
ministratīvi teritoriālās reformas 
sakarā. Arī par tā sauktajām mi-
nistra Jura Pūces konsultācijām 
ar pašvaldībām, kas gandrīz visur 
tiek vērtētas kā informācija par 
VARAM plāniem: sak, runājiet 
vien, uz valdību tas neattiecas (par 
to jau bija informācija “Ventspils 
Novadniekā”). 

Ideja par Jūrkalnes pievie-
nošanu Kuldīgas novadam arī 
Ventspils novada vadībai bijusi 
pārsteigums. Neviens par to ne-
bija informējis, uzzinājuši tikai 
no preses. Sākuši skaidroties. Iz-
rādās, ideja nāk no Saeimas de-

putātiem. Viņu iecere ir apvienot 
suitu pagastus vienā administratī-
vā teritorijā. Kas vainas tagad? Sa-
darbība notiek, viss ir un pastāv, 
novads naudu arī iedod. Klāteso-
šie šo plānu uztvēra kā deputātu 
kārtējo vardarbību pret tautu. Kas 
mēs esam, ka bez mūsu ziņas atse-
višķi deputāti var lemt mūsu likte-

ni? Kas ir dzimis suits, tas tāds arī 
paliek, kas nav, tas piedalās suitu 
centra aktivitātēs, ja to vēlas. Kat-
ram iedzīvotājam ir savas sadzīves 
vajadzības, kuras primāri jārisina.

Novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks un biedrības EKC 
“Suit i” valdes loceklis Māris Da-
dzis informēja par sekmīgu sa-

darbību trīs novadu robežās, no 
kuras ieguvēji ir visi. Viņš rosināja 
iedzīvotājus izteikties. Pirmais ie-
bildums bija par iespējām aizkļūt 
līdz Kuldīgai. Vienīgais autobuss 
kursē agri no rīta, kad Kuldīgā 
gandrīz visi vēl guļ, bet atpakaļ var 
atbraukt, kad Kuldīgā liela daļa 
jau taisās uz gulēšanu. Ko darīt 16 

stundas Kuldīgā? Varam painfor-
mēt cienījamos deputātus, ja viņi 
vēl to nezina, ka laukos ir daudz 
iedzīvotāju, kuriem nav personī-
gā transporta un arī līdzekļu, lai 
maksātu par privātajiem pakalpo-
jumiem. Mūsu pluss ir satiksme 
ar Ventspili vairākas reizes dienā. 
Sapulces gaitā izskanēja patei-
cība novada vadībai un pagasta 
pārvaldes vadītājam Guntaram 
Reķim par atsaucību sadzīves un 
kultūras jautājumu risināšanā, se-
višķa pateicība no senioriem par 
dažādu pasākumu atbalstīšanu. 
Runājot par suitu aktivitātēm, iz-
skanēja pateicības vārdi Ventspils 
novada pašvaldībai gan par atbal-
stu suitu kultūrtelpas uzturēša-
nai, gan ansambļa “Maģie suiti” 
darbībai ne tikai uz vietas, bet arī 
dodot bez maksas transportu, lai 
iepazīstinātu ar suitu kultūru ie-
dzīvotājus citos novados un pat 
kaimiņu valstīs. Tā arī atbildi uz 
jautājumu, kas mums būtu labāk, 
ja pievienotos Kuldīgas novadam, 
nesaņēmām. 

Otra lieta ir Jūrkalnes pagas-
ta sekmīga iekļaušanās Ventspils 
novada ekonomiskajā attīstībā un 
kultūrvidē. Daudz Ventspils nova-
da pašvaldības līdzekļu ieguldīts, 
lai izveidotu Jūrkalni par kultūras, 
tūrisma un arī novada pasākumu 
norises vietu. 

līdzekļu apguve būtu krietni sa-
režģītāka, bet lielākajā daļā ga-
dījumu – neiespējama. Otrkārt, 

ir sevišķi svarīgi noskaidrot, 
formulēt un pamatot savas va-
jadzības tieši tagad, apstākļos, 

Iedzīvotājas piedalās publiskajā apspriešanā novada 
administrācijas ēkā Ventspilī.  Marlenas ZvaigZnes foto

kad īsti nav zināms, kādās ad-
ministratīvajās robežās turpi-
nāsim darboties pēc nākamajā 
gadā notikušajām pašvaldību 
vēlēšanām. Vēl jau visdažādā-
kajos veidos izsakām novada 
iedzīvotāju un uzņēmēju aptau-
jā pausto viedokli, ka Ventspils 
novada un pilsētas apvienošana 
pēc patlaban nepārliecinošā pa-
matojuma nav lietderīga, tāds 
pats uzskats ir pilsētas iedzīvo-
tājiem un Ventspils pašvaldības 
kolēģiem. Tas nozīmē, ka mūsu 
jaunā attīstības programma būs 
kā ceļamaize nākamajam depu-
tātu sastāvam, un gadījumā, ja 
teritorijas tomēr tiks apvieno-

tas, novada sabiedriski aktīvākie  
iedzīvotāji būs pauduši viedokli 
savas teritorijas attīstības jautā-
jumos. 

28. janvārī noslēdzās Vents-
pils novada attīstības program-
mas 2020.–2026.  gadam pirmās 
redakcijas sabiedriskā apsprie-
šana, ir saņemti arī plānošanā 
iesaistīto institūciju atzinumi. 
Apspriešanas laikā, kurš kopumā 
tika noteikts garāks nekā mini-
mālais termiņš, ko paredz nor-
matīvie akti, tika sarīkotas četras 
iedzīvotāju sapulces – Piltenē, 
Ugālē, Ventavā un novada admi-
nistrācijas ēkā Ventspilī. 

Jūrkalnes tautas namā nebija vietas, kur adatai nokrist. Iedzīvotājiem bija liela 
interese par pagasta turpmāko likteni. Jolantas Hercenbergas foto

Nobeigums 5. lpp.

Nobeigums 3. lpp.
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no domes sēdes

Janvāra domes sēdēs
l Apstiprināja saistošos noteikumus “Ventspils novada pašvaldības 

2020. gada konsolidētais budžets” (skatīt 4. lpp.).
l Nolēma ņemt aizņēmumu 50 000 eiro no Valsts kases būvdarbu 

veikšanai projekta “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanai Zlēku ciemā”. Piešķīra projekta īstenošanai nepieciešamo 
līdzfinansējumu 179 157,94 eiro no pašvaldības 2020. gada budžetā plā-
notajiem līdzekļiem.

l Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes Reģionālā lauksaimnie-
cības pārvalde pieņēma pozitīvu lēmumu EJZF līdzfinansējuma saņem-
šanai Ventspils novada pašvaldības projektam “Zvejas un jūras kultūras 
mantojuma centra “Vinda” jaunbūve Skolas ielā 10, Ventavā, Vārves pa-
gastā”. Tomēr paredzamās būvdarbu izmaksas ir 2 593 572,42 eiro, bet 
apstiprinātā līdzfinansējuma attiecināmās izmaksas ir tikai 400 000 eiro. 
Pamatojoties uz lielajām izmaksām, deputāti nolēma atsaukt projekta 
pieteikuma iesniegumu.

l Pieņēma lēmumus par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ne-
kustamajiem īpašumiem Tārgales un Popes pagastā, lai varētu veikt vēja 
elektrostaciju būvniecību.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē pašvaldības dzīvokļu īpašumus 
Rūpnīcas ielā 3–14, Rūpnīcas ielā 3–31, Rūpnīcas ielā 3–32, Rūpnīcas 
ielā 3–5, Rūpnīcas ielā 3–48 un Rūpnīcas ielā 4–3 Ugāles pagastā, kā arī 
dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 5–5 Ugāles pagastā un dzīvokļa īpašumu 
“Rozes”–6 Puzes pagastā.  (skatīt 3. lpp.).

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē nekustamā īpašuma zemes vienī-
bu “Arodi” Tārgales pagastā ( skatīt 3. lpp.).

l Apstiprināja nolikumu par kultūras projektu finansēšanas kon-
kursu (skatīt 2. lpp.).

l Apstiprināja piemaksu novada skolu direktoriem no novada paš-
valdības budžeta līdzekļiem par papildu pedagoģisko darbu – pirmssko-
las izglītības programmas īstenošanu, kā arī apstiprināja Piltenes Mūzi-
kas skolas nolikuma projektu.

l Pieņēma precizējumus novada domes 2019. gada 27. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.8 par ģimenes vai personas atzīšanu par maz-
nodrošinātu atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas atzinumam (skatīt 4. lpp.). 

l Vēl lēma par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemesga-
balu Tārgales pagastā, par dzīvokļa īpašumam piekrītošā zemesgabala 
domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ances pagastā, par dzī-
vokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē un Ugāles, Tārgales, Zlēku pagastā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv 
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

Novads bija pārstāvēts izstādē berlīnē 
Starptautiskā pārtikas un lauksaimniecības produktu izstā-

de “Zaļā nedēļa” Berlīnē notiek ik gadu janvārī kopš 1926. gada. 
Pasaules lielākajā nozares forumā valstis iepazīstina ar saviem 
īpašajiem pārtikas produktiem, tradīcijām un kultūru. 

2020. gada izstādes partnervalsts bija Horvātija. Latvijas Zemko-
pības ministrija sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūta 
Izstāžu daļu katru gadu Zaļajā nedēļā organizē Latvijas uzņēmumu 
kopstendu.

Šogad Ventspils novadu pārstāvēja biškopes Dagnijas Griezes 
dažādās medus šķirnes, mājražotāja Sanda Gerkes marinētais Po-
pes siers, SIA “Osko” sāļie groziņi un mājražotājas Danas Vīdavas 
šūtās filca somiņas. Izstādes apmeklētāju interese par mājražotāju 
produkciju ir nemainīgi liela, un atpakaļ neviens produkts atvests 
netika. Ik gadu uz Berlīnes Zaļo nedēļu tiek vesta dažādu mājražo-
tāju produkcija.

Īrisa Roze-Posuma 

Izsludināts kultūras projektu konkurss 

sociālo darbinieku dāvātais 
prieks labdarības akcijās

Bērnus vakcinēs pret ērču encefalītu 
Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka katru gadu 

notiek valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu. Tā 
tiks organizēta arī Ventspils novadā, kur paredzēts vakcinēt 2182 
nepilngadīgos. Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada 
līdz 18 gadu vecumam. Detalizēta informācija par bērnu vakcinā-
ciju pret ērču encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem ir nosūtīta 
ģimenes ārstiem.

Marlena Zvaigzne 

Ventspils novada pašvaldī-
ba izsludina kultūras projektu 
finansēšanas konkursu, tādējādi 
atbalstot novada pašvaldības ies-
tādes, to struktūrvienības, novadā 
reģistrētas juridiskas personas, 
juridisku personu apvienības, in-
dividuālos komersantus, kā arī 
Valsts ieņēmumu dienestā kā 
saimnieciskās darbības veicējus 
reģistrētas fiziskas personas, kuri 
darbojas kvalitatīvu un ekono-
miski efektīvu kultūras pasākumu 
organizēšanā novada administra-
tīvajā teritorijā un veicina novada 
kultūrvides veidošanu, kultūras 

vērtību saglabāšanu, jaunrades 
attīstīšanu un sabiedrības integ-
rāciju tādās kultūras nozarēs kā 
mūzika, deja un teātris. Konkursā 
netiek atbalstīti pašvaldības ikga-
dējie pasākumi un pašvaldības fi-
nansētie kolektīvi. 

Konkursa prioritātes: atbalsts 
inovatīviem un izglītojošiem pro-
jektiem visās kultūras nozarēs un 
projektiem, kas atspoguļo Lat-
vijas valsts vēsturiskos procesus 
un notikumus un godina ar tiem 
saistītas personības, akcentējot 
viņu nozīmību Latvijas un īpaši 
Ventspils novada kultūrvēsturis-

kajā aspektā, un sekmē novada 
kultūrvides attīstību.

Konkursam iesniegtos pietei-
kumus vērtēs Sociālās, izglītības, 
kultūras un sporta komitejas pār-
stāvji. Konkursa pasākumu finan-
sējuma fonds ir 10 000 eiro. Viena 
projekta īstenošanai var piešķirt 
ne vairāk kā 800 eiro. Projektu 
iesniegšanas termiņš – 28. febru-
āris.

Plašāka informācija: http://
ventspilsnovads.lv/aktualitates/
izsludina-kulturas-projektu-kon-
kursu/.

Marlena Zvaigzne 

Katru gadu novada 
pagastos sociālie darbinieki 
organizē labdarības akcijas 
vai iesaistās tajās, lai 
iepriecinātu un palīdzētu 
kādai iedzīvotāju grupai 
savā pagastā. Labdarības 
akcijas notiek visa 
gada garumā, ne tikai 
Ziemassvētkos. 

Darbinieki šo darbu veic bez 
atlīdzības un bez panākumu rek-
lāmas, bet šoreiz es pastāstīšu par 
savu kolēģu sirdsdegsmi un en-
tuziasmu, iesaistoties labo darbu 
realizēšanā.

Ventspils novada Sociālais  
dienests 2019.  gada 16.  septem-
brī noslēdza vienošanos ar SIA 
“Orkla Confectionery&Snaks Lat-
vija” par dalību projektā “Laimas 
labdarības namiņš”. Sociālajiem 
darbiniekiem bija jāuzaicina pie-
dalīties projektā trūcīgās, mazno-
drošinātās daudzbērnu ģimenes 
un bērni ar invaliditāti. Arī uzaici-
nātājiem bija jāveic savs darbiņš – 
savlaicīgi jāiesniedz aizpildītie do-
kumenti un aizpildītā kartīte, ko 
nosūtīt projekta organizētājiem. 

“Laimas labdarības namiņš” 
ir vieta, kur  bērnu sapņi par Zie-
massvētku dāvanām sastopas ar 
cilvēkiem, kuri ir gatavi tos piepil-
dīt. Bērnu zīmētās kartītes pastās-

tīja par viņu sapņiem –  dāvanām, 
sākot no ikdienā nepieciešamām 
lietām, kā apģērbs, apavi, gultas 
veļa, sporta tērpi un skolas somas, 
līdz lietām, kas noderīgas bērnu 
kvalitatīvai brīvā laika pavadīša-
nai un dažādu talantu izkopša-
nai, piemēram, slidām, florbola 
nūjām, velosipēdiem un mūzikas 
instrumentiem. Savu sapņu pie-
pildījumu Ziemassvētkos saņēma 
228 Ventspils novada bērni. Puzē 
77 bērniem pasniedza dāvanas no 
Amerikā dzīvojošām ģimenēm, 
sociālajam darbiniekam piedalo-
ties projektu konkursā “Vislielā-
kā dāvana”. Savukārt uzaicināju-
mam piedalīties labdarības akcijā 
“Zvaigzne Austrumos” atsaucās  
Puzes pamatskolas skolēni kopā 
ar ģimenēm un Puzes evaņģēliski 
luteriskā draudze, sarūpējot 250 
eiro dāvanām karadarbībā cietu-
šajiem un trūkumā dzīvojošiem 
bērniem pasaulē.

Sadarbībā ar Zūru pamatsko-
las kolektīvu – pedagogiem, bēr-
niem un viņu vecākiem – tika sa-
gatavotas Ziemassvētku dāvanas 
un pašu darināti apsveikumi ve-
cajiem un vientuļajiem Vārves pa-
gasta iedzīvotājiem. Dāvanas tika 
nogādātas vairāk nekā 30 Vārves 
pagasta ļaudīm.

Laba sadarbība Vārves sociā-

lajiem darbiniekiem ir izveido-
jusies ar fondu “Atvērtās durvis”, 
kas vairākus gadus ar dāvanām un 
skaistu koncertu Ziemassvētkos 
iepriecina Vārves pagasta cilvē-
kus, radot svētku un prieka no-
skaņu.

Lūk, daži no ģimeņu pateicī-
bas vārdiem!

 “Fabriciusu ģimenes vārdā 
vēlējāmies pateikties AS “Laima” 
rūķiem par sagādātajām jaukajām 
Ziemassvētku dāvanām. Bērnu 
acis mirdzēja no pārsteiguma un 
laimes par to, ka viņu vēstulītēs 
uzrakstītās vēlmes tika pilnībā 
izpildītas. Pateicamies par jūsu 
uzmanību, mīlestību un ieguldīto 
darbu, kuru mums veltījāt!”

“Manam dēlam Kristam šis 
pasākums ļoti patika. Viņš saņē-
ma to, ko bija vēlējies. Tagad brī-
vajos brīžos viņš spēlējas ar lego 
klucīšiem. Man kā mammai par 
to ir prieks. Liels paldies no mums 
abiem – Krista un mammas Ani-
tas.” 

Užavā jau vairākus gadus, tu-
vojoties Ziemassvētkiem, sadar-
bībā ar Užavas pamatskolu un 
pagasta pārvaldi notiek labdarī-
bas akcija “Dāvāsim prieku”. Tajā 
aktīvi piedalās arī privātpersonas. 
Akcijas laikā sarūpētie kārumi, 
dāvanas tiek nogādāti pagasta 
vientuļajiem pensionāriem, kā 
arī pensionāriem, kuri dzīvo vie-
ni un kuri ir cienījamā vecumā. 
Pasniedzot dāvaniņas un redzot 
aizkustinājuma asaras veco cilvē-
ku acīs, dāvinātājus pašus pārņem 
neviltots prieks un vēlme atkal un 
atkal apciemot un palīdzēt šiem 
vientuļajiem cilvēkiem.

Ances pagastā sociālais dar-
binieks sadarbībā ar nevalstisko 
organizāciju “Zigate” un pagasta 
pārvaldes vadītāju iepriecināja 
Ziemassvētkos 40 vientuļos, ga-
dos vecākos pensionārus un inva-
līdus ar pašu sarūpētām veltēm.

Puzes pagasta sociālās 
palīdzības organizatore 

Skaidrīte Bruhanova 

Ances pagasta bērni ar saņemtajām dāvanām no 
“Laimas labdarības namiņa”. SkaidrīteS BruhanovaS arhīva foto
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Izsola nekustamo īpašumu 

informācija

ugālē
l Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamos īpašumus Ugālē, Ugā-
les pag., Ventspils nov.:

2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 
3–14, kadastra Nr. 98709000356, 
izsoles sākumcena – 470 eiro, 
nodrošinājums – 47 eiro, izso-
les solis 40 eiro; izsoles sākums  
25. martā plkst. 14.00;

2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 
3–31, kadastra Nr. 98709000354, 
izsoles sākumcena – 500 eiro, 
nodrošinājums – 50 eiro, izso-
les solis – 50 eiro; izsoles sākums  
25. martā plkst. 14.10;

1-istabas dzīvokli Rūp-
nīcas ielā 3–32, kadastra Nr. 
98709000358, izsoles sākumcena 
– 300 eiro, nodrošinājums – 30 
eiro, izsoles solis – 30 eiro; izsoles 
sākums 25. martā plkst. 14.20;

3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 
3–45, kadastra Nr. 98709000357, 
izsoles sākumcena – 650 eiro, 
nodrošinājums – 65 eiro, izso-
les solis – 50 eiro; izsoles sākums  
25. martā plkst. 14.30;

2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 
3–48, kadastra Nr. 98709000355, 
izsoles sākumcena – 400 eiro, 
nodrošinājums – 40 eiro, izso-
les solis – 40 eiro; izsoles sākums  
25. martā plkst. 14.40;

2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 
4–13, kadastra Nr. 98709000353, 
izsoles sākumcena – 400 eiro, 
nodrošinājums – 40 eiro, izso-
les solis – 40 eiro; izsoles sākums  
25. martā plkst. 14.50.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada interneta viet-
nē www.ventspilsnovads.lv, īpa-
šumi apskatāmi darbadienās līdz  
24. martam, iepriekš saskaņojot 
laiku ar SIA “VNK serviss” pārstā-
vi pa tālr. 25454948.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 24. martam plkst. 
17.00, izsoles vieta – Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

ugālē 
l Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu – 3-istabu 
dzīvokli Skolas ielā 5–5, kadastra 
Nr. 98709000362, adrese: Skolas 
iela 5–5, Ugāle, Ugāles pagasts, 
Ventspils novads. Ar izsoles no-
teikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 
4, Ventspilī, un Ventspils novada 
interneta vietnē www.ventspils-
novads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 24. martam, ie-
priekš saskaņojot apskates laiku ar 
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja 
SIA “VNK serviss” pārstāvi pa tālr. 
25454948.

Izsoles sākumcena – 4000 
eiro, nodrošinājums – 400 eiro, 

izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā 

Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22. 
Pieteikumu reģistrācija izsolei dar-
badienās līdz 24. martam plkst. 
17.00, izsoles sākums 25. martā 
plkst. 13.00 Ventspils novada paš-
valdībā, Skolas ielā 4 Ventspilī.

Puzē 
l Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu – 2-istabu 
dzīvokli “Rozes” – 6, kadastra Nr. 
98609000145, adrese: “Rozes” – 6, 
Stikli, Puzes pagasts, Ventspils no-
vads. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada interneta viet-
nē www.ventspilsnovads.lv, īpa-
šums apskatāms darbadienās līdz  
24. martam, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar dzīvojamo māju 
apsaimniekotāja SIA “VNK ser-
viss” pārstāvi pa tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 1600 
eiro, nodrošinājums – 160 eiro, 
izsoles solis 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 24. martam plkst. 
17.00, izsoles sākums 25. martā 
plkst. 13.15 Ventspils novada paš-
valdībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

Tārgalē 
l Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu “Arodi”, ka-
dastra Nr. 98660260229, Tārgalē, 
Tārgales pag., Ventspils nov., kurā 
ietilpst zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 98660260227. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemša-
nas centrā, Skolas ielā 4, Ventspi-
lī, un Ventspils novada interneta 
vietnē www.ventspilsnovads.lv, 
īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 24. martam, iepriekš saska-
ņojot apskates laiku ar Tārgales 
pagasta pārvaldes vadītāju pa 
tālr. 26491057.

Izsoles sākumcena – 1200 
eiro, nodrošinājums – 120 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, 
AS “Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izso-
lei darbadienās līdz 24. martam 
plkst. 17.00, izsoles sākums 25. 
martā plkst. 13.30 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

ugālē
l Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli uz no-
maksu līdz 3 gadiem pārdod ne-
kustamo īpašumu “Arāju katlu-
māja”, kadastra Nr. 98700040180, 
adrese: “Arāju katlumāja”, Ugāle, 
Ugāles pagasts, Ventspils novads. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemša-
nas centrā, Skolas ielā 4, Ventspi-
lī, un Ventspils novada interneta 
vietnē www.ventspilsnovads.lv, 

īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 31. martam, iepriekš saska-
ņojot apskates laiku ar Ugāles pa-
gasta pārvaldes vadītāju pa tālr. 
29506686.

Izsoles sākumcena – 8320 
eiro, nodrošinājums – 832 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija iz-
solei darbadienās līdz 31.  mar-
tam plkst. 17.00, izsoles sākums 
1. aprīlī plkst. 13.30 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldī-
ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu “Puzuri”, ka-
dastra Nr. 98700080035, adrese: 
“Puzuri”, Ugāles pagasts, Vents-
pils novads. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemša-
nas centrā, Skolas ielā 4, Ventspi-
lī, un Ventspils novada interneta 
vietnē www.ventspilsnovads.lv, 
īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 31.  martam, iepriekš saska-
ņojot apskates laiku ar Ugāles pa-
gasta pārvaldes vadītāju pa tālr. 
29506686.

Izsoles sākumcena – 3900 
eiro, nodrošinājums – 390 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija iz-
solei darbadienās līdz 31.  mar-
tam plkst. 17.00, izsoles sākums 
1.  aprīlī plkst. 13.15 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Turpinās Ventspils 
novada attīstības 
programmas izstrāde

Nobeigums. sākums 1. lpp.
Iedzīvotāju aktivitāte sabiedris-

kās apspriešanas laikā vērtējama kā 
salīdzinoši augsta, saņemti gan ko-
mentāri, gan priekšlikumi, gan jau-
tājumi, diskusijas raisījās arī sapulču 
laikā, tiesa gan, jautājumu loks bija 
plašāks nekā attīstības programmas 
ietvars, un bieži vien tika skarts arī 
pašvaldības ikdienas darbs. 

Jāsaka, ka pašvaldība diezgan 
apzināti programmas investīciju un 
rīcības plānos atstāja plašu plānoto 
projektu un veicamo rīcību saraks-
tu – ar domu, ka sabiedrība iesaistī-
sies diskusijā un tādā veidā palīdzēs 
noteikt, kuras lietas un projekti no 
iecerētā īstenojami vispirms, kuri 
mazliet jāatliek un kuri sapņi tuvā-

kajos sešos gados jānoliek malā. Var 
teikt, ka šis mērķis tika sasniegts – 
priekšlikumu skaits ir ievērojams, 
tie šobrīd tiek apkopoti, lai jau tu-
vākajā laikā uzsāktu to vērtēšanu. 
Tad arī sapratīsim, vai programmai 
izstrādājama otrā redakcija, kas gan 
prasītu ne vien laika, bet arī finanšu 
resursus.

Paldies visiem, kuri sabiedriskās 
apspriešanas laikā deva savu iegul-
dījumu dokumenta tapšanā, tādē-
jādi veicinot pilsonisko aktivitāti 
un panākot to, ka dokumentā tiek 
iestrādātas tieši tās lietas, kuras sa-
biedrībai šķiet vissvarīgākās.

Ventspils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

Māris Dadzis

Traktortehnikas un piekabju tehniskās apskates 
 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, kā arī pirms pavasara darbu 

uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
 Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, teh-

nikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
 No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var sa-

maksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālr. 27183612, www.vtua.gov.lv.
Jānis Linde 

Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta
ance 27.04 11.00 23.07 13.00 ance, mehāniskās darbnīcas
Jūrkalne 19.03 11.00 29.06 11.00 Jūrkalnes pag. pārvalde “krasti”
Piltene 29.04 11.00 17.06 11.00 Ūdrande, mehāniskās darbnīcas

6.05 11.00 15.07 13.00 Lielā iela 2a, mehāniskās darbnīcas
Pope 16.03 11.00 23.07 11.00 “Jaunpopes” darbnīcas “Smēdes” 
Puze 12.03 11.00 15.06 11.00 Blāzma, mehāniskās darbnīcas

12.03 13.00 15.06 13.00 amele, “ieriņi”
tārgale 14.05 11.00 15.07 11.00 tārgales pag. pārvalde “dzintarkalni”
ugāle 18.03 11.00 18.06 11.00 ugāle, mehāniskās darbnīcas 
užava 13.05 11.00 16.07 11.00 užavas pag. pārvalde “avoti”
usma 20.05 11.00 20.07 11.00 usmas pag. pārvalde “auseklīši”
vārve 18.05 11.00 13.07 11.00 Zūras, pie angāra

18.05 12.00 13.07 12.00 ventava, pag. pārvalde, Skolas iela 1
Ziras 11.05 11.00 25.06 11.00 Ziru pag. pārvalde “Saulgrieži”
Zlēkas 7.05 11.00 22.07 11.00 Zlēku pag. pārvalde “Pūcītes”
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sAisTOŠie NOTeiKuMi Nr.1
Ventspils novadā

       2020. gada  14. janvārī 
               (protokols Nr.57, 1.§)

“VeNtspils NoVada pašValdības 2020. gada 
koNsolidētais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu. 
1. Saistošie noteikumi nosaka ventspils novada pašvaldības 2020. gada 

pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu 
apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. apstiprināt ventspils novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. 
gadam saskaņā ar 1. pielikumu šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 15 697 791 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi – 17 725 149 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 3 331 676 euro.

3. apstiprināt ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu 
budžetu 2020. gadam saskaņā ar 2. pielikumu šādā apmērā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi – 1817 euro;
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1817 euro.

4. Paredzēt ventspils novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 
dotāciju 285 937 euro apmērā Sia “vnk serviss” deleģēto funkciju 
izpildīšanai – zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu 
neatbilstības dēļ.

5. apstiprināt ventspils novada pašvaldības saistības 2020. gadam un 
turpmākajiem gadiem saskaņā ar 3. pielikumu.

6. ventspils novada domes finanšu komiteja ir tiesīga:
6.1. mēneša laikā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas domē 

akceptēt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu un izdevumu 
tāmes ar pielikumiem apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar spēkā 
esošajiem noteikumiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju 
atbilstoši izdevumu funkcionālām kategorijām;

6.2. lemt par grozījumiem novada pašvaldības 2020. gada budžeta 
ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodu griezumā;

6.3. lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem 2020. 
gada budžeta rezerves fonda ietvaros par summu, kas pārsniedz 1420 euro, 
nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.

7. ventspils novada domes priekšsēdētājs ir tiesīgs neparedzētiem 
gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt 
finanšu līdzekļus līdz 1420 euro, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apmēru.

8. ventspils novada pašvaldības finanšu nodaļa ar centralizēto 
grāmatvedību 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 
pamatsummas atmaksu un kredītu procentu atmaksu saskaņā ar 
noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem 
līdzekļiem.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu 
un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim 
tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un 
funkcionālajām kategorijām.

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.
ventspils novada domes priekšsēdētājs a. MuCeNieks

sAisTOŠie NOTeiKuMi Nr.8
Ventspils novadā

2019. gada 27. decembrī                                                                                              
(protokols Nr.55, 4.§)

(precizēti ar Ventspils novada domes 
30.01.2020. lēmumu, protokols Nr.58, 31.§)

”gRoZīJuMi VeNtspils NoVada doMes 2018. gada 
22. FebRuĀRa saistošaJos NoteikuMos Nr.3 ”paR 

ĢiMeNes Vai atseVišĶi dZīVoJošas peRsoNas 
atZīšaNu paR MaZNodRošiNĀtu VeNtspils NoVadĀ”” 

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu.

izdarīt ventspils novada domes 2018. gada 22. februāra saistošajos 
noteikumos nr.3 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par maznodrošinātu ventspils novadā” šādus grozījumus:

Saistošo noteikumu izdošanas pamatojuma norādi izteikt šādā 
redakcijā:

”izdoti saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14. panta sesto daļu.”  

aizstāt 2. punktā ciparus un vārdus ”4. un 5. punktā” ar cipariem un 
vārdiem ”3. un 4. punktā”.

izteikt 3. punktu jaunā redakcijā, papildinot 3. punktu ar 3.1. un 3.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

”3. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie 
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz:

3.1. 40% no valstī noteiktās minimālās darba algas; 
3.2. 306,81 euro atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam vecuma pensijas 

saņēmējam vai personai ar invaliditāti.”
izteikt 4. punktu šādā redakcijā: 
”4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no 

trim līdz sešiem mēnešiem.”
domes priekšsēdētājs a. Mucenieks

Tikai laimīgie tā prot – dzīvi kā deju izdejot

vārve

Tikšanās ar Laimdotu Junkaru

“Vāruves” dejotāji ar vadītāju Zani Kalniņu. ingaS BergaS arhīva foto

Vārves pagastam ir 
palaimējies – nu jau piekto 
gadu pagasts atkal lepojas 
ar vidējās paaudzes deju 
kolektīvu. 

Vēsturiski Vārvē ir bijuši gan 
dejotāji, gan dziedātāji, gan or-
ķestri un teātri. Vienvārdsakot, 
kolektīvu un aktīvu ļaužu, kas 
darbojas pašdarbības jomā, mums 
bijis pārpārēm. Zināmu apstāk-
ļu sakritības dēļ beidza pastāvēt 
Zūru klubs, tad arī Vārves klubs, 
arī ļaudis kļuva aizvien aizņem-
tāki darbos – plašais kolektīvu 
pulciņš saruka pavisam neliels. 
Bet Vārves aktīviem un radošiem 
ļaudīm visi šķēršļi ir pārvarami, jo 
mums ir ielikts šūpulī dejotprieks 

un dziedātprieks, un arī aktier-
māksla mums nav sveša. 

Tāpēc lielum liels prieks un 
gandarījums par Vārves vidējās 
paaudzes deju kolektīvu “Vāruve”, 
kurš, neskatoties ne uz kādiem sa-
režģījumiem un dzīves mestiem 
līkločiem, dejo jau piecus gadus. 
Un ne tikai dejo, bet aug, attīstās 
un ar katru gadu kļūst stabilāks, 
kuplāks un konkurētspējīgāks. 
Ar neviltotu prieku skatījos uz šo 
kolektīvu, kurš, organizējot savu 
piecu gadu jubilejas pasākumu, 
kopā ar vadītāju Zani Kalniņu 
spēja kalnus gāzt. Jubileju, kas bija 
jāsarīko svešās telpās, jo savu tel-
pu mums vēl aizvien nav, dejotāji 
sev un visiem ciemiņiem noorga-

nizēja kā brīnišķīgu un kvalitatīvu 
ceļojumu deju pasaulē. Viss bija 
pārdomāts, par visu bija pado-
māts, apsvērta pat vismazākā ni-
anse, lai visi justos gaidīti dejotāju 
īpašajos svētkos. Paldies visam 
kolektīvam par to, ka jūs esat tik 
forši un radoši! Bet šogad šie Vār-
ves pagasta pašdarbniekiem nav 
vienīgie svētki. Martā visjaunā-
kais kolektīvs – sieviešu vokālais 
ansamblis – dziedās savā pirma-
jā skatē, savukārt amatierteātris 
“Vārava” oktobrī svinēs 10. dzim-
šanas dienu. Lai visiem Vārves 
pagasta pašdarbības kolektīviem 
radošs 2020. gads!

Vārves pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Berga

21. janvārī Vārves 
bibliotēkā pulcējās 
pagasta ļaudis, lai Valsts 
kultūrkapitāla fonda 
projekta “rakstnieks lauku 
bibliotēkā” gaitā tiktos ar 
mākslinieci, novadpētnieci, 
grāmatu autori Laimdotu 
Junkaru. 

Šajā tikšanās reizē vairāk runā-

jām par novadpētniecību un izdo-
tajām grāmatām – “Ugāles pagasta 
stāsti”, “Cirkales grāmata”, “Rāpatu 
grāmata”, “Ugāle laikmetu ceļos” 
un “Dzīve pie Ventas”, kurā, seko-
jot plostu un kuģu gaitai lejup uz 
Ventspili, nedaudz stāstīts arī par 
Zūrām, Lečiem un Vārvi. Pie kafi-
jas tases risinājās sarunas par satik-
tajiem cilvēkiem, par to, kā pastāsti 

iz dzīves kļūst par stāstiem un kā 
stāsti veido vēsturi. Sarunas ve-
dās par Vārvē satiktiem cilvēkiem: 
Pasiekstes dzirnavu saimnieku Ri-
hardu Zīli, rakstnieci Mildu Gei-
dāni un viņas meitu Birutu Ābolu, 
aktīvu, idejām bagātu sievieti, kura 
turēja zirgu, par kādreizējo Vārves 
bibliotekāri Diānu Šīmani, Vārves 
vīru ansambļa vadītāju Regīnu 
Lapsiņu, par to, kā savijās ugālnie-
ku un vārvenieku dzīves ceļi. Par 
brīnišķīgu vēstures avotu rakstnie-
ce uzskata mazās pagastu avīzītes, 
kurās var atrast ļoti daudz vērtīgu 
materiālu. Īpaša Laimdotas mīles-
tība ir Rāpati, jo tur satikti ļoti in-
teresanti un kolorīti stāstītāji. Var 
tikai piekrist Viktorijas Rebukas 
teiktajam, ka Laimdota ir cilvēks, 
kas dara savu darbu, par kuru ne-
maksā, bet kurš rada prieku. Laim-
dota ir cilvēks, kas atstāj aiz sevis 
pēdas, un mums katram kaut kas 
tiek no Laimdotas sirsnības.

Inese Putere 

Laimdota Vārves bibliotēkā tiekas ar lasītājiem.
daiņa roZentāLa foto
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biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemša-
nas 9. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2020. gada 17. februāra līdz 17. martam.
Sludinājuma kopsumma: 203 599,20 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Vald-

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

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam un projektu vērtēšanas kritērijiem 

var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils 2. stā-
vā, pils administrācijas telpās), vai Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

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

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

tālr. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv. 
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

rīcība eLfLa2: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības 
iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei. MĒrĶiS: veicināt kvalitatīvas 
dzīves vides un publiskās infrastruktūras attīstību un sabiedrisko organizāciju 
iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei.

atbalsta lielums  203 599,20 eiro
atbilstošā Mk noteikumu 
nr.590 5. punktā minētā 
darbība 

1. vietējās teritorijas, tai skaitā dabas un kultūras objektu, sakārtošana 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
2. Sabiedrisko aktivitāšu, tai skaitā apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu, 
dažādošana.
3. Citas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sakārtotas vietējās teritorijas 
izveidošanu un nodrošināt lauku iedzīvotāju drošumspēju.

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

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

30 000 eiro, 2000 eiro – apmācību projektiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte 90%

Slēgs līgumu par būvdarbu 
uzsākšanu Zlēku ciemā

Jūrkalnieki strikti pauž savu viedokli 
Nobeigums. sākums 1. lpp.

Kāpēc mainīt kaut ko, kas ir 
labs un dzīvotspējīgs? Iedzīvotā-
ji to negrib zaudēt. Latviešiem ir 
teiciens: “Kaķi maisā nevar pirkt.” 
Kāpēc mēs esam vajadzīgi Kuldī-
gas novadam, tā arī neuzzinājām. 
Nospriedām, ka tā ir pieeja jūrai 
un iespēja iekļaut Jūrkalni tūrisma 
projektos. To apstiprināja arī Kul-
dīgas novada pārstāvis. Sadarbība 
ar Kuldīgas novadu kultūras un 
tūrisma jomā būtu tikai veicināma. 

Uzklausījām arī Kuldīgas no-
vada Gudenieku (arī suitu pagas-
ta)  pārvaldnieci Dainu Bērendi, 
kura pastāstīja par labo sadarbību 

ar Kuldīgas domi un vadības po-
zitīvo attieksmi pret pagastu va-
jadzībām. Tas tomēr neietekmēja 
iedzīvotāju domas. Klātesošie vie-
nojās balsot. Praktiski vienbalsīgi 
tika lemts par palikšanu Ventspils 
novadā bez Ventspils pilsētas. Par 
pievienošanos Kuldīgas novadam 
neviena roka nepacēlās. Tikai žēl, 
ka nākamajā dienā Kurzemes te-
levīzija tā vietā, lai pareizi atspo-
guļotu iedzīvotāju izvēli, parādīja 
tendenciozu un divdomīgu sižetu, 
norādot, ka viss esot atkarīgs no 
Saeimas balsojuma. Godīgi būtu 
nostāties tautas pusē, notikumus 
atspoguļot precīzi, un aicināt val-

dību ieklausīties tautas viedoklī. 
Nākamajā dienā “Panorāmā” gan 
bija pareizi pateikts, ka Jūrkalne 
nevēlas pievienoties Kuldīgas no-
vadam. 

Iedzīvotājiem bija arī citas 
bažas, kas izskanēja sapulcē. Vai 
tiešām mums būs jābūt kopā ar 
Ventspils pilsētu vienā pašvaldī-
bā? Ņemot vērā, ka laukos dzīvo 
tikai viena ceturtdaļa, bet pilsētā 
trīs ceturtdaļas iedzīvotāju, rea-
litātē lauki domē varētu būt pār-
stāvēti ar pāris deputātiem. Tur-
klāt jau labu laiku laikraksts, kurš 
sevi mēdz dēvēt par neatkarīgu, 
lasītājiem uzspiež tikai vienu vie-

dokli – cik novadā viss slikti, bet 
pilsētā viss labi. Neatkarīgā presē 
parasti ir vairāki, pat pretēji vie-
dokļi, nevis paustas vienpusīgas, 
tendenciozas puspatiesības. Tādēļ 
neizskanēja neviens priekšlikums, 
ka vajadzētu novadam apvieno-
ties ar Ventspili. Visi saprot, ka 
apvienošanās gadījumā, ņemot 
vērā Ventspils domes pozīcijas un 
opozīcijas savstarpējās attiecības, 
būtu sagaidāma tikai nicinoša at-
tieksme pret lauku iedzīvotājiem, 
kuri līdz ar to būtu zaudētāji. Ko-
pējo debašu laikā visiem radās 
iespaids, ka Ventspils novada ie-
dzīvotāji tiek ierauti valdošo par-

tiju politiskajās spēlēs, un tas nu 
gan nav iedzīvotāju interesēs. Nāk 
prātā pirmskara Latvijā publicēta 
karikatūra ar politiķu drūzmēša-
nos pie tautu meitas Latvijas kā-
jām un paraksts: “Kad jūs sāksiet 
par mani domāt?” Šo jautājumu 
ne tikai Jūrkalnes iedzīvotāji, bet 
arī liela daļa citu pagastu cilvēku 
labprāt uzdotu  mūsu valdībai un 
deputātiem. Tātad – kad beigsies 
politiskās spēlītes? Kad mūsu ie-
vēlētie deputāti sāks domāt par 
valsti pa īstam un ņems vērā tau-
tas vajadzības? Kas atbildēs uz šo 
jautājumu?

Marija Janvāre

2019. gada 11. jūnijā Lauku 
atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes 
Reģionālā lauksaimniecības pār-
valde pieņēma lēmumu par Vents-
pils novada pašvaldības projekta  
Nr.19-08-AL17-A019.2203-000003 
“Teritorijas labiekārtošana pakal-
pojumu pieejamības uzlabošanai 
Zlēku ciemā” apstiprināšanu Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) līdzfinansē-
juma saņemšanai.

Projekta mērķis ir sakopt 
un labiekārtot Ventspils novada 
Zlēku pagasta centra teritoriju 
aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtot 
infrastruktūru sabiedrisko un 
kultūras aktivitāšu organizēša-
nai un veselīga dzīvesveida rosi-
nāšanai ikvienam Zlēku pagasta 
iedzīvotājam vai apmeklētājam, 
ierīkojot “Vecās pagastmājas 
dārzu”, aktīvās atpūtas vietu bēr-
niem, lapeni, ugunskura vietu, 
auto stāvlaukumus, velosipēdu 
novietnes, vides objektu jaun-
laulātajiem, svētku egles lauku-
mu, bruģētas pastaigu takas ar 
tiltiņiem un soliem, ierīkojot 
apgaismojumu un veicot citus 
uzlabojumus. Īstenojot projektu, 
uzlabosies Zlēku pagasta kultūr-

vide, tas būs ieguldījums Zlēku 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
kā valsts nozīmes kultūras piemi-
nekļa izmantošanas veicināšanai 
un kultūras mantojuma popula-
rizēšanai, tāpat tiks atjaunotas 
latviskās tradīcijas.

Pašvaldībā ir izstrādāts pa-
skaidrojuma raksts, autors – SIA 
“PBT”, kas saskaņots būvvaldē 
2019.  gada 11. novembrī. Savu-
kārt šī gada 27. janvārī pašvaldī-
bas Iepirkumu komisija pieņēma 
lēmumu slēgt līgumu ar  SIA “Os-
tas celtnieks” par būvdarbu veik-
šanu Zlēku centra labiekārtošanā. 
Līguma summa ir 228 719,94 eiro 
ar PVN. Par būvuzraudzības pa-
kalpojumu sniegšanu veiktā cenu 
aptauja noslēdzās 31.  janvārī, un 
tiks slēgts līgums ar IK “Ozols-G” 
par summu 4827,90 eiro ar PVN. 
Autoruzraudzības izmaksas – 
2178 eiro ar PVN.

Kopējās projekta izmak-
sas ir 235  725,84 eiro, tostarp 
190 725,84 eiro ir Ventspils nova-
da pašvaldības līdzekļi, bet 45 000 
eiro – ELFLA līdzfinansējums. 
Paredzams, ka projekta īstenoša-
nu pabeigs 30. novembrī.

Evita Roģe 

Paredzams, ka gada beigās šī vieta būs daudz 
pievilcīgāka. evitaS roĢeS arhīva foto 
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PILTENE
Piltenes kultūras nams
11., 18., 25. februārī plkst. 19 

pavasara kauss zolītē. 
11. februārī plkst. 19 tikšanās 

ar Ilutu Hemki-Lapsiņu “Kristāli un 
to īpašības”.

15. februārī plkst. 16 Valentīna 
dienai veltīts koncerts “Mīlestībai 
pa pēdām...”, spēlē saksofonu duets 
Oskars un Uldis no Engures. Ieeja 
2 eiro.

25. februārī plkst. 14 dienas 
centra nodarbība. Kulinārijas re-
ceptes no vecmāmiņas pierakstu 
klades.

29. februārī plkst. 14 krustvār-
du mīklu minēšanas sacensības.

7. martā plkst. 22 atpūtas va-
kars Sieviešu dienas noskaņās ar 
grupu “Liepavots”. Ieeja 5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs stāsta 
februārī”.

l Literatūras izstāde lasītavā 
“Mīlestība gaisā”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Dzīves lielceļam blakus 
nostādīts spogulis” – rakstniekam 
Jēkabam Janševskim 155.

l Literatūras izstāde abonemen-
tā “Ko lasa un raksta kaimiņi”. 16. feb-
ruāris – Lietuvas Republikas Neatka-
rības diena, 24. februāris – Igaunijas 
Republikas Neatkarības diena.  

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2019. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Peļu gada grāmatpeles”.

l Fotoizstāde bērnu nodaļā 
“Piltene – Latvijas jaunās simtgades 
pirmajā dienā”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 64. kopa.

PASĀKUMI:
l 14. februārī plkst. 15 radošā 

nodarbība “Atradu ideju grāmatā” – 
kārumu gatavošana Valentīndienai.

l 17.–19. februārī jauno grā-
matu dienas.

l 21. februārī plkst. 18 VIB 
literārā klubiņa “Dzirkstele” iestu-
dējums “Ar dzeju cauri gadalaikiem”.

l 28. februārī plkst. 15 “Bērnu 
žūrijas” noslēguma pasākums.

l 28. februārī plkst. 18 rok-
darbnieču tikšanās.

PUZE
Puzes kultūras nams
16. februārī plkst. 10 zolītes 

turnīrs.
5., 12., 19., 26. martā plkst. 18 

aicinām ikvienu uz bezmaksas vin-
grošanas nodarbībām, ko vadīs tre-
nere Gita Goldmane. Eiropas Soci-
ālā fonda “Sveiks un vesels Ventspils 
novadā” projekts.

7. martā plkst. 19 Puzes pagas-
ta atbalstītāju un sponsoru atpūtas 
vakars.

15. martā plkst. 10 zolītes tur-
nīrs.

21. martā plkst. 13 novada se-
nioru pasākums “Sudrabotās melo-
dijas”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāžu cikla “Krā-

sainās grāmatas” 2. izstāde “Dzel-
tenās”.

l Informatīva literatūras izstā-
de “Lietuvas Republikas Neatkarī-
bas diena”.

l Informatīva literatūras izstā-
de “Igaunijas Republikas Neatkarī-
bas diena”.

l Literatūras izstāde “Dzimte-
ne” – rakstniekam Jēkabam Janšev-
skim 155.

l Bibliotēkā lasītāko grāmatu 
izstāde “Pužiņi lasa 2019”.

l Literatūras izstāde “Ne tikai 
spoku stāsti” – rakstnieka Māra 
Runguļa grāmatas bērniem.

PASĀKUMI:
l 2. martā plkst. 13 tikšanās ar 

rakstnieku Māri Runguli VKKF at-
balstītajā Ventspils bibliotēkas pro-
jektā “Rakstnieks lauku bibliotēkā”.

TĀRGALE
Tārgales pamatskola
22. feb ru ārī plkst. 18 Sadziedā-

šanās svētki “Dziesmu putenis”. Plkst. 
20 atpūtas vakars pie galdiņiem. Mu-
zikants Kaspars Ivasks. Ieeja 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Dzejas izstāde “Kad dvēsele 

zied”.
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

kam Jēkabam Janševskim 155”.
l Literatūras izstāde “Kompo-

nistam Friderikam Šopēnam 210”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

cei Liānai Langai 60”.
PASĀKUMI:
l 7. februārī pasākums pirms-

skolas grupai “Palasīsim pasakas!”.
l 18. februārī “Bērnu žūrijas” 

noslēguma pasākums 5. klasei.

JŪRKALNE  
Jūrkalnes tautas nams
15. februārī plkst. 14 aicinām 

uz pasākumu “Mīlestības jūra”. Pa-
sākumā piedalās Ventspils senioru 
koris “Ziemeļzvaigzne”.

16. februārī plkst. 11 mazos 
jūrkalniekus aicinām uz “Pasakai-
no bērnu rītu”. Šoreiz runāsim par 
Meteņiem, liesim sveces un iesim 
jautrās rotaļās.

22. februārī plkst. 12 zibens 
turnīrs zolītē.

29. februārī plkst. 14 biedrības 
“Ventspils liedags” senioru teātra iz-

rāde – Elizabete Hafere “Gadsimta 
lapsu medības”. Ieeja 1 eiro.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Jaunās 

grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Pieņem 

izaicinājumu – Literatūre!”. LTV rai-
dījumu cikla “Literatūre – ceļojums 
ar rakstnieku” grāmatas.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l 26. februārī plkst. 15 lasītāju 

klubiņš lasa un pārrunā “Latviešu 
zelta stāstus”.

UŽAVA
Užavas tautas nams
13. februārī plkst. 19 bijušās 

užavnieces Ingas Veisas rokdarbu 
izstādes atklāšana “Gleznas krust-
dūrienā”. Tikšanās ar Ingu.

17. februārī plkst. 19 skais-
tumkopšanas vakars. Mīļi gaidītas 
dāmas un jaunkundzes kopā pavadīt 
vakaru un iepazīt “Mary Kay” kos-
mētiku. Dalības maksa 2 eiro.

21. februārī plkst. 10 “Pasaku 
rīts”. Mazos nebēdniekus ciemos 
gaidīs kāds, kurš pastāstīs par savu 
pasaciņu, darbosimies radoši un 
priecāsimies par pārsteigumiem.

6. martā plkst. 19 novada vo-
kālo ansambļu skate.

7. martā plkst. 19 Užavas ama-
tierteātra “Maskas” pirmizrāde – A. 
Grīnieces luga “Reiz notika tā”. Reži-
sore Linda Sāmīte.

 Pēc izrādes interesenti gaidīti 
tematiskā pasākumā ballītē “Tas bij’ 
tik sen...” pie galdiņiem (līdzi gro-
ziņš). Priecāsimies, ja dalībnieki būs 
tērpušies 60., 70. gadu stilā, skanēs 
populāra tā laika mūzika no vinila 
platēm.

Bibliotēka
Izstādes:
l LTV raidījumu cikla “Litera-

tūre – ceļojums ar rakstnieku” grā-
matu plaukts.

l Literatūras izstāde “Sveces. 
Svecītes”.

l Literatūras izstāde “11. feb-
ruāris – Pasaules drošākā interneta 
diena”.

l Literatūras izstāde “Dzimtā 
valoda – mana bagātība”.

l Literatūras izstāde “Jaunās 
grāmatas”.

PASĀKUMI:
l No 11. līdz 14. februārim 

drošāka interneta nedēļā skolēnus 
gaida iepazīšanās ar portāla www.
drossinternets.lv lietošanu un pieda-
līšanās e-zināšanu čempionātā.

l 18. februārī plkst. 12 Užavas 
pamatskolā – tikšanās ar rakstnieci 
Andru Manfeldi VKKF atbalstī-
tajā Ventspils bibliotēkas projektā 

“Rakstnieks lauku bibliotēkā”.
l 24. februārī “Bērnu žūrijas” 

noslēguma pasākums.
l 25. februārī skaļās lasīšanas 

nacionālo sacensību 2. kārta. 
l 28. februārī priekšā lasīšanas 

pusstunda pašiem mazākajiem bēr-
niem “Kika Mika un…”.

ANCE
Kultūras nams
16. februārī plkst. 10 zolītes 

turnīrs.
22. februārī plkst. 18 VPDK 

“Sadancis” – koncerts “Mīlestība 
ir, bija un būs...”. Ieeja bez maksas. 
Piedalās Ventspils novada vidējās 
paaudzes deju kolektīvi – “Ance”, 
“Vāruve”, “Usma”, “Tārgale”; Vents-
pils pilsētas VPDK – “Kurzeme”, 
“Strautuguns”; Ances senioru deju 
kolektīvs, VPDK “Nīca”, “Vartava”, 
“Spararats” no Liepājas puses un 
VPDK “Virpulis” un “Spriganis” no 
Talsu novada.

28. februārī plkst. 16 sveču lie-
šanas radošā darbnīca.

6. martā plkst. 18 pasākums 
“Kungi ielūdz dāmas”. Pie mums 
viesosies dzejniece Dace Laksber-
ga, savu dzeju savienojot ar me-
ditāciju, un vēdiskais filozofs un 
attiecību konsultants Uģis Kuģis 
ar savu redzējumu par sievieti un 
vīrieti. Vakara turpinājumā balle 
kopā ar muzikantu Artūru Bāni. 
Ieeja 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Valodas dienai veltīta litera-

tūras izstāde “Dzimtās valodas die-
na – 21. februāris”.

l Literatūras izstāde “Koko un 
Riko darbi un ne-darbi” – rakstnie-
ces Evijas Gulbes daiļrade. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.

PASĀKUMI: 
l 11. februārī plkst. 13 Ances 

pamatskolā – konkurss “Skaļā lasī-
šana 2020” 5. un 6. klases skolēniem.

l 24. februārī plkst. 12 An-
ces pamatskolā – tikšanās ar rakst-
nieci Eviju Gulbi VKKF atbalstī-
tajā Ventspils bibliotēkas projektā 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā”.

l 29. februārī plkst. 11 – la-
sītāju interešu klubiņa “Dažādības” 
pasākums “M.Ī.L.E.S.T.Ī.B.A”.

UGĀLE
Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
15. februārī plkst. 15 Vents-

pils senioru teātra izrāde komēdija 
“Lapsu medības”. Ieeja bez maksas. 
7. martā plkst. 21 Tulpju balle 
(spēlē brāļi Rozentāli).  Ieeja 5 eiro. 
14. martā bijušās rūpnīcas “’Usma”’ 
darbinieku salidojums (informācija 
un pieteikšanās pa tālr. 25666284).

Ugāles tirgus laukums
22. februārī plkst. 12 Speķa 

diena.
Ugāles pilskalns
15. februārī plkst. 11 Seno ra-

gavu salidojums (pasākums notiks, 
ja būs sniegs).

Ugāles Mūzikas un mākslas 
skola

Līdz 31. martam izstāžu zālē 
apskatāma Laimdotas Junkaras 
gleznu izstāde “Krāsu svētki”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Ceļojošā novadpētniecības 

izstāde no Jēkabpils “Un līdz pašam 
vecumam es būšu tas pats”, veltīta 
Goda prāvesta Mārtiņa Kārtiņa 150 
gadu jubilejai.

l LTV raidījumu cikla “Litera-
tūre – ceļojums ar rakstnieku” grā-
matu plaukts – “Dodies lasīšanas 
tūrē kopā ar Martu un Gustavu!”.

l Literatūras izstāde “Mēneša 
jubilāri – Jēkabs Janševskis, Jēkabs 
Kazaks, Liāna Langa”.

l Literatūras izstāde “Jānis Ar-
vīds Plaudis par parastām un nepa-
rastām lietām”.

l Literatūras izstāde “Ziemā 
svinamās dienas” izstāžu ciklā “Sau-
les gada kalendārs”.

PASĀKUMI:
l 20. februārī jauno grāmatu 

diena.

POPE
Popes kultūras nams
17. februārī plkst. 13.30 ama-

tu dienas meistarklase pamatskolas 
audzēkņiem. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zemes 

dēls” – dzejniekam  Fricim Bār-
dam 140 (līdz 17. februārim).

l Literatūras izstāde “Vēsturis-
ko romānu autoram Jēkabam Jan-
ševskim – 155” (no 14. februāra).

l Literatūras izstāde “Starptau-
tiskā dzimtās valodas diena” (no 21. 
februāra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 65. kopa.

ZIRAS
Ziru tautas nams
15. februārī plkst. 21 karaoke 

nakts.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Jaunākās 

grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Dzimte-

ne” – rakstniekam Jēkabam Janšev-
skim 155.

l Valentīndienai veltīta litera-
tūras izstāde “Mīlas stāsti”.

l Radio dienai veltīta literatū-
ras izstāde “Radio vēsture Latvijā”.

PASĀKUMI:
l 13. februārī plkst. 16.30 

pasākums skolēniem “Esi drošs in-
ternetā!”.

kultūras vēstis 11. februāris –15. marts

Ventspils novada pasākumu afiša

Nobeigums 7. lpp.
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Andrieva Niedras bērnības atmiņas

Fotogrāfiju izstāde Jūrkalnē

Pārbaudīts rakstos

jūrkalneZLĒKAS 
Kultūras nams
15. februārī plkst. 22 Valen-

tīndienas balle ar Arti Arāju. Ieeja 
3 eiro.

Sociālais centrs 
14. un 28. februārī plkst. 19 

zolītes turnīrs.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzimis 

Zlēkās” – rakstnieka Herberta Dor-
bes daiļrade.

l Literatūras izstāde “Es ne-
alkstu nodzīvot līdz apaļam sim-
tam...” – dzejniekam un publicistam 
Andrim Grīnbergam 80.

PASĀKUMI:
l 29. februārī plkst. 14 dāmu 

klubiņa kārtējā nodarbība “Rokdar-
bi garajos ziemas vakaros”.

USMA
Tautas nams
15. februārī plkst. 18 fotoklu-

ba “Moments” izstādes atklāšana. 
Pasākums bez maksas.

15. februārī plkst. 21 balle 
“Sveces un sirdis” kopā ar Genādiju 
no Talsiem. Ieeja 3 eiro.

8. martā plkst. 13 radošās ap-
vienības “Ārstējam visu” koncert-
uzvedums “Mīli sevi” kopā ar Lie-
pājas teātra aktieriem Sandi Pēci, 
Armandu Kaušeli un Kasparu 
Kārkliņu. Skaistās dāmas, ģērbiet 
savu krāšņāko kleitu, ņemiet līdzi 
draudzeni un nāciet baudīt! Gai-
dīsim arī kungus. Ieeja bez mak-
sas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sveču 

diena, Vēju diena, Pelnu diena… – 
februāris tautas tradīcijās”.

l Literatūras izstāde “Mīlētāju 
svētki – Valentīndiena”.

l Literatūras izstāde “Rakstnie-
kam Jēkabam Janševskim 155”. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 66. kopa.

PASĀKUMI:
20. februārī plkst. 14 jauno 

grāmatu diena “Par jaunumiem lat-
viešu daiļliteratūrā”.

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs 

“Zūras”
15. februārī ekskursija Vents-

pils koncertzālē “Latvija”. Izbrauk-
šana plkst. 11.15 no Ventavas. Da-
lības maksa – 2,50, pensionāriem 
– 1,50. Pieteikties pie Ingas Bergas 
pa tālr. 22002942 vai Viktorijas Re-
bukas pa tālr 22018760. Pieteikša-
nās obligāta.

18. februārī plkst. 15 “Mary 
Kay” kosmētikas meistarklase. Spa 
procedūras rokām, sejas kopšana 
ikdienā, iepazīšanās ar produktiem. 
Dalības maksa 2 eiro.

21. februārī plkst. 17 rotu ga-
tavošanas meistarklase “T krekla 
pārvērtības”. No mazlietotiem T 
krekliem gatavosim krelles un ap-
roces. Līdzi varat ņemt mazlietotu 
T kreklu sev vēlamā krāsā, pērles, 

šķēres audumu griešanai. Visi ma-
teriāli būs pieejami arī uz vietas.

22. februārī plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

2. martā plkst. 11 senioru kopa 
“Vīgriezes “ Ventspils muzejā ap-
meklēs muzejpedagoģijas nodarbī-
bu “Izzināt mežģīņu noslēpumus”.  
Līdz 3. martam Ventspils fotokluba 
“Kaktuss” izstāde “Ziema”.

Ventavas sabiedriskais centrs
7. martā plkst. 21 balle “Sievie-

te divdesmitajos”. Spēlē Māris Lem-
bers. Ieeja 3 eiro.

Zūru novadpētniecības eks-
pozīcija

18. februārī Herberta Dorbes 
piemiņas pasākums Ventspils mu-
zejā “Senču putekļi”. Izbraukšana 
plkst. 15 no Ventavas. Pieteik-
ties pie Viktorijas Rebukas pa tālr. 
22018760.

No 10. februāra līdz 9. mar-
tam Ivetas Tindenovskas rokdarbu 
izstāde.

Bērnu centrs “Tīne”
11. februārī plkst. 17 tematiska 

pēcpusdiena kopā ar bibliotēku “Par 
drošību internetā”.

14. februārī plkst. 17 Valentīn-
diena “Kā kļūt par labu draugu?”.

20. februārī plkst. 17 uzve-
dības stunda “Ko nozīmē vārdiņš 
“pieklājīgs”?”.

Jauniešu izglītības centrs 
“Ligzda”

17. februārī plkst. 13 dāmu 
klubiņa “Kalīzija” nodarbība “Ah, 
mīlestība, mīlestība!”.

21. februārī plkst. 18 jauniešu 
vakars, veltīts Valentīndienai (dise-
nīte).

26. februārī plkst. 16 virtuves 
diena “Pankūkas”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Valentīndienai veltīta litera-

tūras izstāde “Mīlu ļoti, ļoti...” (līdz 
15. februārim).

l Literatūras izstāde “Kurze-
mes senatnes stāstnieks” – rakstnie-
kam Jēkabam Janševskim 155 (no 
16. februāra). 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 11. un 25. februārī plkst. 

15.30 radošas nodarbības bērnu-
dārza “Zīļuks” audzēkņiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Ziemas skaistā-

kie mirkļi” (līdz 15. februārim).
l Literatūras izstāde “Kultūr-

vēsturisko romānu dižrakstniekam 
Jēkabam Janševskim – 155” (no 14. 
līdz 21. februārim).

l Tematiska izstāde “Modes 
tendences 2020” (no 21. februāra).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 11. februārī plkst. 17 tema-

tiska pēcpusdiena “Drošāks inter-
nets sākas ar tevi”.

l 16. februārī plkst. 9 priekšā 
lasīšanas pusstunda “Dzīvnieki – 
mūsu draugi” PII “Zīļuks” bērniem.

14. janvāra pēcpusdienā 
bibliotēkā patīkamā 
atmosfērā, par ko gādāja 
mūsu bibliotēkas vadītāja 
Ligita Kalniņa, notika 
tikšanās ar rakstnieku 
savienības Liepājas nodaļas 
vadītāju Lindu Zulmani. 

Viņas izzinošais stāstījums 
par līdz šim nepelnīti aizmirsto 
rakstnieku, pretrunīgi vērtēto 
politiķi un sabiedrisko darbinie-
ku Andrievu Niedru (1871) mūs 
aizveda uz 19. gadsimta otro pusi. 
Šis stāstījums veltīts viņa darbiem 
“Mana bērnība” un “Mani puikas 
gadi”. Grāmatas tika sarakstītas 
dažādos gados, kad autoram pa-
šam bija ap piecdesmit. Līdz ar 
to tās nebija tikai bērnības at-
miņas, bet arī pieauguša cilvēka 
skatījums uz tā laika notikumiem. 
Andrievs Niedra ir atstājis mums 
lielisku ieskatu tā laika zemnieku 
un muižnieku dzīvē un skumjos 
notikumus pārvērtis jautrā stāstī-
jumā. Par izzinošo un interesanto 
vēstījumu mums jāsaka paldies 
lektorei Lindai Zulmanei, kura 
Andrieva Niedras darbus un per-
sonību pētījusi divdesmit gadu 

garumā un rakstījusi par to zināt-
nisku darbu. 

Pasākuma noslēgumā izvēr-
tās spraiga diskusija par An drieva 
Niedras daiļradi un personības 
nospiedumiem Latvijas vēsturē. 
Ļoti slavējami, ka uz pasākumu 
ieradās dažādu paaudžu klausītāji. 
Par to, ka pasākums izdevās ļoti 
patīkams un lietderīgs, jāpateicas 
arī visiem klausītājiem.

Mūsdienās plašu popula-
ritāti izpelnījušies atsevišķi A. 
Niedras dzejoļi, kam piemīt 
īpatnēja muzikalitāte, it īpaši 

tautā iemīļotais dzejolis “Gau-
jas malā” (“Dažu skaistu ziedu”). 
1992. gadā Maijas Smildziņas un 
Jāņa Rēdliha režijā tika uzņemta 
Latvijas televīzijas filma “Līdu-
ma dūmos”. 2015. gadā režisors 
Valters Sīlis “Dirty Deal Teatro” 
iestudēja Latvijas valsts tapšanas 
sarežģītajiem līkločiem veltītu 
izrādi “Andrievs Niedra”. Izrā-
de nominēta “Spēlmaņu nakts” 
2015./2016. gada balvai katego-
rijā “Gada sasniegums oriģināl-
dramaturģijā”.

Silvija Ozoliņa

Klātesošie ieklusās Lindas Zulmanes stāstījumā par 
Andrievu Niedru.  LigitaS kaLniņaS foto

Saņemot decembra izdevu-
mu “Ventspils Novadnieks”, biju 
nepatīkami pārsteigta, ka manā 
rakstā  latviešu spēka dziesmas 
nosaukumā “Pie Dieviņa gari gal-
di” vienas latviešu dievības vārds 
ir rakstīts ar mazo burtu – dievi-
ņa. Tad jau arī citu dievību vārdi 
rakstāmi ar mazo burtu. Vai tad 
rakstām ūsiņš, jumis, māra, lai-

ma? Arī zevs, tors, odins utt.? 
Taču nē, rakstām kā īpašvārdus 
ar lielo burtu. Pārbaudīju rakstos. 
1970. gadā izdotajās dainās tiešām 
var atrast dieviņu, bet jau 1979. un 
vēlākajos gados, tātad pat padom-
ju laikā izdotajos folkloras mate-
riālos šīs dievības vārds ir perso-
nificēts līdzīgi citu dievu vārdiem 
un rakstīts ar lielo burtu. Kon-

sultējos ar folkloristiem. Arī viņu 
atzinums ir, ka folklorā visu dievu 
vārdi ir personificēti un rakstāmi 
kā īpašvārdi ar lielo sākuma burtu. 
Man ir svarīgi, lai lasītāji zinātu, 
ka oriģinālā biju lietojusi īpašvār-
du – Dieviņa. Par kristīgās ticības 
un folkloras savstarpējo mijiedar-
bību ir pavisam cita diskusija, un 
tā uz šo tēmu neattiecas. 

Marija Janvāre

Jūrkalnes tautas nama 
izstāžu zālē līdz marta 
vidum apskatāma bijušā 
liepājnieka, arhitektūras 
fotogrāfa Artūra Pērkona 
personālizstāde “Cilvēks 
interjerā”. Šie  lielformāta 
darbi uzņemti 2002. gadā. 

Neskatoties uz to, ka pašlaik ir 
2020.  gads, fotogrāfijas joprojām 
uzrunā skatītājus. Viens no vie-
siem, kurš bijis klāt izstādes atklā-
šanā Liepājā 2002. gadā, vakara gai-
tā uzsvēra, ka mākslinieka darbiem 
šajos gados radusies patina piešķir 
papildu vērtību. Māksliniecei, fo-
togrāfei un grafiķei Irinai Tīrei šī 
izstāde sniedza gandarījumu un 
jaukas atmiņas par pieredzi strā-
dāt objektīva otrajā pusē pirms 18 
gadiem. Četri darbi nodrukāti tikai 
šogad, īpaši šai izstādei, kuru finan-
siāli atbalstīja Liepājas uzņēmums 
“UPTK”. 

Jūrkalniekiem un viesiem 25. 

janvārī bija vienreizēja iespēja tikties 
ar autoru klātienē izstādes atklāša-
nā. To ieskandināja dūdenieks Juris 
Lipsnis – Artūra studiju biedrs, ar 
kuru studiju laikos kopmītnēs Vec-
rīgā dalīta viena istabiņa. Pirms fo-
tografēšanas Artūrs izmācījies par 
būvinženieri, vēlāk par akustiķi Dā-
nijā. Vakara gaitā autoru sveikt bija 
ieradusies ģimene, draugi, klases-

biedri, kolēģi un foto modeļi. Šobrīd 
autors darbojas akustikas laukā un 
brīvajos  brīžos fotografē. Tik liels 
liepājnieku īpatsvars mūsu izstāžu 
atklāšanas vēsturē nebija piedzīvots. 
Paldies visiem viesiem un, protams, 
autoram  par interesanto stāstīju-
mu, paldies arī izstādes kuratore 
Initai Plēsumai.

Ligita Kalniņa

Jūrkalnes tautas nama izstāžu zālē apskatāma Artūra 
Pērkona personālizstāde “Cilvēks interjerā”.

aivara ĶeStera foto

Nobeigums. sākums 6. lpp.
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Mūsdienās bibliotēka ir 
ēr ta un mājīga vieta, kur var 
ne tikai izvēlēties grāmatas 
un preses izdevumus, bet 
arī saņemt pakalpojumus, 
no kuriem daļa pieejama 
attālināti. 

Pierakstoties bibliotēkā, cilvēks 
saņem autorizācijas rīkus – paroli 
un lietotājvārdu, kas ļauj attālināti 
pasūtīt, rezervēt grāmatas, pagarināt 
to izmantošanas termiņu un izvēlē-
ties elektroniskās grāmatas lasīšanai 
tiešsaistē, stāsta Ventspils bibliotēkas 
direktore Astra Pumpura. Lai lasī-
tu e-grāmatas telefonā, planšetē vai 
datorā, nepieciešama piekļuve inter-
netam. 3td e-GRĀMATU bibliotēka 
www.3td.lv kļūst arvien pieprasītāka. 
Lasītājiem pieejams vairāk nekā 300 
grāmatu, turklāt katru trešdienu to 
klāstu papildina trīs jauni izdevumi. 

Autorizācijas rīki ļauj izmantot 
arī vairākas datubāzes – www.letoni-
ka.lv, “Lursoft” laikrakstu bibliotēku, 
“EBSCO”, “BRITANICA”, un to visu 
var sasniegt jebkurā diennakts laikā, 
pat neizejot no mājām. “Letonika” 
piedāvā dažādus uzziņas avotus, ir 
pieejama oriģinālliteratūra, savukārt 
vietnē www.news.lv var lasīt Latvi-
jas centrālo un reģionālo periodi-
kas izdevumu publikācijas, ziņu un 
rakstu apkopojumus. “EBSCO” un 
“BRITANICA” noderēs skolēniem, 
studentiem un citiem interesentiem.

Populārā bērnu žūri
ja un skaļā lasīšana 

Astra aicina Ventspils novada 
iedzīvotājus apmeklēt bibliotēkas 
arī klātienē, lai izvēlētos grāmatas, 
lasītu laikrakstus un žurnālus, ap-
skatītu izstādes, apmeklētu pasāku-
mus, savstarpēji komunicētu. Visās 
bibliotēkās vietnē www.filmas.lv 
var noskatīties latviešu filmas, bet  
www.diva.lv ir pieejami kultūrvēstu-
riski video un audio ieraksti, Latvijas 
Televīzijas un Latvijas Radio video 
un audio ieraksti.

Ventspils bibliotēkas mājaslapā 
www.biblioteka.ventspils.lv ir ziņas 
par visām 13 Ventspils novada bib-
liotēkām, pakalpojumiem, izstādēm 
un pasākumiem, kā arī jaunākajiem 
izdevumiem. 

Bibliotēku darbinieki ir iesais-
tījušies lasīšanas veicināšanas pasā-
kumos. Ir apskatāmas literatūras un 
mākslas izstādes, notiek tematiski 
pasākumi nacionālajos projektos 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 
un “Skaļā lasīšana”. Abas šīs aktivi-
tātes ir guvušas lielu atsaucību, bēr-
niem un jauniešiem rodas interese 
lasīt, un bibliotekāri par to tikai prie-
cājas.   

Lai sagatavotu literatūras izstā-
des, grāmatas bieži vien tiek pasūtī-
tas citās bibliotēkās, turklāt, ja vienā 
bibliotēkā ir izdevusies laba izstāde, 
tā kļūst par ceļojošo, un to var ap-

skatīt vairākos pagastos. Novada 
bibliotēkās notiek radošās nodarbī-
bas bērniem un pieaugušajiem – to 
organizēšanai izmanto bibliotēku 
krājumus un interneta resursus. 
Ancē, Zlēkās, Popē un Jūrkalnē ir 
izveidoti lasītāju klubiņi, kuru da-
lībnieki pārrunā izlasīto grāmatu 
saturu, rīko tikšanās ar lektoriem, 
dodas pieredzes apmaiņas brau-
cienos, radoši darbojas. Novadu 
bibliotēku darbinieces labprāt sa-
darbojas ar skolām un pirmsskolas 
izglītības iestādēm. 

Tiekas ar rakstniekiem 
Ventspils bibliotēkas speciāliste 

darbā ar novada bibliotēkām Sand-
ra Picalcelma jau vairākus gadus 
veiksmīgi īsteno Valsts kultūrkapi-
tāla fonda atbalstīto projektu “Rakst-
nieks lauku bibliotēkā”. Janvārī Vārvē 
lasītāji tikās ar Laimdotu Junkaru, 
Užavā viesosies Andra Manfelde, 
Puzē – Māris Rungulis, Popē – Lau-
ra Vinogradova, Piltenē – Aivars 
Kļavis, Ugālē – Inese Zandere, Zlē-
kās – Inguna Dimante, bet Usmā – 
Kristīne Ulberga. 

Katrā bibliotēkā ikviens intere-
sents var saņemt konsultācijas darbā 
ar informācijas tehnoloģijām un to 
resursiem. Bibliotēku darbinieki ie-
dzīvotājus konsultē un palīdz viņiem 
elektroniskajā vidē rezervēt biļetes 
lidojumiem, uzzināt medicīnisko 
izmeklējumu rezultātus, reģistrēties 
rindā, lai saņemtu veselības aprū-
pes pakalpojumus, aizpildīt elek-
tronisko deklarāciju VID mājaslapā 
pārmaksāto nodokļu atguvei, apgūt 
internetbankas lietošanas prasmes, 
ievietot sludinājumus, izveidot un 
nosūtīt CV, sazināties ar dažādām 
iestādēm utt. 

Savukārt Ventspils Galvenās 
bibliotēkas mācību klasē tiek organi-
zētas grupu mācības datorprasmju 
apguvei un viedtālruņa izmatošanai, 
piektdienās var pieteikties uz indi-
viduālām konsultācijām. Tas viss ir 
bez maksas un atvieglo cilvēkiem  
e-pakalpojumu lietošanu. 

Notiek novad
pētniecības darbs 

Pagājušā gada 28. novembrī 
visas novada bibliotēkas tika akre-
ditētas kā vietējas nozīmes biblio-
tēkas. Darbs tika novērtēts labi. 
Bibliotēkas aktīvi darbojas novada 
kultūrvēsturisko vērtību apzināša-
nā un saglabāšanā, ir iesaistījušās 
UNESCO LNK Stāstu bibliotēku 
tīklā, uzklausa un dokumentē iedzī-
votāju atmiņas. Zlēku, Popes, An-
ces, Ugāles, Puzes, Vārves, Jūrkal-
nes un Užavas stāstnieki viesojušies 
pie Pārventas bibliotēkas stāstnie-
kiem.    “Novadpētniecības darbā 
mēs nekad nekonkurēsim ar muze-
jiem, tomēr ir svarīgi saglabāt vēs-
turiskās liecības par to, kas pagastā 
noticis un notiek, un tas ir viens 
no bibliotēkas darba virzieniem. 
Bibliotekāres skenē jeb digitalizē 
iedzīvotāju atnestos materiālus, tie 
ir pieejami gan mapēs, gan digitā-
li. Ugāles bibliotēka aktīvi darbojas 
novadpētniecības jomā – izveido-
tas tematiskas digitālās kolekcijas 
par pagasta veikaliem, pastu, svētku 
gājieniem. Apzinātas grāmatas, ku-
rās pieminēta Ugāle, un tapis pro-
jekts, kurā mākslas darbos attēlotas 
grāmatās minētās vietas,” norāda 
Astra Pumpura. Viņa aicina iedzī-
votājus ieskatīties savos albumos un 
ģimenes arhīvos un piedāvāt biblio-
tēkām šos materiālus, tā bagātinot 
novadpētniecības krājumu klāstu, 
turklāt tos var ievietot internetā 
pieejamajā Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas digitālajā kolekcijā “Zudusī 
Latvija”. Šos materiālus – zudušos 
vai laika skartos – interneta vidē var 
redzēt visā pasaulē. Cilvēki labprāt 
pēta senos un mūsdienu attēlus un 
raksta komentārus, ja atpazīst attē-
los redzamās personas un vietas.

Sandrai ir prieks par Ugāles bib-
liotēkas iesaistīšanos biedrības “Ugā-
les attīstība” piedāvātajās aktivitātēs. 
Ugālē tiek izkopta pastaigu taka, un 
bibliotēka piedāvā vēsturiskos mate-
riālus un arī praktiski iesaistās takas 

atjaunošanā. Novada bibliotekāres ir 
pelnījušas uzslavu par daudzveidīgu 
pasākumu rīkošanu un izstādēm, 
kurās var apskatīt gan pagasta iedzī-
votāju kolekcijas un rokdarbus, gan 
arī fotogrāfijas. 

sagatavo tematiskus 
priekšlasījumus 

Labs pakalpojums ir starpbib-
liotēku abonements, kas nodrošina 
grāmatu piegādi no Ventspils, citu 
publisko bibliotēku vai Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas krājuma. Izman-
tojot Ventspils novada pašvaldības 
līdzfinansējumu, tiek iepirkti jau-
nākie izdevumi dažādās literatūras 
nozarēs un veidots rotējošais fonds, 
kurā ir 66 rotējošās grāmatu kopas, 
kas pēc grafika katrā bibliotēkā pie-
ejamas divus mēnešus. 

Sandra Picalcelma norāda, ka 
pagājušajā gadā novada bibliotē-
kās pieaudzis jauno lasītāju (līdz 18 
gadiem) skaits un par trim reizēm 
palielinājies e-katalogā pasūtīto grā-
matu skaits. 

Lai bibliotekāri būtu zinoši un 
spētu palīdzēt lasītājiem orientēties 
daudzveidīgo pakalpojumu klāstā 
un varētu ieteikt dažādus mūžizglī-
tības pasākumus, viņiem regulāri 
notiek semināri un mācības. Bib-
liotekāri, piesaistot profesionāļus, 
ir gatavi saviem lasītājiem piedāvāt 
dažādas lekcijas par aktuālām tē-
mām – veselīgu dzīvesveidu, jau-
najiem vecākiem svarīgiem jautā-
jumiem, bezatkritumu dzīvesveidu 
u.c. Ventspils bibliotēkai ir reģiona 
galvenās bibliotēkas statuss, tādēļ tās 
darbinieki ir sagatavojuši izglītojošus 
stāstījumus, piemēram, par grāmatu 
sēriju “Mēs. Latvijas XX gadsimts” 
un jaunlatviešiem, bērnu rakstnie-
kiem, latviešu tradīcijām u.c. un ir 
gatavi doties uz novadu, lai pastāstī-
tu par šīm tēmām ikvienam intere-
sentam, turklāt iedzīvotāji paši var 
izvēlēties, kuru tēmu gribētu izzināt 
dziļāk un plašāk, un bibliotekāri to 
sagatavos.

Marlena Zvaigzne

kultūras vēstis

Latvijas kultūras vēstnieki – 2019
Pagājušajā gadā man bija 

lieliska iespēja piedalīties 
Latvijas kultūras vēstnieku 
kursos. Šādi kursi tiek 
organizēti kopš 2012. gada ar 
mērķi stiprināt potenciālos 
kultūras līderus reģionos, 
veidot kopīgu kultūras 
vēstnieku sadarbības tīklu, lai 
raisītu sabiedrībā pozitīvas 
pārmaiņas, lūkojoties caur 
kultūras un mākslas prizmu. 

Mācību programma kultūras 
vēstnieku kursā veidota, lai dalīb-
niekiem dotu iespēju pārdomāt un 
labāk izprast kultūras lomu sabied-
rībā, pārvērtēt savus mērķus un gūt 
motivāciju aktīvam darbam kultū-

ras laukā kopā ar vietējo sabiedrību, 
uzlabot sabiedrības iesaistīšanas, 
komunikācijas un projektu vadības 
prasmes, iepazīties ar neformālās 
tālākizglītības metodēm tālākai iz-
mantošanai savā darbā.

Esam ļoti radoša, atraktīva grupa, 
ko veido domubiedri no dažādām 
Latvijas vietām, dažādu specialitāšu 
cilvēki, kas ir lepni par savu novadu, 
pilsētu, par kultūras vērtībām, kas 
tur kopjamas un attīstāmas. Daudz 
runājam, diskutējam par identitātes 
jautājumiem, apgūstam dizaina do-
māšanu, darbojamies ar kopradi.

Visu laiku esam procesā, apmai-
nāmies ar informāciju, tiekamies, lai 
dalītos pieredzē. Būt kultūras vēst-

niekam – tā ir misija, kas jāapzinās, 
jo, visu laiku sevi pilnveidojot, jā-
darbojas sabiedrības labā. Jāpiebilst, 
ka kultūras vēstniece mūsu novadā 

ir arī Jūrkalnes tautas nama vadītā-
ja Kristīne Skrulle. Jūnijā mēs kopā 
ar viņu aicināsim pārējos kultūras 
vēstniekus uz Jūrkalni, lai parādītu, 

ar ko lepojas Ventspils novadā, kā-
das unikālas vērtības ir mūsu pusē.   

Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše 

Zane (otrā no labās) kultūras vēstnieku tikšanās reizē. ZaneS PaMšeS arhīva foto

bibliotēkas piedāvā 
daudzveidīgus pakalpojumus 

Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura aicina 
visus novada iedzīvotājus izmantot bibliotēkās 
pieejamos pakalpojumus un ieteikt tēmas, par kurām 
organizēt izglītojošas lekcijas. LīgaS rŪdeS foto
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Martai patīk skatīties zvaigznēs 

piltene

Pieņemšana Piltenes ģimenes ārsta praksē
Piltenes ārsta palīga pieņemšanas laiki: pirmdienās, otrdie-

nās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00. Mā-
jas vizītes pieteikšana pēc plkst. 14.00 pa tālruni 63661494. 
Daktere J. Bernšteine pieņems trešdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00. 

Piltenes vidusskolas 
9. klases audzēkne Marta 
Matisova ir vispusīga un 
talantīga meitene, kurai ir 
labi panākumi olimpiādēs, 
konkursos un sporta sacen
sībās. Pilteniece ir gaišs, 
at vērts, aktīvs un izpalīdzīgs 
cilvēks, kurš tic labajam un 
vairo to.

Martai patīk mācīties Piltenes 
vidusskolā, jo pedagogi ir piedomā-
juši pie tā, lai stundas būtu intere-
santas. Viņa stāsta: “Te ir jauki un 
radoši skolotāji, man pat grūti iedo-
māties, kā būs rudenī, kad mācīšos 
citā skolā. Ikdienā palīdz arī tas, ka 
man ir labi un saprotoši klasesbied-
ri, esam saliedēts kolektīvs.”

Marta spriež, ka vislabāk viņai 
padodas valodas, īpaši latviešu, arī 
mūzika un sports. Pēdējā laikā sā-
kusi piesaistīt arī vēsture, kas vēl 
nesen šķitusi neinteresanta. Meite-
nes laiks ir piepildīts, jo viņa iesais-
tījusies korī, ansamblī un 11 gadus 
dzied popstudijā “Jūras akmentiņi”. 
“Skatuve ir vienīgā vieta, kur jūtos 
patiesi brīva un tieku vaļā no emo-
cijām, kas ne vienmēr ir pozitīvas. 

Piemēram, ir bijis tā, ka esmu dus-
mīga, bet dziedot dusmas pazūd. 
Esmu pārliecināta, ka dziedāšu visu 
mūžu, jo tas man ļoti patīk. Pirmo 
reizi uz skatuves uzkāpu trīs gados, 
kad notika mazo vokālistu kon-
kurss. Mūzika manī atraisa radošu-
mu, dod pārliecību par saviem spē-
kiem, dziedot izdodas nedomāt par 
to, ko citi domā par mani.” Pateico-
ties “Jūras akmentiņiem”, Marta ir 

Marta ir iesaistījusies skolas pašpārvaldē un domā, ka 
katrs jaunietis var dzīvē kaut ko sasniegt, vien jābūt 
mērķtiecībai. Marlenas ZvaigZnes foto

ne tikai pilnveidojusi sevi ikdienā, 
bet arī piedalījusies dažādos starp-
tautiskos konkursos, iegūstot god-
algotas vietas. Pirms diviem gadiem 
Marta pabeidza Piltenes Mūzikas 
skolu, kur apguva flautas spēli. Pa-
gājušajā gadā viņa kopā ar ģitāristu 
Lauri Bakanauski piedalījās jauno 
ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu 
biji?” un ieguva pirmo vietu, turklāt 
flautiste šajā pasākumā laimēja ģi-

tāru. Kopš rudens viņa mācās spē-
lēt šo instrumentu, jo vēlas dziedāt 
ģitāras pavadījumā pie ugunskura 
un apgūt sarežģītu dziesmu no fil-
mas “Karību jūras pirāti”. Martas 
vecāki Nelda un Māris vēlējušies, 
lai meita jau kopš bērnības vispu-
sīgi attīstītos, tādēļ iesaistījuši viņu 
dažādās aktivitātēs, un Marta par to 
ir pateicīga. Viņa jau daudzus gadus 
sporto. Pirmais treneris bija Aigars 
Matisons, bet nu Marta ieklausās 
Ventspils novada Bērnu un jau-
natnes sporta skolas trenera Arno 
Kiršteina padomos. Sacensībās 
pilteniece uzrāda labus rezultātus, 
piemēram, pagājušajā gadā iegūta 
1.  vieta reģionālo sacensību kop-
vērtējumā vieglatlētikā U16 grupā. 
Martai vislabāk patīk 200 m distan-
ce un tāllēkšana. “Ja es kaut nedēļu 
neesmu apmeklējusi treniņus, jūtos 
slikti, manu, ka zaudēju formu. Tre-
niņi iedod pārliecību, ka esmu dzī-
va – tieši dzīva! Es gribu piedalīties 
jaunatnes olimpiādē, tāpēc ir jācen-
šas. Būtībā jau neizlaižu treniņus, 
bet, ja tomēr gadās, ir sirdsapziņas 
pārmetumi.” Marta labprāt skatās 

televīzijā hokeju un sieviešu basket-
bolu, arī tenisa mačus, vēro, kā tiek 
mestas šautriņas un kā notiek viegl-
atlētikas sacensības.                       

Martai ir divas māsas – Sabīne 
ir vecākā, bet Rūta – jaunākā. Pil-
teniece teic, ka abas māsas ir viņas 
uzticības personas, kuras par viņu 
zina visu un kuras nekad neno-
dos. Marta ir mērķtiecīgs cilvēks, 
un šī rakstura īpašība esot aizgūta 
no mammas. Tā palīdz saņemties 
brīžos, kad piezogas mazs slinku-
miņš un rodas pārdomas, ka varbūt 
varētu kaut ko arī nedarīt. Mar-
ta apzinās, ka dzīvē viss nav tikai 
gaišs, tomēr cenšas it visā saskatīt 
labo, nekoncentrēties uz negatīvo. 
“Spēkus atgūstu, kārtīgi izguļoties 
un braucot ar riteni. Mani nomie-
rina lēna mūzika, ļoti patīk skatī-
ties zvaigznēs.” Pabeigusi Piltenē 
9. klasi, Marta vēlas mācīties kādā 
no Ventspils vidusskolām. Meitene 
ir aizdomājusies par dažādām nā-
kotnes profesijām, bet pagaidām 
vēl nezina, kuru no tām izvēlēsies 
– laiks rādīs!         

Marlena Zvaigzne 

Labestīgs smaids  
un atsaucīga sirds 

zlēkas

ikviens cilvēks vēlas būt 
mīlēts, un īpaši svarīgi tas ir 
vecumdienās, kad tik daudz 
atdots citiem un gribas 
dienas vadīt sirdssiltumā. 
Dzidrai Zernevicai tas ir 
dots, jo jaunākie dzimtas 
pārstāvji viņu neaizmirst.

Māmuļa, kurai janvārī palika 
92 gadi, dzīvo viena, bet ļoti bieži 
viņas nama durvis ver mazmeita 
Gunita. Kad viņa bija maziņa, pie 
vecvecākiem Dzidras un Žaņa pa-
vadītas daudzas skaistas dienas, 
tāpēc Gunitai šķiet pašsaprotami 
rūpēties par vecmāmiņu, kura vēl 
ir gana ņipra – pati apkopj visti-
ņas, ada un šuj, arī gatavo maltī-
tes. Dzidra teica, ka viņai būtu 
spēks paveikt daudzas lietas, bet 
jāuzmanās no augstā asinsspie-
diena. Zlēceniecei garšo gan zu-
pas, gan siļķe ar kartupeļiem, bet 
viņa skumji nosaka, ka vairs nevar 
baudīt to, kas gājis pie dūšas vis-
vairāk, un tie ir saldumi. Pa krik-
sītim jau var, bet aizrauties ne-
drīkst. “Pati nevaru saprast, kāpēc 

es vēl tik ilgi dzīvoju. Nevaru to 
aptvert, domāju par to un domā-
ju, domāju… 92 gadi ir viena lie-
ta, bet man taču jānodzīvo katra 
diena, un dienu ir daudz. Varu pa-
teikties Dievam par ilgo mūžu – 
es Viņam ticu. Nu jau uz baznīcu 
vairs nevaru aiziet, tad paskatos 
dievkalpojumus televīzijā.

Ilgdzīvotājas dzimtais ciems 
ir Zūras, ģimenē bija pieci bērni, 
Dzidra ir vecākā. Dzīvajos vēl ir 
māsa Rasma, kurai ir 87 gadi, arī 
viņa mīt Zlēkās. Dzidra palaikam 
zvana māsai. Viņa gan piebilst, 
ka Rasmu mulsinot mobilais te-
lefons – viņa ne vienmēr prot ar 
to veikli rīkoties. “Par savu bēr-
nību es nevaru sūdzēties, lai gan 
jāstrādā bija dūšīgi. Man bija kādi 
seši gadi, kad jau slaucu govis. 
Paņēmu mazu spainīti un krāģī-
ti un slaucu vienu gotēnu, kurš 
citus nemaz nelaida sev klāt.” 
Dzidra ir bijusi grāmatveža palī-
dze, strādājusi bibliotēkā un ap-
tiekā. 1951. gadā viņa apprecējās 
ar Žani un bija kopā ar viņu līdz 

1989.  gadam, kad dzīvesbiedrs 
devās mūžībā. Jaunie saskatī-
jās aptiekā, jo Žanim bija slima 
māmuļa un viņš bieži devās pēc 
zālēm. Tik ilgi runājies ar Dzidru, 
līdz bildinājis, un tā sākās Zer-
nevicu ģimenes kopīgais dzīves 
ceļš. Žanis bija ātras dabas, bet 
mierīgā sieva prata piekāpties, 
tāpēc lielu strīdu nebija. “No Zū-
rām uz Zlēkām mēs ar vecākiem 
atnācām, kad es vēl biju bērns. Te 
esmu nodzīvojusi gandrīz visu 
savu mūžu. Man patīk Zlēkas, 
jo te ir daudz mežu, cilvēki arī ir 
labi – esmu ar viņiem satikusi.” 

Zernevicu ģimenē bija pieci 
bērni – Edgars, Valdis, Aivars, 
Erna un Eduards. Tiesa, Edgars, 
Aivars un Erna no šīs dzīves aiz-
gāja, būdami maziņi, bet Valda 
mūžs satiksmes negadījumā aprā-
vās 1998. gadā. Nu māmuļai pali-
cis dēls Eduards, Valda bērni Gu-
nita un Guntars un mazmazdēls 
Dāvis, Gunitas dēls. Dzidra atce-
ras, kā auklējusi mazmeitu – uzli-
kusi uz krāsns vannu, ielikusi tajā 

Dzidra ar mazmeitu Gunitu – savu palīdzi ikdienas 
gaitās.  Marlenas ZvaigZnes foto

spilvenus un mantiņas, lai Gunita 
var spēlēties, un pati žigli skrējusi 
uz kūti sakopt lopus. Mazmeita 
īpaši labi sapratusies ar opi Žani – 
viņš mazajai pakaļ braucis ar mo-
pēdu vai moci, ielicis Gunitu pasta 
somā un atvedis uz savām mājām. 

“Es staigāju vecmāmiņai un 
vectēvam visur līdzi, spēlējos ar 
kaimiņbērniem, dažkārt gadījās 
arī kāds nedarbs. Tas ir tikai loģis-
ki, ka es tagad palīdzu omei. Tam 
tā ir jābūt! Bieži esmu viņas mājās, 
bet, ja neatbraucu, katru dienu 
noteikti sazvanāmies,” saka Guni-
ta, piebilstot, ka no vecmāmiņas 
ir aizguvusi drosmi pateikt to, ko 
domā. Mantojumā līdzi nākusi arī 
ticība – Gunita ir Zlēku evaņģē-
liski luteriskās baznīcas atslēgu 
turētāja. Dzidra labi saprotas arī 
ar vienīgo mazmazdēlu Dāvi – 

zlēceniece ir priecīga, ka puisis 
izvēlējies lauksaimnieka profesiju, 
abi labprāt par šo un to aprunājas. 
Dāvis savu omi raksturo kā mīļu 
cilvēku: “Vienmēr sazvanāmies, ja 
man nav laika aizbraukt ciemos. 
Lai arī es esmu jauns, bet vec-
māmiņa jau cienījamā vecumā, 
mums ir, par ko runāt. Viņa pamā-
cīs, kā pareizāk rīkoties, un sniegs 
padomu dažādās dzīves situācijās. 
Arī es, tāpat kā mamma, bērnībā 
vasaras bieži pavadīju pie vecvec-
māmiņas – viņa mani auklēja.”

Dzidra atvadoties piebilst, ka 
viņai patīk, ja cilvēki ir lustīgi un 
var izsmieties: “Es esmu uz izjo-
košanu, neņemu ļaunā, ja mani 
izjoko. Varu izdomāt nezin ko, 
piemēram, izjokotājam ielikt kur-
pē kartupeli.” 

Marlena Zvaigzne 
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iestājas par īstām un patiesām vērtībām

pope

Zināmi pirmie festivāla 
“VĀRTI” mākslinieku vārdi

12. janvārī Ziru tautas 
namā virmoja borkānrauša 
smarža. Pie mums viesojās 
Jūrkalnes “Maģie suiti”. 

Uz pasākumu bija ieradušies 
gan bērni, gan pieaugušie. Meis-
tarklase sākās ar borkānrauša ga-
tavošanu. Suitu sieva izvēlējās trīs 
saimnieces no mūsu pagasta, kuras 
pagatavoja nepieciešamās sastāv-
daļas. Tika mīcīta mīkla, gatavota 
burkānu un kartupeļu masa. Kad 
viss bija gatavs, devāmies pie galda 
gatavot katrs savu rausi. 

Tapa 39 rauši, no kuriem katrs 
bija unikāls – ar ķimenēm, bez ķi-
menēm, bija pat bez burkāniem. 
Kamēr visi rauši krāsniņā cepās, 
mums bija laiks iepazīties ar suitu 
tradicionālo tērpu un rotām. Ziru 
tautas nama vadītāja Baiba tika ie-
tērpta suitu tautas tērpā, kurā pa-
vadīja visu pasākuma laiku. Tērps ir 
ļoti skaists, bet neierasti smags. 

No 31. janvāra līdz 2. februārim festivāla “VĀRTI” 
hipijbuss bija piestājis starptautiskajā tūrisma izstādē 
gadatirgū “Balttour”, lai apliecinātu, ka jūlijā Ventspils 
novada augstākajā vietā – Popes kalnā – atkal vērsies 
vieni vareni dziesmu vārti. Jāņa katLaPa foto

Šovasar no 24. līdz 
26. jūlijam Popē notiks 
piektais festivāls “VārTi”. 
Trešo gadu uz meistarklasi 
nedēļā pirms “VārTieM” 
pulcēsies leģendārās latvju 
dziesminieces Austras 
Pumpures ideju turpinātāji 
– Austrasbērni.

“Ar ģitārām rokās un dziesmām 
dvēselē pulcēsies latviešu dzies-
minieki un citi mūziķi. Īpašie viesi 
šogad – grupas “Turaidas roze” un 
“Atom”. Trīs dienas skanēs Pope, tās 
muiža, estrāde un dabas koncert-
zāles. Aicinu tevi būt klātesošam,” 
saka viena no festivāla rīkotājām, 
liepājniece, radošās telpas “Austras 
istaba” vadītāja Inese Muižniece.

“Kad pirms trim gadiem ie-

rados Popē uz pirmajiem “VĀR-
TIEM”, sajutu, ka šī vieta un cilvē-
ki, kas pasākumu rada, ir pa īstam 
manējie. Festivālu nākotne ir tieši 
šādi nelieli, personiski, ar īpašu 
rūpību un attieksmi radīti notiku-
mi. “VĀRTI” saskan ar cilvēka vēl-
mi saņemt augstvērtīgu kultūras 
devu, būt lēnā un mierīgā plūdumā 
un justies savā ziņā īpašam. Mūzi-
ķi, kas citur uzstājas pilnās arēnās, 
muzicējot salīdzinoši nelielam cil-
vēku pulkam, panāk ciešāku saikni 
ar klausītāju,” pēc 2019. gada festi-
vāla atzina viena no apmeklētājām 
un līdzradītājām rīdziniece Ilma 
Strazdiņa. Festivāla programma 
vēl top, bet “agro putniņu” biļetes 
jau pieejamas www.aula.lv.

Ilze Meiere

Astra raibarte vienmēr 
bijis aktīvs cilvēks, kuram 
ir daudz ideju, kā padarīt 
krāsainu ne tikai savu, bet 
arī apkārtējo ļaužu dzīvi. 
Pagājušajā gadā popeniece 
uzņēmās Pagastu dienas 
rīkošanu, un reņķa dārzā 
Ventspilī notika skaisti svētki.

Algotu darbu Astra neveic jau 
vairākus gadus, bet viņa aprūpē 
vecāku kaimiņieni un palīdz kādai 
jaunai ģimenei pieskatīt bērnus. 
Ikdienā spēku sniedz saule – tā 
ir vajadzīga, lai iespētu daudzos 
darbus, lai ietu un darītu, nevis 
aizbildinātos ar grūtumu vai ener-
ģijas trūkumu. Sīkstums un darba 
tikums, spriež Astra, ir gēnos no 
darbīgajām dzimtas sievietēm. Vi-
ņai ir svarīgi, lai apkārt būtu tīra 
un sakopta vide, tādēļ daudz laika 
velta telpu uzkopšanai un dārza 
lološanai. Vasarās, kad lec saule, 
Astra jau ir izgājusi laukā un malko 
uz terases kafiju. “Esmu staigātāja, 
vienā reizē varu noiet 5–8 kilomet-
rus, patīk kopā ar draudzeni nūjot. 
Reizēm aizbraucam līdz Būšnieku 

ezeram vai jūrai un tad staigājam 
tur.”

skaistums ir tevī pašā 
Astras dzimtais novads ir Zem-

gale. Popē viņa ieradās pirms 45 ga-
diem, un šis pagasts Raibartu ģime-
ni sagaidīja ļoti silti. Astru ātri vien 
ievēlēja kolhozā par arodbiedrības 
priekšsēdētāju. Bijusī zemgaliete 

pēc Astras domām, ir prasme ar 
gudru prātu vadīt dzīvi – nekliedzot 
un nekomandējot, bet ar īpašu intu-
īciju panākot to, lai vīrs jūtas novēr-
tēts un bērni ieklausās vecāku pado-
mos. Ja cilvēks vēlas, lai viņa dzīve 
ir pilnvērtīga, jāprot piebremzēt 
egoismu un rīkoties diplomātiski, 
ieklausoties otrā, protams, nezau-
dējot savu pašcieņu un nepazemi-
not pašvērtību. “Manuprāt, tagad 
sabiedrība bieži vien dodas neīstu 
vērtību virzienā. Es domāju gejus 
un lesbietes, tomēr ne nosodu, ne 
nenosodu viņus, jo par šiem jautā-
jumiem neko nezinu. Varbūt tas ir 
vajadzīgs, varbūt nav, bet, galvenais, 
uz ko tas ved! Ja gribam veselus bēr-
nus, nāciju un dabu, ģimenei ir jābūt 
pamatvērtībai. Attiecības ģimenē ir 
kas tāds, kas ir atkarīgs arī no mums 
pašiem, no tā, kādi esam. Turklāt 
jāņem vērā, ka, laikam ejot, mainās 
vērtību mērs un vajadzības. Par sevi 
varu teikt, ka manas vēlmes ir pieri-
mušas. Man nav bail novecot, jo tas 
ir dabisks process. Ja es visu dienu 
pavadītu dīvānā, tas nozīmētu, ka 
gribu novecot, bet, ja es to negribu, 
ņemu nūjas un dodos uz pilskal-
nu. Zemapziņa saka, lai saglabāju 
sevi, lai cenšos vēl kaut kas būt, lai 
esmu vesela. Jūs zināt, ka drēbes 
pa ziemu skapī saraujas? Ko darīt? 
Pavasarī un vasarā daudz jākustas, 
un viss būs labi. Jā, es zinu, ka mēs 
visi atstāsim šo balto pasaulīti, to-
mēr esmu optimiste un domāju 
šādi – gaiši mēs te esam ienākuši, 
un gaišiem mums jāaiziet. Esmu 
bijusi arī izvadītāja, tāpēc man ir 
šāda līdzība – esam kā zvaigznes 
debesīs, kas uzaust un nokrīt. Puķe 
pavasarī uzzied, bet rudenī nokalst. 
Ko tur daudz baidīties, varbūt tā 
pasaule, uz kuru dosimies, būs vēl 
skaistāka!”

Marlena Zvaigzne 

ir pārliecinājusies, ka tad, ja pret 
citiem izturies labi, šādu attieksmi 
saņem pretī. Pieklājība viņā ir ieau-
dzināta kopš bērnu dienām, nekad 
nav bijis grūti pateikt “lūdzu” vai 
“paldies”. Komunikācijas prasmes 
ir noderējušas arī darbā, kad Astra 
strādāja Ventspils 5.  vidusskolā un 
Kultūras centrā, kur bija produ-
cente. Viņa uzskata, ka cilvēkiem 
visu mūžu ir jāpilnveido savas zinā-
šanas, turklāt mūsdienās ir daudz 
labu informācijas avotu, piemēram, 
grāmatas, kas var palīdzēt augt un 
attīstīties arī emocionāli. “Es nesen 
saņēmu pateicību, kurā bija šādi 
vārdi: “Ja tu spēj saskatīt skaistumu, 
tad tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī 
pašā, jo pasaule ir kā spogulis, kurā 
katrs redz sevi pašu.” Man patīk 
klāt galdus, un šīs rindas uzrakstīja 
gaviļniece, kurai palīdzēju, – tātad 
viņa bija apmierināta. Galdus Popē 
klāju, kopš te ierados, jo man patie-
šām tīk šī lieta.”

Paveicās ar sadarbī
bas partneriem 

Pirms trim gadiem Astra ie-
saistījās Ventspils novada sieviešu 
biedrībā “Spārni”. Viņu uzrunāja šīs 
organizācijas dalībniece Māra Krau-
le, un popeniece nolēma paskatīties, 
kas “Spārnos” notiek. Dzirdētais un 
redzētais iepatikās, tādēļ Astra pie-
vienojās darbīgo dāmu pulciņam. 
Viņa atzinīgi novērtē biedrības va-
dītājas Zigrīdas Krauzes devumu, 
kura organizē tikšanās ar intere-
santiem cilvēkiem, aicina apmek-
lēt koncertus un doties izzinošās 

ekskursijās. Astru priecē arī tas, ka 
“Spārnu” dalībnieces nodarbojas ar 
labdarību un sarūpē dāvanas Lan-
dzes pansionāta iedzīvotājiem, tā 
iepriecinot cienījamā vecuma seni-
orus. Biedrības aktīvistes jau dau-
dzus gadus Ventspilī rīko Pagastu 
dienu, kas ir plaši apmeklēta, jo pa-
gastu ļaudis rāda seno amatu pras-
mes un ceļ galdā pēc sentēvu recep-
tēm gatavotus ēdienus. Lai notiktu 
šāds pasākums, ir vajadzīga stipra 
komanda, un pērn to kopā saturēja 
tieši Astra. Viņa atceras, ka uzdevu-
mu bija daudz, bet neviens no tiem 
nebija nepaveicams. Arī dokumen-
tu sagatavošana, lai saņemtu saska-
ņojumus dažādu darbību veikšanai, 
vedās labi. Prieks, ka izdevās atrast 
vairākus palīgus, piemēram, Arturu 
Veinbergu un Līgu Kuiki, Ritu Boži. 
Astrai paveicās ar sadarbības part-
neriem, kuru iesaistīšanās bija ne-
pieciešama arī tādēļ, lai pasākuma 
norises vietā nodrošinātu elektrības 
pieslēgumu un izvietotu atkritumu 
tvertnes. “Mēs rēķinājām, ka Pagas-
tu dienu Reņķa dārzā apmeklēja vai-
rāk nekā 4000 cilvēku, un ir skaidrs, 
ka visiem pa prātam nekad nevar 
izdarīt. Tas arī nav vajadzīgs, bet, ja 
kāds pasaka, kas viņam nav paticis, 
tā ir viela pārdomām, ko nākam-
reiz darīt citādāk. Esmu uzrakstījusi 
projektu Ventspils pilsētas domei 
par šāgada pasākumu (tā moto ir 
“Cieni pagātni, mīli tagadni, domā 
par nākotni”), kas atkal, tāpat kā ag-
rāk, notiks Piejūras brīvdabas mu-
zejā.” Par Pagastu dienas ieguvumu 
Astra min arī to, kā tā vairākiem jau-
najiem uzņēmējiem ir pirmā tautās 
iešana, kad var iepazīstināt ar savu 
produkciju un piesaistīt klientus.  

Prasme ar gudru 
prātu vadīt dzīvi 

Sievietes galvenais uzdevums, 

 “Man prieks par 
biedrības “Popes muiža” 
aktivitātēm, kas būtiski 
bagātina pagasta kultūras 
dzīvi un paceļ tās latiņu 
augstāk,” saka Astra.         

Marlenas ZvaigZnes foto

Zirās viesojās jūrkalnieces

Kamēr gaidījām brīdi, kad mūsu 
borkānrauši būs gatavi, “Maģie suiti” 
padalījās savā mākā apdziedāt gan 
sevi, gan mūs, pastāstīja par suitu 
tradīcijām un savu pieredzi to izzi-
nāšanā un iedzīvināšanā. Pasākuma 
noslēgumā baudījām pašgatavotos 

raušus kopā ar siltu tēju vai kafiju.
Paldies par patīkamo atmosfē-

ru. Paldies, ka patiesi ieinteresējāt 
mūs ar savām tradīcijām. Mēs ar 
lielu aizrautību pavadījām šo rado-
šo pēcpusdienu.

Baiba Grīniņa 

Pasākuma dalībnieces pavadīja laiku saturīgā 
pēcpusdienā. BaiBaS grīniņaS arhīva foto
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Atceramies 1991. gada barikāžu dienaspuze

Dzintars – atradums Baltijas jūras krastā

Atstāj atmiņu stāstu 
nākamajām paaudzēm!

Vairāku gadu garumā tiek 
vākti un apkopoti materiāli 
par Puzes pagasta mājām, 
cilvēkiem un dzimtām. 
savāktos materiālus no 
arhīviem, muzeja, kā arī 
cilvēku stāstus kārtoju Puzes 
pagasta māju stāstu grāmatā. 

Daudzu māju vairs nav, bet at-
miņas par tām un cilvēkiem, kas 
tur dzīvojuši, nevar tā vienkārši 
norakt. Priecājos par jau saņemta-
jām senajām fotogrāfijām, dzimtu 
stāstiem, stāstiem par vēstures 
notikumiem mājās. Esmu pateicī-
ga par tiem, jo tie saglabāsies nā-
kamajām paaudzēm. Tā nav tikai 
Puzes vēsture, tās ir visas tautas 

vēstures lappuses. Gribu uzaicināt 
– pirms iznīciniet vecāku vai vec-
vecāku albumus, apskatiet tos, jo 
tā ir daļa no jūsu dzimtas vēstures! 
Atsūtiet fotogrāfijas, kurās redza-
mas Puzes pagasta mājas un tajās 
dzīvojošie cilvēki, aprakstot attē-
los redzamās personas! Atsūtiet 
vecvecāku vai vecāku pierakstītās 
atmiņas par notikumiem dzimtā, 
mājā, pagastā! Tā ir bagātība! Fo-
togrāfijas un piezīmes varat noske-
nēt un sūtīt uz e-pastu duka17@
inbox.lv, kā arī varat zvanīt uz tāl-
runi 29486314 un sniegt noderīgu 
informāciju māju stāstu grāmatai. 
Priecāšos par jūsu atsaucību!

Skaidrīte Bruhanova

Katra ēka glabā savu stāstu. Palīdzi to uzzināt! 
SkaidrīteS BruhanovaS arhīva foto

Barikāžu dalībnieki – Puzes pagasta vīri. MāraS krauLeS foto

Gadi rit, un jau pagājuši 
29 gadi kopš trauksmainajām 
1991. gada barikāžu dienām. 
Dažiem tās palikušas ļoti 
spilgtā atmiņā, citi tās nevēlas 
atcerēties, bet daudzi par šiem 
notikumiem zina ļoti maz, jo 
nav tos piedzīvojuši. 

Jau vairākus gadus Puzes pagas-
ta kultūras nama vadītāja Līga Gal-
diņa kopā ar 808. Puzes mazpulka 
mazpulcēniem aicina piedalīties 
1991.  gada barikāžu dienu atceres 
pasākumā. Pēc barikāžu dalībnieku 
ierosinājuma pasākums notiek ik 
pēc pāris gadiem.

Šogad atkal izskanēja aicinā-
jums pagasta iedzīvotājiem pul-
cēties barikāžu atceres pasākumā. 
Tā norisi kuplināja mazpulcēnu 
skandētās dzejas rindas, koncertu 
sniedza Ira Dūduma. Māksliniece 
izpildīja gan savas dziesmas, gan 

bija izvēlējusies citu komponistu 
dziesmas un interesantus, tematis-
ki piemērotus dzejoļus. Koncerts 
bija ļoti sirsnīgs, jo dziedātāja atklāti 
dalījās ar dzīvē pieredzēto, veidojot 
savu dziedātājas karjeru, stāstīja 
par pārdzīvoto barikāžu dienās un 
paveikto tagad, kad vēlas skarbo no-
tikumu atblāzmu saglabāt, neatļaut 
tiem nogrimt aizmirstībā, darbo-
joties Mārupes novadā, kur viņa ir 
Mārupes domes deputāte un kultū-
ras nama direktore.

Protams, šajos pasākumos īpaši 
gaidīti ir barikāžu dalībnieki, diem-
žēl nav precīzu ziņu, cik viņu pašlaik 
Puzes pagastā ir, bet labi, ka ir zinā-
mi to barikāžu dalībnieku vārdi, kuri 
Puzes pagastā saņēma 1991. gada 
barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 
No viņiem Puzes pagastā vēl dzīvo 
44 vīri, kas toreiz devās uz Rīgu, lai 
nosargātu Latvijas neatkarību. Prie-

cājos, ka šoreiz viņiem pievienojās 
arī dažas dzīvesbiedres, jo ļoti labi 
pazīstu un atceros tās izjūtas, kad uz 
Rīgu posās mans vīrs un dēls. To sa-
juta visi mājās palicēji, jo apzinājās, 
cik nopietna ir tā brīža situācija. Lai 
arī sirdī bija nemiers, ticējām, ka viņi 
atgriezīsies, un vīru varonība vaina-
gojās ar panākumiem.

Pie simboliskā ugunskura šogad 
Puzē satikās 15 barikāžu dalībnieki. 
Pēc koncerta viņi dalījās atmiņās. 
Kā tas jau bijis bieži vien, atkal izska-
nēja jautājums – ja tagad būtu jādo-
das uz barikādēm, vai to darītu? “Es 
ietu, man jau nu tagad vairs nav ko 
zaudēt,” tūlīt izskanēja pirmā pārlie-
cinošā atbilde, un man bija sajūta, 
ka šādi nodomāja ikviens. Jau tagad 
pužiņi nolēma, ka satiksies arī nāka-
majā gadā, lai kopā atzīmētu 1991. 
gada barikāžu 30. gadadienu.

Māra Kraule 

Skolotāja Inga (pa kreisi) atdod Mehthildei pužiņu 
zīmējumus. MāraS krauLeS foto

Pirms vairākiem gadiem 
iepazinos ar Masinu ģimeni. 
Patiesībā mani ar viņiem ie
pa zīstināja Dace brakanska, 
senioru sporta pārstāve no 
Vents pils. Mehthilde un Dīters 
Masini (Mechthild un Dieter 
Massin) vēlējās sadarboties 
ar cilvēkiem, kuri prot vācu 
valodu. 

Viņi organizēja senioru saraksti 
internetā, bieži viesojās Latvijā, nu 
jau iepazinuši ļoti daudzus Latvijas 
iedzīvotājus dažādās vietās un ir 
uzņēmuši viesus no Latvijas un Lie-
tuvas Ālenē. Abi dzīvesbiedri ir bi-
jušie skolotāji, kas daudz laika velta 
pilsētas sabiedriskajai dzīvei un pie-
dalās daudzās aktivitātēs, kā arī paši 
organizē pasākumus un izstādes, 
pat savas mājas pagrabā iekārtojuši 
izstāžu telpu.

Mehthilde un Dīters Masini ar 
saviem skolēniem Ālenē ir piedalī-
jušies interesantos konkursos, kurus 
organizē Ziemeļreinas–Vestfālenes 
federālās zemes Izglītības minis-
trija kopā ar Kultūras un zinātnes 
ministriju un Minsteres pašvaldību. 

Šogad konkurss notiks 67. reizi, un 
tā nosaukums ir “Tikšanās ar Aus-
trumeiropu”. Konkursa tēmas katru 
gadu atšķiras, tas norisinās dažādās 
vecuma grupās. Minēšu dažas tē-
mas no 2020. gada nolikuma: “Ņem 
mani līdzi uz Austrumeiropu”, “Kur-
šu vimpeļi Kuršu kāpās”, “Fotomāks-
la Austrumeiropā”, “Pasta atklātnes 
stāsta vēstures stāstus”, “Baltijas 
jūras pirāti”, “Futbols – visa Eiropa”, 
“Dzintars – atradums Baltijas jūras 
krastā” u.c. Daudzo gadu laikā tēmas 
neatkārtojas, un katrai vecuma gru-
pai ir citi uzdevumi. Masina kun-
dze Ālenē ar saviem jaunāko klašu 
skolēniem izvēlējās tēmu “Dzintars 
– atradums Baltijas jūras krastā” un 
ierosināja veidot sadarbības projek-
tu, piesaistot 1. un 2. klases skolēnus 
no Puzes pamatskolas un Liepājas 
Bērnu un jaunatnes centra. Dalīb-
nieku uzdevums bija, izmantojot 
vaska krītiņus, skrāpēšanas tehnikā 
parādīt dzintara graudiņus, kuros 
redzams kāds kukainītis vai cits at-
radums. Vācu draugi pat sarūpēja 
krāsas, mazie Puzes mākslinieki 
skolotājas Ingas Gulbes vadībā iepa-

zina dzintaru, iztēlojās, kādus atra-
dumus varētu slēpt dzintara graudi-
ņi, un radīja košus, dažādu nokrāsu 
dzintariņus, kuros redzams lielāks 
vai mazāks kukainis. Masinu ģime-
ne viesojās pie mums un pužiņu 
gatavotos dzintarus paņēma līdzi uz 
Vāciju, tur viņi kopā ar saviem skolē-
niem izveidoja trīs stendus – Ālene, 
Puze, Liepāja – un iesniedza tos kā 
vienotu darbu vērtēšanas komisi-
jai Minsterē. Puzes stendu grezno 
Baltijas jūras krastā atrasti īsti dzin-
tara graudiņi, interesanti akmentiņi, 
jūras viļņu nopulēti koka gabaliņi, 
gliemežvāki, Puzes pamatskolas, 
konkursa dalībnieku un Baltijas jū-
ras fotogrāfijas. Konkursa rezultāti 
būs zināmi aprīlī. Puzes pamatsko-
las vārds izskanēs Vācijā, jo visus 
darbus izvieto izstādēs, kas ceļo pa 
daudzām Ziemeļreinas–Vestfālenes 
pilsētām, un tās apmeklē tūkstošiem 
skatītāju. Plašajā konkurencē gan 
neceram uz augstām vietām, bet 
skolotāja Inga Gulbe atzina, ka tas 
bija interesants darbiņš un ir ganda-
rījums, ka tas paveikts.

Māra Kraule
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seniori

Vieno literatūra un citas kopīgas intereses 

Lecam pa jaunam, lecam pa vecam!

ieradusies ciemos 
pie Popes dāmu klubiņa 
“Puceņoga” aktīvākajām 
pārstāvēm, uzzinu, ka pagastā 
nesen bijusi jauka senioru 
balle. 

Vizma Ofkante stāsta, ka pa-
sākumā piedalījās divas viešņas no 
Ugāles amatierteātra, kuras radīja 
jautrību, attēlojot ainiņas iz mūs-
dienu dzīves. Savukārt kāda usme-
niece, kas uzņēmās balles vadību, 
mudināja klātesošos dziedāt. Ska-
nēja labi! Vizma dzīvo septiņu kilo-
metru attālumā no centra – mežā, 
un viena pati. “Kad parādos centrā, 
pirmais jautājums, ko man uzdod: 
“Vizmiņ, kā tev tur nav bail!” “Bet 
man nav bail. Ir suns, divi kaķi un 
11 aitas, 19 vistas un viens gailis. 
Pavasaros dzimst jēri, un tad var 
tikt pie gaļas. Kad esmu no rīta 
pabarojusi dzīvniekus un sanesusi 
malku, skatos “Mīlas viesuli”. Savā 
mājā jau darāmā netrūkst. Pāris rei-
žu nedēļā atbrauc bērni. Viņi dodas 

attīrīt ganības no krūmiem. Man ir 
meita Kadrija, dēls Lauris un četri 
mazbērni. Es viņus ļoti mīlu.”

Vizma ir liela lasītāja, tāpēc ap-
meklē vietējo bibliotēku. Grāmatu 
krātuves vadītājas Steidzītes Cīrules 
izveidotā lasītāju klubiņa “Kamene” 
dalībnieces vasarā pirms Jāņiem vie-
sojušās Vizmas “Arumu” saimniecī-
bā un sējušas sieru. “Kamene” drau-
dzējas ar citām novada bibliotēkām, 
tāpēc notiek izbraukumi ārpus pa-
gasta. “Lai gan dažkārt man ir grūti 
nokļūt Popē, jo sabiedriskais trans-
ports nekursē katru dienu un tad ir 
jālūdz kaimiņu vai radu palīdzība, 
es tomēr esmu optimiste. Īpašu da-
bas spēku izjūtu pavasarī un vasarā, 
kad viss zied un smaržo. Nu, kā tu 
nepriecāsies, stāvot dārza vidū? Pir-
majā vasarā, kad tiku vaļā no darba, 
izklāju dārzā segu, apgūlos, klausī-
jos putniņus un domāju, cik es esmu 
laimīga. Dzīvot laukos tiešām ir lai-
me. Zināt, kādu varoņdarbu esmu 
paveikusi? Ar mačeti viena pati 

iztīrīju veselu hektāru. Man ir die-
nasgrāmata, kurā pierakstu dažādus 
notikumus, un tur ir teikts, ka sešus 
gadus pagrabā šķiroju kartupeļus. 
Man bija mērķis nopirkt datoru un 
skārienjutīgo telefonu – tas ir izda-
rīts. Vasarā eju ogās un sēnēs, pērn 
bija ļoti daudz baraviku. Tās tika arī 
manām draudzenēm. Es par dzīvi 
nesūdzos – ir labi!”

Sarunai pievienojas Lilija Ku-
kīte, pavēstot, ka spēka gados viņa 
bija pieradusi visu laiku būt cilvē-
kos, tāpēc tagad dažkārt jūtas vien-
tuļa. Popeniece gan tūdaļ piebilst, 
ka jūt savu mīļo atbalstu un rūpes, 
tomēr ikdienu vada viena. “Man 
bija kaķītis un sunītis, bet arī tie 
aizgāja. Palika viena liela muša, kas 
lidinājās un neganti džinkstēja, to-
mēr arī tā reiz vairs nekustējās. Tad 
sāku barot vārnas. Mīļā, ja tu zinā-
tu, kā šie putni mani pazīst jau pa 
gabalu un skrien pakaļ. Dodu tām 
ēst divas reizes dienā. Mani stiprina 
tas, ka varu atnākt uz dāmu klubiņu 

un satikties ar vienaudzēm. Mūsu 
kolektīvs ir draudzīgs un izdomas 
bagāts. Es, tāpat kā Vizma, daudz 
lasu. Tagad esmu pieķērusies Le-
ona Brieža grāmatai. Lasīšana dod 
veldzi dvēselei, tā ir laba atpūta. 
Reizēm pastrādāju arī kādus rok-
darbus, bet rokas vairs neklausa. 
Ļoti labprāt tamborēju saulespuķes. 
Vācu arī zāļu tējiņas un zemes tau-
kus, to iemācījos no vecmāmiņas. 
Kopumā jūtos labi, tomēr mani ļoti 
iespaido laikapstākļi – ja debesis ir 
apmākušās un diena drūma, ir grū-
ti, tāpat arī tad, ja pūš stiprs vējš. 
Kad spīd saule, atplaukstu, un ar 
mani viss ir labi.”

“Puceņogas” līdere ir Lienīte 
Sproģe. “Tu taču zini, ka es vienmēr 
esmu bijusi optimiste un allaž esmu 
bijusi cilvēkos. Es pagastā pulcinu 
seniorus. Jā, mums ir dāmu klu-
biņš, bet tajā darbojas pēcpensijas 
vecuma cilvēki, tātad seniori. Mēs 
aptiekas mājā tiekamies divas reizes 
nedēļā, trešdienās un ceturtdienās, 
un pavadām kopā vairākas stundas. 
Pirmā parasti atnāk Vita Tīsone, 
kas ir mūsu saimniece. Viņa visu 
sakārto, lai mums būtu omulīgi. Ko 
mēs šeit darām? Neēķelējam – tā 
nav mūsu niša. Sagaidām cilvēkus, 
kam ir vajadzīgs apģērbs, apavi vai 
trauki, jo mums ir iekārtots pašpa-
līdzības punkts, lai tie, kam nepie-
ciešamas kādas lietas, varētu tās sa-
ņemt. Tās mantas, kas pašiem vairs 
nav vajadzīgas, bet var noderēt 
citiem, piegādā ne tikai popiņi, bet 
arī citu pagastu un pat Ventspils ie-
dzīvotāji. Esam palīdzējuši arī Talsu 
dzīvnieku patversmei. Klubiņā ap-
spriežam visu, kas ir aktuāls, bieži 
tās ir filmas, nedaudz pieskaramies 
arī politikai. Meitenes jau mani rāj, 
ka es par to politiku, bet man patie-
šām kremt jaunais administratīvi 
teritoriālās reformas modelis, kas 
ir izstrādāts pilnīgi šķērsām, tāpat 
kā iecerētā izglītības reforma. Mani 
uztrauc arī veselības aprūpē notie-
košais un tas, ka valdība neieklau-

sās cilvēkos. Un vēl es nesaprotu, 
kā var valdīt pār mums, vēlētājiem?! 
Ļoti gribu parakstīties par šīs val-
dības demisiju. Ja noliekam malā 
politiku, varu pateikt, ka mana otrā 
maize ir grāmatas un krustvārdu 
mīklas. Pašlaik lasu Laimdotas Jun-
karas grāmatas par Ugāli un tik ļoti 
aizraujos, ka naktīs nevaru gulēt. 
Mana jaunība ir pagājusi šajā pa-
gastā, un es domāju, kā ir bijis. Tāda 
tradīcija kā mūsu klasei, kura bei-
dza Ugāles vidusskolu 1958.  gadā, 
laikam ir reti kuram, jo mēs jopro-
jām tiekamies salidojumos – tas ir 
kaut kas vienreizējs! Tur saņemu 
tonusu. To uztur arī bērni un maz-
bērni, kas nemitīgi zvana un intere-
sējas, kā man iet.”

Arī Vita Tīsone uz dzīvi raugās 
ar gaišu skatu: “Ir jāprot priecāties 
par to, ka katru rītu varu piecelties 
un secināt, ka joprojām esmu dzī-
va. Ko vairāk vajag?  Labprāt lasu, 
ir bērni, mazbērni un mazmazbēr-
ni, ir “Puceņogas” meitenes. Man 
ir vajadzīga šī kopā sanākšana un 
sarunas, jo tad izeju cilvēkos. Lai 
arī reizēm ir grūti un kaut kas sāp, 
nepatīkamais ir jāstumj malā un jā-
kustas.”

Lienīte un Vita pārstāv Popes 
pagastu Ventspils novada Senioru 
padomē, tāpēc aicina popiņus do-
ties ekskursijās, apmeklēt senioru 
sporta spēles un saietus – nu ir ra-
dies priekšstats par to, kā dzīvo se-
niori katrā pagastā, nav nošķirtības 
sajūtas. Kādā no ekskursijām pie-
dalījās arī Aina Arāja, kura “Puceņ-
ogas” dāmām pievienojusies nesen. 
Viņa ir gandarīta, ka Popē ir vieta, 
kur var satikties un aprunāties ar 
domubiedriem, pēc tam vairs ne-
jūtoties tik vientuļa. Ainai ir prieks 
par labo draugu sunīti, ar kuru var 
pastaigāties, viņa labprāt dodas uz 
bibliotēku pēc grāmatām. “Tas, ka 
mēs visas lasām, mūs ļoti saista, jo 
tad ir, par ko parunāt. Kopīgas in-
tereses tomēr vieno,” secina Lienīte.               

Marlena Zvaigzne

“Puceņogas” aktīvistes Lilija (pa kreisi), Vizma, Lienīte, Vita, Aina un Helga. 
Marlenas ZvaigZnes foto 

Šāda devīze bija gads
kār tējam pasākumam Talsu 
kultūras namā, uz kuru 
“Va karblāzmas” dalībniekus 
no Puzes ielūdza Laidzes 
senio ru klubiņa “brūklenājs” 
dalībnieki.

Viņu aicinājumam atsaucās 16 
senioru klubiņu pārstāvji, jo “Brūk-
lenāja” 36 gadu pastāvēšanas laikā 
draugu pulks sakuplojis plaši jo pla-
ši. Pievienojāmies arī mēs – pieci 
pārstāvji no “Vakarblāzmas”.

Senioru klubiņu darbība kādrei-
zējā Talsu rajonā bija pašsaprotama, 
senioru klubiņi, apvienības vai bied-
rības veidojās gandrīz katrā pagastā. 
Ja godīgi, to nevaru teikt par Vents-
pils novadu. 

Puzes senioru klubiņš “Va-
karblāzma” radās pirms 14 gadiem, 
pateicoties sadarbībai ar Spāres 

senioru klubiņa “Sarma” dalībnie-
kiem, kurus pamatoti uzskatām par 
saviem krustvecākiem. Viņi vienmēr 
atsaucas mūsu aicinājumiem un ir 
piedalījušies visos “Vakarblāzmas” 
pasākumos. Gadu gaitā par mūsu 
draugiem ir kļuvuši daudzi Spārē 
iepazīti cilvēki. Tagad sadarbojamies 
ar senioriem no Sabiles, Rojupes, 
Laucienes, Valdemārpils, Lubes, 
Stendes, Laidzes, Vandzenes. Pirmie 
soļi sperti sadarbībai ar senioriem 
no Dundagas, esam saņēmuši ielū-
gumu piedalīties viņu pavasara ballē. 

Mums spilgtā atmiņā palikusi 
pirmā tikšanās ar Laidzes “Brūk-
lenāju”, tas bija Spārē pirms trim 
gadiem, kad tur piedalījāmies Viz-
mas un Klāras gadatirgū un Lai-
dzes senioru uzdevums bija pārdot 
savu preci mums. Ko lai saka? Viņi 
nebija nekādi tirgotāji, jo savu gar-

do maizi un medu mums vienkārši 
dāvināja. Mēs spurojāmies pretī, jo 
tirgus taču ir tirgus. Mēs bijām tir-
gū nopelnījuši vienu eiro, to viņiem 
arī atdevām. Tas tad arī bija sākums 

mūsu draudzībai. Tā kā draugu klu-
biņu mums ir daudz, tad arī ir daudz 
iespēju paviesoties viņu organizēta-
jos pasākumos. Tajā pašā dienā čet-
ru gadu jubileju svinēja Vandzenes 

senioru kluba “Kameja” dalībnieki, 
tāpēc otra pužiņu grupa viesojās 
Vandzenē un kopā ar jubilāriem 
baudīja jautrību un dejas prieku.

Māra Kraule

Puzes senioru klubiņa “Vakarblāzma” dalībnieki pasākumā Laidzē. MāraS krauLeS arhīva foto
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Notiks rūpnīcas “Usma” darbinieku salidojums 

ugāle

Īstais vērtību mērs ir laiks. 
ugāles vidusskolas absolventi 
atzīst, ka ugāles vidusskola 
ir pārmaiņām atvērta lauku 
vidusskola, kurā iegūtā 
izglītība ir stabils pamats 
plašām tālākās izglītības 
iespējām. ugāles vidusskola 
gatavojas 70 gadu jubilejai, 
tāpēc mīļi jo mīļi ciemos tiek 
aicināti absolventi.

Skolu pazīst ikviens, jo katrs ir 
gājis skolā. Dažreiz vārdu “skola” 
lietojam arī tad, kad īstie skolas gadi 
aiz muguras. Saka – dzīves skola. Ir 
arī tāds laiks, kad pats vairs neesi 
skolēns, bet bērni iet skolā un atkal 
ir jāiet uz skolu – nu jau kā vecākam. 
Ugāles vidusskolas durvis pavisam 
nesen vēra tie, kurus mēs, skolēni, 
saucam par absolventiem. Ko gan 
viņi darīja savā bijušajā skolā? Cie-
mojās, lai mums pastāstītu par sko-
las dzīvi pirms vairākiem gadiem, lai 
paustu savu atzinību skolotājiem un 

savai skolai un dalītos uzskatos par 
to, kā būvēt nākotni. Mūs, jauniešus, 
pārsteidza aktieri Gatis Gāga un Pā-
vels Griškovs. Mūsu skolu tiešām ir 
beiguši aktieri, kas redzami filmās, 
turklāt seriālā “Sarkanais mežs” spē-
lē abi ugālnieki. Leģendāra jau kļu-
vusi filma “Dvēseļu putenis” ar Gati 
Gāgu Konrāda lomā. Mums patika 
gan Pāvela Griškova spraigā, dzirk-
stošā uzstāšanās, gan Gata miers un 
apdoma. Protams, mūs pārsteidza, 
cik brīvi uzreiz Gatis varēja runāt no 
galvas dzejoli.

Interesanta bija arī tikšanās ar 
absolventēm, medicīnas nozares 
pārstāvēm – Ilvu Cērpu un Kristīni 
Silarāju. Dakteres Ilvas nokļūšana 
medicīnā nebija nejauša, laikam jau 
to var nosaukt par misijas apziņu. 
Arī Kristīne saka, ka medicīna ir tā 
sfēra, kurā viņa jūtas vislabāk. Inte-
resanti bija klausīties Ilvas atmiņu 
stāstu par anatomikumu.

Vēl neseni ciemiņi bija Sandra 

Akmeņlauka, Alvils Gulbis un Dace 
Vašuka. Trīs ļoti atšķirīgi ugālnie-
ki. Alvils stāstīja par saviem puikas 
gadu piedzīvojumiem skolā, par to, 
kā kļuvis par galdnieku. Zēni ar īpa-
šu interesi klausījās, kādas rakstura 
īpašības un izglītība nepieciešama, 
ja nākotni grib saistīt ar galdnieka 
darbu. 

Dace Vašuka pastāstīja par savu 
ceļu uz Rīgas Stradiņa universitāti. 
Prieks bija klausīties Daces dzirksto-
šajā, enerģiskajā valodā, kurā izska-
nēja daudz siltu vārdu un atzinība 
Ugāles vidusskolas skolotājiem. 
Dace dažos skolēnos radīja domas, 
ka žurnālistika ir interesanta lieta. 

Vispazīstamākā seja bija Sandra 
Akmeņlauka, jo viņu mēs redzam 
veikalā “Elvi”. Sandra pastāstīja, kā-
das ir viņas spilgtākās atmiņas par 
skolu, un norādīja, ka mums, jaunie-
šiem, jāspēj daudzveidīgajā pasaulē 
pieņemt izaicinājumus, kā savulaik 
to darīja viņa ar darbu nelielā vei-

kaliņā. Galvenais ir nenobīties un 
strādāt! 

Ļoti interesanta un iedvesmojo-
ša bija tikšanās ar Sindiju Mačtamu. 
Ļoti spilgta mākslinieciska personī-
ba. Viņa mūsu uzmanību piesaistīja 
ne tikai ar ārējo tēlu, bet ar visu savu 
būtību. Viņas veidotie darbi atklāja 
pasaules duālismu: pozitīvais un ne-
gatīvais. Iedvesmojošākais bija, cik 
Sindija dziļi un saistoši stāstīja par 
saviem darbiem, uzburot katrā no 
mums veselu ainu jaunu gleznu. Tas 
bija motivējoši. Pašlaik skolas 2. stā-
vā ir iekārtota mūsu absolventes, 
mākslinieces Lindas Smilgas-Šim-
permanes darbu izstāde. Turpmāk 
aicināsim ciemos arī citus mūsējos 
māksliniekus.

Mums ir prieks satikties ar bi-
jušajiem skolēniem, kuri ir guvuši 
panākumus personiskajā dzīvē. Pēc 
šādām sarunām nedaudz citādāk 
paskatāmies arī uz savu skolu. Ik-
diena ir pierasta, pārņēmusi rutīna, 

un mēs neaizdomājamies, cik rado-
šā, drošā un darbīgā vidē mācāmies. 
Liekas tik pašsaprotami, ka skolotāji 
ir strādīgi, zinoši, laipni. Un, kad to 
vēl apstiprina bijušie skolēni, tad 
skaidrs, ka Ugāles vidusskolai ir se-
nas un labas tradīcijas un būt Ugā-
les vidusskolas skolēnam ir gods un 
lepnums. 

Visas šīs satikšanās ar mūsu 
skolas bijušajiem skolēniem atstāj 
kādu pieredzes graudu. Viņi ir kā 
apliecinājums, ka nav obligāti jā-
brauc prom un jādzīvo lielās pilsē-
tās, lai piepildītu savas ieceres, gūtu 
panākumus. Absolventu labie vārdi 
skolotājiem liek arī mums skolotā-
ju devumu vērtēt cieņpilnāk, ne tik 
pašsaprotami. Un vēl – mēs, kas 
reiz pabeigsim Ugāles vidusskolu, 
to neaizmirsīsim, būsim gatavi dot, 
palīdzēt un šeit atrasties!

Gaidām ciemos!
Ugāles vidusskolas 12. klases 

skolniece Linda Jankuna

Teikas – tilts no senatnes uz mūsdienām 

Nu jau ir aizritējuši 
daudzi gadi, kopš apklususi 
darba duna drenu cauruļu 
rūpnīcā “usma” ugāles 
pagastā. Tur strādājošie 
cilvēki jau sen atraduši jaunas 
darbavietas, un darbs rūpnīcā 
ir tikai atmiņas, tāpat kā pati 
rūpnīcas ēka. 

Bet kāpēc bijušo drenu cauruļu 
rūpnīcu Ugālē sauca par “Usmu”? 
Īsti uz šo jautājumu neviens nevar 
atbildēt. Viena no idejām, kas dzir-
dēta no rūpnīcas darbiniekiem, ir 
tāda – māli ražošanai vesti no Us-
mas ciema. Cauruļu rūpnīcu Ugālē 
sāka būvēt 1975. gada februārī, bet 
ekspluatācijas termiņš tika pārlikts 
vairākas reizes. Tāpēc uzskata, ka 
rūpnīcas dzimšanas gads ir 1981., 
kad Usmas māls, pārtapis drenu 

caurulēs un krāšņu tūkstošgrādu 
temperatūrā kristīts, sagūla melio-
rējamos objektos dažādās PSRS re-
publikās. 

Kas tad rūpnīcā strādāja? Sāku-

mā, būvējot šo objektu, bija pare-
dzēts, ka šeit strādās vietējie ļaudis 
– ugālnieki, bet atklājās, ka vietējie 
pārsvarā bija nodarbināti kolhozā 
“Uzvara”. Tad arī Ugālē sāka ieplūst 

strādnieki no plašās PSRS. Pārsvarā 
tās bija jaunas ģimenes, kas brauca 
uz Ugāli, zinot, ka šeit viņus no-
drošinās ar dzīvokļiem. Liels skaits 
strādnieku ieradās no Brjanskas 
apgabala, jo tur laikrakstos bija 
ievietots drenu cauruļu rūpnīcas 
direktora sludinājums ar darba 
piedāvājumu. Daudzi atbraucēji 
neizturēja smagos darba apstākļus 
un atgriezās dzimtenē, citi pārcēlās 
uz pilsētu, bet bija tādi, kas palika 
Ugālē, jo šeit bija labiekārtoti dzī-
vokļi jaunajās piecstāvu mājās, ku-
ras vēl arvien tautas valodā sauc par 
“BAMU”, pielīdzinot tā laika vērie-
nīgā celtniecības kompleksa Baikāla 
Amūras maģistrāles (BAM) izbūvei. 
Astoņdesmitajos gados laikrakstā 
“Padomju Venta” bieži tika rakstīts 
par labākajiem rūpnīcas darbinie-
kiem, starp kuriem bija strādniece 
Valentīna Andrusenko, kadru saga-
tavošanas inženiere Ļubova Čeren-
kova, kas rūpnīcā izveidoja mācību 
kabinetu jaunajiem strādniekiem. 
Par pasniedzējiem bija pieaicināti 

vietējie rūpnīcas vadošie darbinieki 
T. Minajeva, Tokarčins, G.  Trams 
u.c. Rūpnīcā darbojās arī sievie-
šu padome, arodbiedrības grupa, 
notika kultūras darbs, kuru vadīja  
S. Āboltiņa. Laikrakstos bieži varē-
ja lasīt par drenu cauruļu rūpnīcas 
pašdarbniekiem, īpaši par folklo-
ras kopu “Zdravica”, kas vēl arvien 
darbojas, tikai tagad gan Ventspilī. 
Īpaši aktīvs cilvēks bija Modris Ind-
riksons, kurš ne vien piedalījās paš-
darbībā, bet arī Brīvprātīgās atturī-
bas veicināšanas biedrībā. Tā ritēja 
darbs rūpnīcā. 

Dalīties atmiņās un uzklausīt 
dzīvesstāstus varēs 14.  martā, kad 
Ugālē notiks bijušo rūpnīcas dar-
binieku salidojums. Būs ekskursija 
pa Ugāli, iespēja apmeklēt izstādi 
par rūpnīcu Ugāles bibliotēkā, un 
pēc tam ikviens varēs kavēties atmi-
ņās saviesīgā atpūtas vakarā Ugāles 
“Mežrūpniekos”. Plašāka informācija 
un pieteikšanās pa tālruni 25666284.

Ugāles tautas nama kultūras 
menedžere Iveta Pete

Nekas vairs nav palicis no bijušās 
godības, bet atmiņas vēl ir dzīvas, tāpēc 
aicinām 14. martā uz rūpnīcas “Usma” 
darbinieku salidojumu.   

aLekSandra hMeļņiCka foto

sajūtas ceļā uz skolas salidojumu

Mums apkārt ir vietas un 
objekti, un katrai vietai ir sava 
vēsture – izdomāta vai reāla. 
izdomātu vēsturi mēs nereti 
saucam par teikām, bet teikas 
atšķirībā no vēstures zinām 
daudz mazāk.  

1935. gadā, atsaucoties Ances 
pamatskolas pārziņa Artūra Siktara 
aicinājumam, mazpulcēni pierak-
stīja no vecākiem un vecvecākiem 
dzirdētās teikas un nostāstus. Ai-
cinājums guva necerētu atsaucību. 
Skolēnu savākto stāstījumu apko-
poja un iesēja izdevumā “Ances 
teikas”. Par paveikto darbu skola sa-
ņēma pateicību no Valsts folkloras 

krātuves. 2008. gadā ar Valsts kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu tika izdo-
ta grāmata “Ances teikas”. Grāmatā 
ir lasāmas 213 teikas, kas stāsta par 
kokiem, upēm, ezeriem, pili, baznī-
cu, muižu, lāci, velnu, akmeņiem, 
kaimiņu attiecībām.

Ances teikas ir kā fenomens, kas 
noteiktā kopienā nodots vairākās 
paaudzēs katram laikam atbilstošā 
formā un izpausmē. Šim labi ie-
sāktajam darbam pievienojot savu 
pieredzi, gribējām radīt jaunu teiku 
popularizēšanas veidu, tāpēc tika 
uzrakstīts projekts “Lakatos ieaustās 
Ances teikas”. To finansiāli atbalstīja 
Ventspils novada pašvaldība. 

Atbilstoši teikas saturam un no-
skaņai tika izvēlēts krāsu salikums 
dzijām, no kurām darināja lakatus. 
Projekta īstenošanas laikā, no jūnija 
līdz decembrim, Ances muižas vie-
siem bija iespēja klausīties Ances 
teikas un piedalīties lakatu aušanā. 
Aušana uz rāmja ir viens no senā-
kajiem lakatu aušanas veidiem, kuru 
pirms piecpadsmit gadiem Latvijas 
rokdarbnieces atkal iecēla saulītē. 
Tūristi no dažādām Latvijas vietām 
– Siguldas, Līgatnes, Cēsīm, Valkas, 
Rīgas, Dobeles, Liepājas, Pāvilostas 
u.c. –, kā arī no ārvalstīm – Lietu-
vas, Igaunijas, Krievijas, Zviedrijas, 
Polijas, Anglijas, Grieķijas, Vācijas, 
Portugāles – ar interesi klausījās tei-
kas un piedalījās lakatu darināšanā. 

Ances muižas viesiem bija iespēja 
izzināt arī Ances teiku grāmatas 
tapšanas vēsturi. Pēc izvēles kādu no 
teikām nodrukātā veidā varēja iegūt 
līdzņemšanai. Nemateriālais kultū-
ras mantojums, kas izpaužas mut-
vārdu tradīcijās, arī teiku stāstīšanā, 
savienojumā ar aušanas prasmju 
demonstrēšanu bija jauns veids, kā 
daudzināt latvisko mantojumu.  

Projekta laikā tapušie lakati 
ir izlikti izstādē “Lakatos ieaustās 
Ances teikas”. Izstāde apskatāma 
katru darba dienu Ances muižā. 
Projekta laikā redzēju, ar kādu in-
teresi cilvēki klausījās un labprāt 
darbojās paši, tādēļ teiku stāstīšana 
un lakatu darināšana Ances muižā 
turpināsies arī šajā tūrisma sezonā, 

līdz ar to izstāde tiks papildināta ar 
jauniem lakatiem. 

Līga Grīnberga

Ances muižā greznojas 
teiku lakati. LīgaS grīnBergaS foto 
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ugunskuri silda un savieno
ugāle

Pianistu konkurss notiek 
koncertzālē “Latvija”

“Dvēseļu putenis” ugālē

Jau pirms vairāk nekā 
700 tūkstošiem gadu cilvēki 
izmantoja uguni, un uguns tos 
pulcināja vienkopus dažādu 
praktisku apsvērumu dēļ. 
ugunskuri un uguns liesma 
visā pasaulē ir daudzveidīgu 
rituālu simboli, savukārt ritu
āli sniedz pēctecību dažādām 
civilizācijas kultūrām. 

Arī šodien pie mums ugunsku-
rus kurina, ne tikai lai sadedzinātu 
vecās koku lapas un sasildītos drēg-
nā laikā, bet arī lai radītu kopības 
sajūtu, veidotu omulīgu atmosfēru, 
lai būtu kāds centrālais objekts, ap 
kuru pulcēties. 

Un janvāris Ugālē tiešām iz-
vērtās par laiku, kad ugālniekiem 
bija iespēja sajusties vienotiem un 

sadzirdētiem, uz kopīgu mērķi vēr-
stiem, jo tika kurti ugunskuri pie 
Ugāles pilskalna un Tirgus laukumā.

18. janvāra rītā vairāk nekā 20 
aktīvo ugālnieku ar grābekļiem, zā-
ģiem un cimdiem rokās devās uz 
Ugāles pilskalnu, lai sakoptu lap-
egļu audzi un padarītu pievilcīgā-
ku vēl vienu dabas stūrīti – Ugāles 
takas maršruta posmu. Šajā vasarā 
biedrība “Ugāles attīstība” projekta 
gaitā organizēja vērtīgu semināru 
par Ugāles vietradi, kurš iedves-
moja ugālniekus jaunām idejām un 
jauniem mērķiem, kā arī apvienoja 
līdz šim nesaistītus cilvēkus grupās, 
kurās viņi radīja atklāsmes par kopī-
gām vēlmēm, kopīgu redzējumu un 
gribu aktivizēties. Kopš šī pasākuma 
īpaši lielus apgriezienus ir uzņēmusi 

grupa ar nosaukumu “Tak-U-gāle”, 
kura diendienā saviem spēkiem cen-
šas īstenot izlolotu un apčubinātu 
plānu – atjaunot Ugālē vēsturiskās 
takas, ko varētu baudīt ne vien dabas 
mīļotāji, bet arī sportisti, ekskursan-
ti, skolēni, aktīvā dzīvesveida pie-
kritēji un mīlnieki kā savu pastaigu 
vietu. Jau vairākus mēnešus regulāri 
notiek šo aktīvistu sanāksmes, pre-
zentācijas jaunu aktīvistu piesaistei, 
kā arī talkas, talkas un talkas. Un arī 
janvāris nebija izņēmums, jo šoreiz 
bija paredzēts sakopt daļu Ugāles 
pilskalna – lapegļu audzi –, kura tika 
izveidota baronu Bēru dzīves lai-
kā Ugālē. Ir dažādas versijas par to, 
kāpēc lapegles tik kuplā skaitā iestā-
dītas vienkopus – vieni saka, ka ba-
ronesei tika rīkots balles placis, citi 

Lieli un mazi ugālnieki sakopj pilskalna daļu – lapegļu audzi.  

Tirgus laukumā 
sanākušie atceras un 
izjūt barikāžu laika 
notikumu gaisotni. 

aLekSandra hMeļņiCka foto

Janvārī ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas (MMs) iz stāžu 
zālē bija apskatāma fotoizstāde 
ar kadriem no fil mas “Dvēseļu 
putenis” uz ņemšanas. 

Izstādes atklāšanā 7. janvārī pie-
dalījās aktieris Gatis Gāga, bet 31. 
janvārī bija tikšanās ar filmas galve-
nās lomas tēlotāju Oto Brantevicu 
un masu skatu koordinatori Māru 
Siliņu. Kara drāma “Dvēseļu pute-
nis” pie skatītājiem nonāca 2019. 
gada 8. novembrī. Jau pirmo piecu 
nedēļu laikā tā bija kļuvusi par visu 
laiku skatītāko filmu Latvijas kino-
teātros. Sabiedrībā bieži dzirdams 
viedoklis, ka šī filma ir īpašs noti-
kums Latvijas kultūras dzīvē, kas 
radījusi jaunu patriotisma vilni un 

Māra (vidū) un Ilze ieklausās Oto teiktajā. kaSPara PetMaņa foto

Skolotāja Arita Grīnberga ar Keitu Luīzi un Grietu.

31. janvārī Ventspilī notika 
ikgadējais Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu pianistu kon
kurss “No prelūdijas līdz...”. 

Jaunajiem pianistiem bija uni-
kāla iespēja pirmo reizi uzstāties 
prestižajā koncertzālē “Latvija”. 
Konkursā piedalījās Ventspils, Tal-
su, Tukuma, Kuldīgas, Dundagas, 
Piltenes un Ugāles mūzikas skolu 
audzēkņi četrās vecuma grupās: A 
grupā 1. un 2. klašu, B grupā 3. un 
4. klašu, C grupā 5. un 6. klašu un 
D grupā 7.–9. klašu audzēkņi ar brī-
nišķīgiem priekšnesumiem. God-

algotās vietas saņēma arī Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
nes. Keita Luīze Zaharova A grupā 
ieguva 1. vietu un Grieta Mačtama 
B grupā ieguva 3. vietu. Uz jautāju-
mu, vai konkursam arī turpmāk va-
jadzētu notikt šajā zālē, visi atbildēja 
apstiprinoši. Publikai mazo pianistu 
uznācieni un spēlēšana patika, bērni 
jutās labi, guva lielisku skatuves pie-
redzi un motivāciju turpmākajam 
darbam. Ir gandarījums par paveik-
to un vēlēšanās strādāt tālāk! 

Ugāles MMS skolotāja  
Arita Grīnberga 

pauž viedokli, ka fazāniem veidoja 
dārzu, bet varbūt tas vienkārši bija 
lapegļu parks. Un arī šoreiz vairākas 
stundas intensīva un labi organizēta 
darba ar tik daudz pasākuma atbals-
tītājiem spēja radīt vienreizēju ai-
navu. Darba rezultāts bija redzams, 
ne vien paraugoties apkārt, bet arī 
lūkojoties ugunskuros, kuri virmoja 
krietni augstāk virs cilvēku galvām. 
Viss padarītais un tā piesaiste kādai 
interešu grupai piešķīra tik lielu vēr-
tības sajūtu, ka ugunskurā ceptās de-
sas, uzkodas, karstā tēja un gailošās 
oglēs ierušinātie kartupeļi šķita kā 
visgreznākās un gardākās pusdienas. 
Liels paldies ikvienai ģimenei, ikvie-
nam bērnam, ikvienam senioram 
un ikvienam entuziastam, kurš pie-
dalījās šajā un citās talkās. Mūsos ir 
spēks, un mūsu gribēšanā ir spēks! 
Un mēs darām! Taka tevi gaida!

Savukārt 20. janvāra vakarā 
ugunskurs tika kurts Tirgus lauku-
mā, visapkārt bija izkārti lozungi, 
sakrautas barikādes un radīta at-
mosfēra, kas ļāva ikvienam iejusties 
tā laika situācijās, tā laika atmiņās 
– barikāžu laikā, kas bija 1991. gada 
janvārī Rīgā un citviet Latvijas pilsē-
tās. Daudzi ugālnieki bija barikāžu 
dalībnieki, un viņiem visiem ir savs 

stāsts, savas atmiņas un savs vie-
doklis par šo vēstures posmu. Un kā 
kāds vīrs pie ugunskura pārdomu 
brīdī teica: “Es braucu toreiz, un, ja 
man tas būtu jādara tagad, tad es ne 
mirkli nevilcinātos un brauktu at-
kal.” Un patiesi, viņiem visiem toreiz 
šķita, ka tas ir jādara, ka tas palīdzēs 
nosargāt, noturēt robežas un neļaus 
OMON specvienībām aktivizēties 
Latvijas teritorijā. Tā bija nevardar-
bīga pretošanās, bet nereti tikai ar 
savu iniciatīvu, ar savu labo gribu, 
bez agresīva spēka mēs varam ļoti 
daudz panākt. Tirgus laukumā šis 
vakars nepulcināja vien vīrus, bet arī 
sievas aktīvi rosījās – smērēja sviest-
maizes, vārīja zupu, lēja tēju un kafi-
ju un rūpējās par to, lai vīri ir paēduši 
un padzēruši, gandrīz kā toreiz, kad 
brīvprātīgie gādāja pārtiku, sievas 
nāca un nesa vīriem maizītes un tēju, 
lai stiprinātu viņus. Lai viņi spētu sa-
glabāt savu mundrumu un enerģijas 
pilno garu, sildoties pie ugunskura 
ziemas aukstumā. Paldies visiem ie-
saistītajiem, kuri atbalstīja un aktīvi 
darbojās barikāžu laikā Latvijas labā. 
Būsim vienoti! Iesim plecu pie pleca 
ar kopīgu domu un cēlu mērķi!

Ugāles tautas nama vadītāja 
Liene Rodionova

interesi par Latvijas vēsturi. 
Filmā Konrāda lomu tēlo ugāl-

nieks Gatis Gāga. Tieši tāpēc ugāl-
nieki jo īpaši priecājās par fotoizstādi 
Ugāles MMS izstāžu zālē. Bilžu auto-
ri ir brīvprātīgie fotogrāfi, un izstāde 
apceļo Latviju, viesojoties pašu foto-
grāfu un aktieru dzimtajās vietās. 

Izstādes atklāšanas pasākumā 
Gatis stāstīja par piedalīšanos tik 
vērienīgā projektā, uzsverot, ka 
īslaicīgās neērtības, kas radušās 
filmēšanas procesā, ļāvušas vien iz-
tēloties, ko piedzīvojuši mūsu senči 
pirms 100 gadiem. 

31. janvārī uz izstādes noslē-
guma pasākumu un tikšanos ar 
galvenās lomas atveidotāju Oto 
Brantevicu bija ieradušies Ugāles vi-

dusskolas 9.–12. klašu audzēkņi. Arī 
Oto ir vidusskolnieks, viņš pašlaik 
cītīgi gatavojas 12.  klases eksāme-
niem Kuldīgas Centra vidusskolā. 
Kad puisis sāka filmēties “Dvēseļu 
putenī”, viņam bija vien 15 gadu. Oto 
stāstīja par to, kā iespējams apvienot 
mācības un aktiera ikdienu, atzīstot, 
ka šī pieredze likusi citādāk paskatī-
ties uz savu valsti, novērtēt to. 

Izstādes noslēguma pasākumā 
piedalījās arī filmas masu skatu koor-
dinatore Māra Siliņa, kura ir arī foto-
izstādes kuratore. Viņa runāja par fil-
mēšanas aizkulisēm un skaidroja, cik 
milzīgs darbs nepieciešams, lai taptu 
tik vērienīga filma. Arī Gatis Gāga 
pievienojās kolēģiem, un pasākums 
izvērtās par lielisku atkalsatikšanos. 

Ugāles MMS kolektīvs saka lielu 
paldies Mārai Siliņai par iespēju šo 
izstādi organizēt skolas telpās. Pal-
dies arī Ugāles vidusskolai un īpaši 
skolotājai Mārai Plūksnai par atsau-
cību un ieinteresētību. Pateicamies 
aktieriem un apmeklētājiem! 

P. S. Līdz 31. martam Ugāles 
MMS izstāžu zālē būs aplūkojama 
Laimdotas Junkaras gleznu izstāde 
“Krāsu svētki”. Visērtāk to apskatīt 
darbdienu pēcpusdienās. Visi laipni 
aicināti! 
Ugāles MMS skolotāja Ilze Babra



  | 15
2020. gada 11. februāris

sports

Brikainim vicečempiona 
tituls B600 bagiju grupā 

Latvijas u14 čempionāta atlase 

“Sportland” kausa pirmais posms Liepājā

Talsu novada  
Sporta skolas sacensības 

Aizvadīta draudzības spēle volejbolā

“Demora” Kleistos veiksmīgi uzsāk ziemas sacensības 

Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā 

11. janvārī rīgā, “Ziemeļ
blāzmā”, norisinājās LAf 
rī  kotais pasākums, kurā ap
bal  voja uzvarētājus Latvijas 
au tokrosa čempionātā viegla
jām automašīnām un b600 
bagijiem.

Sveicam Lauri Brikaini – Latvi-
jas vicečempionu bagiju grupā B600! 
Kopvērtējumā izcīnot 52 punktus, 
Lauris atpalika no sava tautieša par 
14 punktiem, kas ļāva Mikam Neš-
ko izcīnīt čempiona titulu. 

8. vieta Endijam Skolmeistaram, 
11.  vieta Raimondam Mūrniekam, 
kuram arī 5. vieta Latvijas rallijkrosa 
čempionātā “Touring 2000” grupā. 

Arī Endija tēvs Andis Skolmeistars 
licis Popes vārdam skanēt Latvijā.

Popes braucējs Latvijas čem-
pionātā debitēja 2009.  gada sezonas 
nogalē, startējot seriāla priekšpēdējā 
posmā. Laba sezona bija 2012. gadā, 
kad sasniegta 4.  vieta Latvijas čem-
pionāta kopvērtējumā. 2014.  gadā 
Andis pilnvērtīgi krosā ieveda junioru 
Endiju, bet pats aizvadīja interesantu 
sacīksti NEZ rallijkrosa posmā “333” 
trasē. Arī 2016. gads bija lielisks – An-
dis izcīnīja uzvaru Latvijas autokrosa 
čempionāta posmā un sezonu 1600 
klasē noslēdza ar bronzas medaļu.

Sandis Jankevičus, izmantojot 
autocross.lv pieejamās ziņas 

Uz goda pjedestāla arī Lauris Brikainis. Daces Janovas foto

Ventspils novada bJss 
audzēkņi veiksmīgi startējuši 
šī gada pirmajās lielajās 
sacensībās – “sportland” 
kausa izcīņas pirmajā posmā, 
kas notika Liepājā. Mājās tika 
atvestas divas medaļas. 

Apsveicam un lepojamies ar 
Māri Ansbergu, kurš 1500 m uz-
laboja savu personīgo rezultātu 
(4:22,51) un izcīnīja augsto 2. vietu. 
Tāpat sveicam Kasparu Plotnieku, 
kurš arī uzlaboja savu personīgo 
rekordu trīssoļlēkšanā (12,41  m) 

un ieguva bronzas medaļu.
Pavisam tuvu bronzas medaļai 

trīssoļlēkšanā bija Pārsla Bogdano-
va, kura izcīnīja 4. vietu ar rezultātu 
10,57 m, vien nieka 4 cm atpaliekot 
no 3. vietas.

Sacensībās startēja arī Klāvs 
Bogdanovs, Dilans Ķēniņš un Ma-
tīss Viesturs Grieze.

Paldies treneriem Kasparam 
Gulbim un Aivaram Čaklim par 
audzēkņu gatavošanu sacensī-
bām.

Jolanta Ziemele 

Talsu sporta hallē notika 
vieglatlētikas sacensības, 
kurās veiksmīgi startēja 
mūsu bJss audzēkņi.

U18 grupā uz goda pjedes-
tāla kāpa un medaļas izcīnīja 
Marta Matisova – 1. vieta 60 m 
(rez. 8,23 sek.), Pārsla Bogdanova 
– 1. vieta 60 m/b (rez. 9,24 sek.) 
un tāllēkšanā (rez.4,87 m), Mareks 
Harlamovs – 2. vieta 60 m/b (rez. 
9,59 sek.), Jēkabs Priekulis – 1. vie-
ta lodes grūšanā (rez. 14,18 m).

U20 grupā godalgotas vietas 
izcīnīja Zane Bērziņa – 1.  vieta 
tāllēkšanā (rez. 5,15 m), Tija Frei-
mane – 1. vieta 60 m (rez. 8,13 

sek.), Ieva Priekule – 3. vieta 60 m 
(rez. 8,15 sek.), Kārlis Mihailovs – 
3. vieta 60 m (rez. 7,23 sek.).

Sacensībās startēja arī Kārlis 
Antaļiks, Annija Lāsma Aperma-
ne, Lauma Ližbovska, Kristaps 
Mihelsons, Krists Muižnieks, Alise 
Slavinska, Alise Elza Skricka, Klāvs 
Matīss Zegners, Ralfs Reinis Kvec-
ko, Ivo Lībis, Kristaps Fiļipjonoks, 
Kristaps Elsts. 

Paldies treneriem Dainim Lo-
diņam, Agrim Paipalam, Kaspa-
ram Gulbim, Arno Kiršteinam par 
audzēkņu sagatavošanu sacensī-
bām.

Jolanta Ziemele 

Kuldīgā 24. janvārī 
notika Latvijas u14 
čempionāta Kuldīgas zonas 
atlases sacensības, jaunie 
vieglatlēti startēja septiņās 
disciplīnās. 

No katras disciplīnas 1.–5. 
vietu ieguvēji iegūst tiesības pie-
dalīties Latvijas čempionāta fināl-
sacensībās 2. februārī Rīgā. Finālā 
iespējams iekļūt arī labākajiiem 
pēc rezultāta katrā disciplīnā, vēr-
tējot visu zonu rezultātus kopā.

Pirmajā piecniekā vietas iz-

cīnīja un finālā iekļuva Armands 
Lagzdiņš – 1.  vieta 1000 m (rez. 
3:16,78), Rūdolfs Millers – 3. vie-
ta augstlēkšanā (rez. 1,40 m), 
Dita Siliņa – 3. vieta 1000 m (rez. 
3:29,43), Alise Dimante – 3. vieta 
augstlēkšanā (rez. 1,30 m). Pēc 
visu zonu labākajiiem rezultātiem 
kvalificējās Ralfs Dukāts – 6. vieta 
300 m (rez. 48,89 sek.), Guntars 
Bakanauskis – 5.  vieta 60 m/b 
(rez. 11,08 sek.) un Estere Stepe – 
7. vieta 1000 m (rez. 3:53,85).

Atlases sacensībās startēja arī 

Dairis Āboliņš, Agita Priekule, 
Diāna Beķe, Arvis Tindenovskis, 
Keita Žerdeva, Armands Zāle, 
Kristofers Markuss Lapiņš, Alek-
sis Ūdris, Matīss Baumgards, Ar-
dis Dalbiņš, Nellija Rungevica, 
Tomass Rogovskis, Lauris Baka-
nauskis, Jeremijs Rjabovs, Mar-
kuss Grauds, Megija Oņiščenko, 
Denīze Krauze.

Paldies treneriem Kasparam 
Gulbim, Dainim Lodiņam, Aiva-
ram Čaklim, Reinim Ziemelim un 
Arno Kiršteinam par audzēkņu 
sasniegumiem.

Jolanta Ziemele 

25. janvārī ugāles manēžā 
notika atklātās sacensības 
vieglatlētikā u16 grupai, 
kurās teju 200 dalībnieki no 
Ventspils novada, Ventspils, 
saldus, Kuldīgas, Jelgavas, 
Tukuma, Talsu, Dobeles, 
Kandavas, Vecumnieku, Lāča 
un Arkādijas sporta skolas 
sacentās astoņās disciplīnās. 

Godalgoto vietu ieguvēji tika 
apbalvoti ar medaļām un diplo-
miem, par augstvērtīgāko sacensību 
rezultātu tika Ugāles manēžas re-
korda kauss. Ventspils novada  BJSS 
vieglatlētiem lielajā dalībnieku kon-
kurencē izdevās izcīnīt 14 medaļas.

1. vietu un zelta medaļu iegu-
va Gabriels Toms Kvecko – 600 m 
(rez. 01:42,09), Ansis Miķelsons – 

tāllēkšanā (rez. 5,38 m), Markuss 
Meiļuns – augstlēkšanā (rez. 1,55 
m), Krista Biezā – lodes grūšanā 
(rez. 9,91 sek.) un Aksels Prols – 
lodes grūšanā (rez. 11,20 m). 2. 
vietu izcīnīja Armands Bakanauskis 
– 600 m (rez. 01:43,83) un 60 m/b 
(rez. 9,86 sek.), Didzis Rancāns – 
augstlēkšanā (rez. 1,50 m). Bronzas 
medaļu 36 dalībnieču konkurencē 
ieguva Sana Rūmniece 60 m sprin-
tā (rez. 8,59 sek.) un 60 m/b (rez. 
10,06 sek.), Armands Bakanauskis 
– 60 m (rez. 8,22 sek.), Vieturs Ger-
ke – 1500 m (rez. 05:29,62), Terēza 
Anna Žagare – trīssoļlēkšanā (rez. 
9,70 m), Laima Prūse – augstlēkša-
nā (rez. 1,50 m).

Labāko sešniekā iekļuva Ro-
berts Ļubeļskis – 4. vieta 60 m un 

5. vieta 60 m/b, Ričards Rumps – 4. 
vieta 1500 m, Jurģis Bakanauskis – 
5. vieta trīssoļlēkšanā, Almants Dal-
biņš – 6. vieta trīssoļlēkšanā, Karīna 
Bernāne – 6. vieta lodes grūšanā, 
Dzintars Grosbārdis – 6. vieta lodes 
grūšanā.

Paldies treneriem Dainim Lodi-
ņam, Kasparam Gulbim, Arno Kir-
šteinam, Agrim Paipalam, Aivaram 
Čaklim un Annai Gulbei par au-
dzēkņu sagatavošanu sacensībām 
un sacensību tiesāšanu, kā arī vecā-
ko grupu audzēkņiem, kuri palīdzē-
ja tiesāt sacensības. Paldies Ugāles 
manēžas saimniekam Agnim un 
palīgam Mārcim par manēžas saga-
tavošanu sacensībām un sportistu 
uzņemšanu.

Jolanta Ziemele

Ar sacensībām konkūrā 
25. janvārī Latvijas Jātnieku 
federācija un tās biedri uzsāka 
jauno 2020. gada sacensību 
sezonu. 

Visi maršruti bija bez ierobe-
žojumiem dalībniekiem, un galve-
najā no tiem ar 130 cm augstiem 
šķēršļiem uzvarēja Sabīne Siliņa ar 
Nīderlandes šķirnes (KWPN) ēr-
zeli Fantast. 

JSK “Demora” sportiste Anna 

Čakstiņa ar Chikitu divu fāžu mar-
šrutā ar šķēršļu augstumu 100 cm 
izcīnīja 2.  vietu 66 sportisko pāru 
konkurencē. Debija jaunam spor-
tiskam pārim Sofijai Nikolajenko 
ar Red Grace, maršruts veikts tīri, 
saņemts tikai viens soda punkts par 
pārtērēto laiku distancē, rezultātā – 
12. vieta starp daudziem konkuren-
tiem. Tīri maršrutu veica tikai asto-
ņi dalībnieki, un pieci saņēma vienu 
soda punktu par pārtērēto laiku. 

Anna ar Chikitu ātruma maršrutu 
ar 110 cm augstiem šķēršļiem vei-
ca bez soda punktiem un ierindojās  
12. vietā no 44 sportistiem.

Sezona sākusies neplānoti agri 
ar netradicionāli lielu dalībnieku 
skaitu ziemas sacensībās. Korek-
cijas ieviesusi siltā ziema, jo tagad 
trenēties var arī tie sportisti, ku-
riem nav segtu manēžu.

JSK “Demora” valdes 
priekšsēdētāja Gelinta Apse

Popes sporta centrā 
norisinājās draudzības spēle 
volejbolā, kurā tikās volejbola 
kluba “Pope” un Ventspils 
tehnikuma spēlētāji. 

Spēles uzvarētāji tika noskaid-
roti piecos setos, kuros ar 3:2 pā-

rāki bija studenti (22:25, 16:25, 
25:19, 13:25, 10:15). Volejbola 
kluba “Pope” sastāvā spēlēja En-
dijs Skolmeistars, Andris Grau-
dužis, Normunds Auns, Ilgvars 
Ziemelis, Valdis Lesiņš, Raitis 
Felš-Milbergs un Sandris Jankevi-

čus. Ventspils tehnikuma koman-
dā spēlēja Mārcis Mārtiņš Barta-
ševics, Markuss Cibuks, Martins 
Niks Gūtmanis, Kristiāns Tinte, 
Nauris Blaubergs, Renārs Jansons, 
treneris Edgars Zviedrāns.

Sandris Jankevičus

Spraigās volejbola spēles moments. edgara Zviedrāna foto



Užavas tautas nams izsludina 
fotokonkursu “Visvairāk man patīk 
būt ziemā.” Sameklē kādu senu vai 
ne tik senu fotogrāfiju, kas uzņemta 
ziemā, un centies to pašu vietu vai 
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adrese: Skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: ventspils novada dome
redaktore: Marlena Zvaigzne
epasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “kurzemes vārds”

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 – 
26. februārī. 
Nākamais numurs iznāks 
10. martā.

užava

Notika erudītu konkurss 

Dzejas pēcpusdiena un aizraujoša izrāde 

2020. gada janvārī Ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti četri jaundzimušie 
– pa vienam Tārgales, Vārves, 
Popes un ugāles pagastā.  
  

Dzimtsarakstu nodaļā janvārī 
noslēgta viena laulība. 

Ventspils novada Dzimtsa
rakstu nodaļā janvārī reģistrēti  
miršanas gadījumi  

Vārves pagastā  Lidija Zigrīda niedriņa (9.02.1931.–30.12.2019.)
  igors Strādnieks (27.08.1941.–20.01.2020.)
  edgars rēbuks (23.11.1942.–30.01.2020.)
Usmas pagastā  valija Leite (8.12.1935.–3.01.2020.)
Ugāles pagastā  gvido ulanovs (1.11.1962.–4.01.2020.)
  vilnis indriksons (7.08.1947.–11.01.2020.)
  osvalds kļaviņš (10.04.1953.–11.01.2020.)
  ingrīda ardava (2.11.1941.–24.01.2020.)
Popes pagastā  ārija einfelde (21.12.1952.–8.01.2020.)
Piltenē  amālija ivanova (24.09.1926.–14.01.2020.)
Ziru pagastā  vladimirs Celms (30.03.1959.–15.01.2020.)
Tārgales pagastā  kārlis aleksis grietnieks (7.06.1940.–18.01.2020.)
Ances pagastā  alfrēds Birziņš (1.04.1931.–23.01.2020.)
 alma Ķēze (22.08.1922.–24.01.2020.)  
  

Panākumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

izglītība

Sacensības vieglatlētikā U14 grupai

sports

17. janvārī Talsu sporta 
hal lē notika Talsu novada 
sporta skolas vieglatlētikas sa
censības u14 vecuma gru pai. 
Tās bija pārbaudes sacensības 
pirms u14 Kurze mes atlases 
sacensībām Kuldīgā.

Lepojamies un apsveicam 
Ventspils novada BJSS vieglatlētus, 
kuriem izdevās izcīnīt sešas godal-
gotas vietas. Vislielākā dalībnieku 
konkurence (33 sportistes) bija 60 m 
sprintā, kurā Agitai Priekulei ar re-
zultātu 8,8 sek. izdevās izcīnīt augsto 
2. vietu. Zēniem 60 m sprintā līdz fi-
nālam nedaudz pietrūka Ralfam Du-
kātam – 5. vieta, rez. 8,6 sek. Diem-
žēl neveiksmīgu kritienu uzreiz pēc 
starta piedzīvoja Eduards Strelkovs.

60 m/b bronzas medaļu ieguva 
Guntars Bakanauskis, rez. 10,79 sek., 
uzreiz aiz četriem finālistiem 5. vietā 
– Ardis Dalbiņš, rez. 11,86 sek.

Lodes grūšanā zēniem divas 
godalgotas vietas – Tomass Rogov-
skis 2. vietā, rez. 8,40 m, un Armands 
Lagzdiņš 3. vietā, rez. 8,25 m. Meite-

nēm uzreiz aiz goda pjedestāla 4. vie-
tā Estere Jansone, rez. 7,55 m, un 
5. vietā Alise Lagzdiņa, rez. 7,46 m.

Augstlēkšanā meitenēm arī di-
vas godalgotas vietas – 2. vietā Nelli-
ja Rungevica, rez. 1,30 m, un 3. vietā 
Alise Dimante ar tādu pašu rezul-
tātu. Augstlēkšanā zēniem 3.  vietu 
izcīnīja Matīss Baumgards, rez. 1,40 
m, uzreiz aiz goda pjedestāla 4. vietā 
Ardis Dalbiņš, rez. 1,35 m.

Talsos startēja arī Denīze Krau-
ze, Dita Siliņa, Keita Žerdeva, Sa-
manta Gaile, Ieva Lindenblate, An-
nija Šteinerte, Aleksis Ūdris, Reinis 
Drullis, Armands Zāle, Kārlis Lagz-
diņš, Ralfs Dukāts, Dairis Āboliņš, 
Markuss Grauds, Renārs Ozols, 
Arvis Tindenovskis, Kristofers Mar-
kuss Lapiņš, Mārcis Muižnieks.

Paldies BJSS treneriem Dai-
nim Lodiņam, Kasparam Gulbim, 
Arno Kiršteinam, Reinim Zieme-
lim, Agrim Paipalam un Aivaram 
Čaklim par audzēkņu sagatavoša-
nu sacensībām.

Jolanta Ziemele 

Ja kāds vēl domā, ka pirmdie-
na un 13. datums, kopā salikti, nes  
neveiksmes, neticiet! Pierādījums 
tam – iegūtie rezultāti starpnova-
du latviešu valodas un literatūras 
46.  olimpiādē 8. un 9. klases sko-
lēniem, kura notika Ventspils 6. vi-
dusskolā.  

Olimpiādes mērķis – attīstīt 
skolēnu radošās spējas, rosināt 
interesi par latviešu valodu un 
literatūru. Uzdevumus izstrādā-
ja latviešu valodas un literatūras 
valsts olimpiādes rīcības komisija, 
saturā iekļaujot literatūras, valo-
das un kultūras dzīves nozīmīgā-
kos notikumus valstī 2019.  gadā. 

Bija darbs ar tekstu leksikas, vārd-
darināšanas, stilistikas aspektā un 
pārspriedums saistībā ar latviešu 
kultūras, literatūras un valodas 
jautājumiem. Pārsprieduma tē-
mas: “Laikmeta tēlojums litera-
tūrā bērna acīm”, “Pieaugšana un 
laikmeta tēlojums M. Zālītes dar-
bos”.

Rezultāti šādi: 8. klašu grupā 
savstarpēji konkurēja 20 Ventspils 
novada un pilsētas skolēni. Aman-
da Ivanova (skolotāja Māra Korot-
kova) no Ugāles vidusskolas ieguva 
3. vietu, Elīza Zeltiņa (skolotāja 
Sandra Meņģe) no Ances pamat-
skolas – atzinību.

9. klašu grupā ar iegūto 1. vietu 
19 konkurentu vidū sveicam  Eve-
līnu Skroderi un viņas skolotāju 
Lailu Rutuli no Zūru pamatskolas, 
bet Rēziju Blumfeldi no Ugāles vi-
dusskolas – ar 3. vietu.

3. posms – valsts olimpiāde 
–, uz kuru gaidīsim uzaicināju-
mu, 6. martā notiks Rīgā, Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu 
fakultātē. Tagad jāgatavojas un jā-
cenšas daudz ko uzzināt papildus, 
jo tēma būs konkrēta un reizē arī 
plaša – “Māra Čaklā dzeja latviešu 
literatūrā un kultūrā”.

Izglītības pārvaldes  
metodiķe Tamāra Kuciņa

Aizritējis 2020. gada 
pirmais mēnesis. Šogad tas 
pārsteidza ar pavasarīgo siltu
mu un iztrūkstošo sniegu. 

Stundās un nodarbībās zie-
mas tēmu nācās izzināt teorētiski, 
nevis praktiski izbaudīt. Vēl gan ir 
maza cerība, ka varbūt februāris 

kaut nedaudz atgādinās par ziemu. 
Skolēniem atsācies mācību darbs. 
Pēc garajām svētku brīvdienām at-
kal esam iekļāvušies skolas dzīves 
ritmā. 20. janvārī pieminējām bari-
kāžu laiku, noskatoties filmu. Sko-
las pašpārvalde organizēja erudītu 
konkursu vecāko klašu skolēniem. 

Skolas teātra pulciņa dalībnieki ar 
uzvedumu ciemojās pirmsskolas 
grupā. Janvārī visi cītīgi apmeklēja 
peldēšanas nodarbības Ventspils 
baseinā. Pirmsskolas grupas au-
dzēkņi noskatījās teātra izrādi Zūru 
pamatskolā.

Ilze Geste

Skats no izrādes “Lapsu medības”. gitaS viLguteS arhīva foto

15. janvārī visi, bet īpaši seniori 
bija laipni gaidīti dzejas pēcpusdienā 
“Ticot, cerot un mīlot...”. Pasākumā 
varēja klausīties dzeju un izjust dzej-
nieka Ojāra Ulmaņa dzīves sajūtas, 
kas ietvertas dzejoļu krājumā “De-
pozīts”. Savukārt 24.  janvārī Užavas 
tautas namā viesojās pensionāru 
biedrības “Ventspils liedags” senioru 
teātris ar Elizabetes Haferes komē-
diju vienā cēlienā “Lapsu medības”. 
Liels paldies uzņēmīgajiem senio-
riem par izrādi, par ieguldīto laiku 
un darbu tās tapšanā. Prieks, ka vie-
sojāties pie mums Užavā. 

Gita Vilgute 

Vecāko klašu skolēni erudītu konkursā. iLZeS geSteS arhīva foto

situāciju nofotografēt šajā ziemā. 
Šādi mēs fotogrāfijās atspoguļosim 
klimata pārmaiņas pie mums, Uža-
vā. Abas fotogrāfijas līdz 15. martam 
iesūti e-pastā uzava.tn@ventspilsnd.lv 

vai lietotnē “WhatsApp”, numurs 
29334686. Kopīgi veidosim izstādi. 
Aktīvākie cīnīsies par iespēju iegūt 
ielūgumu pēc savas izvēles uz vienu 
maksas pasākumu Užavas tautas 
namā 2020. gadā.

Gita Vilgute 

Fotokonkursā fiksēs klimata pārmaiņas 

Ventspils novada Dzimtsarakstu  
nodaļā janvārī reģistrēti  
miršanas gadījumi  


