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5. martā, kad Rīgā 
Saeimas plenārsēdē 
otrajā lasījumā skatīja 
administratīvi teritoriālās 
reformas likumprojektu, 
daudzviet Latvijā 
lauksaimnieki ar smago 
tehniku brauca pa 
autoceļiem, tā pievēršot 
uzmanību absurdajam 
reformas modelim. Viņiem 
pievienojās arī Ventspils 
novada zemnieki.

Popes virzienā, kur bija noru-
nāta tikšanās, devās dažādi spēk-
rati – gan jauni un moderni, gan 
tādi, kas gādāti pirms daudziem 
gadiem. Izskats nebija noteico-
šais, lai pa autoceļu A10 no Popes 
kolonnā dotos līdz Usmai, tur ap-
grieztos un brauktu mājās. Šoferi 
palaikam signalizēja, tā pievēršot 
uzmanību akcijai. Popē ieradās arī 
kupls skaits Ventspils novada paš-
darbnieku, lai atbalstītu lauksaim-
niekus ar dziesmām un plakātiem, 
kas vēstīja par novada ļaužu at-
tieksmi pret reformu. 

Vārves pagasta iedzīvotājs 
Agris Buks, kurš noraudzījās no-
tiekošajā, teica: “Esmu pret šo 
reformu un arī valdību. Mums ir 
labi tā, kā mums ir, un nekas nav 
jāmaina. 

3. martā Ances pagasta 
muižas parkā bija neparasta 
rosība – tur notika pūču 
būru gatavošanas talka. Tās 
iniciatore bija Ances pagasta 
aktīvistu grupa, kas, tāpat kā 
daudzi citi iedzīvotāji, ir pret 
nepārdomāto un sasteigto 
administratīvi teritoriālās 
reformas modeli.

“Mēs, Ventspils novada ie-
dzīvotāji, arī turpmāk vēlamies 
saimniekot Ventspils novadā. Tas 
mums ir pazīstams un tuvs, šeit 
tiek sadzirdēta mūsu balss, te va-
ram attīstīt savas prasmes un spē-
jas, audzināt bērnus un strādāt. 
Mēs ceram, ka 5.  martā, kad ad-

Bez atļaujas sašķērē Latvijas karti

Reformai ir politisks zemteksts
ministratīvi teritoriālās reformas 
likumprojektu skatīs Saeimas ple-
nārsēdē otrajā lasījumā, uzvarēs 
saprāta balss un Ventspils novads 
arī turpmāk būs neatkarīgs un pat-
stāvīgs,” bija teikts presei izplatītajā 
paziņojumā. Talka tieši Ancē noti-
ka tādēļ, ka muižas parkā pagāju-
šajā gadā tika pamanīta kupla pūču 
ģimene. Arī šogad dzirdēta šo put-
nu sasaukšanās, un tas nozīmē, ka 
pūcēm šī vieta patīk.

Lai pasākums varētu notikt, 
bija nepieciešami materiāli. Tos 
sagādāja Ances pagasta pārval-
des vadītāja Aira Kajaka ar savu 
palīgu komandu. Daži talkotāji 
ieradās ar saviem urbjiem, jo da-

rāmā bija daudz – bija jāizgatavo 
13 mitekļi. Strādājot skanēja uz-
mundrinoši vārdi, cits citam pa-
līdzēja, turklāt dāmām darāmais 
vedās tikpat labi kā kungiem. Aira 
izteicās, ka reformas īstā vieta ir 
būrī. “Būrīši, kurus mēs šodien iz-
gatavosim, palīdzēs atcerēties, ka 
ir bijusi tāda reforma. Man perso-
nīgi pret to ir iebildumi, jo krasi 
atšķiras pilsētas un novada attīs-
tība. Ventspils vienmēr ir bijusi 
industriāla vide, un tā nekad līdz 
šim nav bijusi kopā ar laukiem. 
Jaunajā novadā deputāti pārsvarā 
būs no pilsētas, un viņiem mūsu 
problēmas būs svešas. 

Kultūras darbinieces palīdzēja izgatavot dažādus trāpīgus uzrakstus par valstī notiekošo. Viens no tiem bija šāds. Nobeigums 8. lpp.

Vairāku pagastu sadarbība, lai taptu putnu mājoklis. 

Marlenas ZvaigZnes foto

Marlenas ZvaigZnes foto

Nobeigums 8. lpp.
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dzīvesvietas, Ances pamatskolas internātā dzīvojošajiem skolēniem ēdināšanas izmaksas 
– 1,21 eiro dienā vienam izglītojamajam, novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku 
(personālsastāva) ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai 2,01 eiro.

Ja ēdināšanas pakalpojumu nesniedz novada izglītības iestāde, bet cita juridiska perso-
na, kuras ēdināšanas izmaksas pārsniedz pašvaldības noteiktās izmaksas uz 1 skolēnu, tad 
Ventspils novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem neatkarīgi no to deklarētās dzīves 
vietas papildus tiek piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi, sedzot starpību starp pašvaldī-
bas aprēķināto maksas tarifu un pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas izmaksām.

l Apstiprināja no 1. marta  pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas vidējās faktiskās 
izmaksas (brokastis, pusdienas, launags) vienā dienā novada pirmsskolas izglītības un 
vispārējās izglītības iestādēs: vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 2,80 eiro, t.sk. pārtikas pro-
duktu izmaksa – 1,50 eiro, vecumā no 3 līdz 6 gadiem – 2,95 eiro, t.sk. pārtikas produktu 
izmaksa 1,65 eiro, nodrošinot no pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas pakalpojumu 
(brokastis, pusdienas, launags) apmaksu pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no šo 
izglītības iestāžu izglītojamo deklarētās dzīvesvietas.

l Nolēma reorganizēt Ventspils novada pašvaldības iestādi “Piltenes vidusskola”, re-
ģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr. 4113900543, par Ventspils novada pašvaldības 
iestādi “Piltenes pamatskola” ar 2021. gada 31. jūliju. 

l Deputāti noteica novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un Ventspils 
novada izglītības iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, darba laiku 2020. gada 
vasaras periodā:
nr. Izglītības 

iestādes 
nosaukums

Jūnijs Jūlijs Augusts

1. Užavas 
pamatskolas 
pirmsskolas 
grupa

Strādā viena grupa 
7.30–18.00

Slēgts 1.07.–31.07. 
Bērniem vietu nodrošina 
Vārves PII “Zīļuks” 
(Vārvē)

Strādā viena grupa 
7.30–18.00

2. Tārgales 
pamatskolas 
pirmsskolas 
grupas

Strādā divas grupas 
7.00–19.00 
8.00–18 00

Strādā divas grupas 
7.00–19.00 
8.00–18.00

Slēgts 1.08.–31.08. 
Bērniem vietu 
nodrošina Piltenes 
PII “Taurenītis”

3. Zlēku PII 
“Rūķītis”

Strādā viena grupa 
7.30–17.00

Slēgts 1.07.–31.07. 
Bērniem vietu nodrošina 
Vārves PII “Zīļuks” 
(Ventavā)

Strādā viena grupa 
7.30–17.00

4. Puzes 
pamatskolas 
pirmsskolas 
grupas

Strādā viena grupa 
7.30–18.00

Strādā viena grupa 
7.30–18.00

Slēgts 1.08–31.08. 
Bērniem vietu 
nodrošina Popes 
PII “Zemenīte”

5. Zūru 
pamatskolas 
pirmsskolas 
grupas

Strādā viena grupa  
7.00–18.00

Slēgts 1.07.–31.07. 
Bērniem vietu nodrošina 
Vārves PII “Zīļuks” 
(Ventavā)

Slēgts 1.08–31.08. 
Bērniem vietu 
nodrošina Vārves 
PII “Zīļuks” (Vārvē)

6. Ances PII 
“Vālodzīte”

Strādā viena grupa  
8.00–17.00

Slēgts 1.07.–31.07. 
Puzes pamatskolas 
pirmsskolas grupa

Strādā viena grupa 
8.00–17.00

7 Piltenes PII 
“Taurenītis”

Strādā divas grupas 
8.00–18.00 
7.00–19.00

Slēgts 1.07–31.07. 
Bērniem vietu nodrošina 
Tārgales pamatskolas 
pirmsskolas grupas

Strādā 
divas grupas 
8.00–18.00 
7.00–19.00

8. Popes PII 
“Zemenīte”

Strādā divas 
grupas 7.00–18.00 
7.30–17.00

Slēgts 1.07.–31.07. 
Bērniem vietu nodrošina 
Ugāles PII “Lācītis”

Strādā divas 
grupas 7.00–18.00 
7.30–17.00

9. Ugāles PII 
“Lācītis”

Slēgts 01.06.–30.06. 
Bērniem vietu 
nodrošina Popes PII 
“Zemenīte”

Strādā divas grupas 
7.00–19.00 
7.30–17.30

Strādā 
divas grupas  
7.00–19.00 
7.30–17.30

10. Vārves PII 
“Zīļuks” 
(Ventavā)

Slēgts 1.06.–30.06. 
Bērniem vietu 
nodrošina Vārves 
PII “Zīļuks” (Vārvē) 
un Zūru pamatskola

Strādā divas grupas 
7.00–18.00

Slēgts 1.08.–31.08. 
Bērniem vietu 
nodrošina Vārves 
PII “Zīļuks” (Vārvē)

11. Vārves PII 
“Zīļuks” (Vārvē)

Strādā divas grupas 
7.00–18.00

Slēgts 1.07.–31.07. 
Bērniem vietu nodrošina 
Vārves PII “Zīļuks” 
(Ventavā)

Strādā 
divas grupas 
7.00–18.00 
31.08. slēgts

l Deputāti noteica no 1.01.2020. nomas maksu nekustamā īpašumā “Gulbīši”, Ugālē, 
Ugāles pagastā, nedzīvojamai ēkai (telpu lietošanas veids – garāžas un noliktava) ar kadastra 
apzīmējumu 98700040237001 un nomas maksu nekustamā īpašumā Rīgas šoseja 10A, Ugā-
lē, Ugāles pagastā, nedzīvojamām ēkām (telpu lietošanas veids – garāžas un noliktava), ka-
dastra apzīmējumi 98700110055001 un 98700110055002 – 0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī. 

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Dzirna-
vas”, kadastra Nr. 98740050028, Usmas pagastā, un pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašu-
mu  Rūpnīcas ielā 1-58, Ugālē, Ugāles pag., kadastra numurs 98709000292 (skatīt 9. lpp.).

l Atbalstīja piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu sportā Jānim Kalniņam un 
Mārtiņam Lastovskim par iegūto 1. vietu pasaules čempionātā jauniešiem ugunsdzēsības 
sportā komandām.

l Apstiprināja vienošanos pie 2017. gada 2. augusta pilnvarojuma līguma ar SIA 
“VNK serviss”, reģistrācijas Nr. 41203017566, nolūkā  pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldī-
bas dzīvojamās mājas un telpas.

l Vēl deputāti lēma par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Užavas, Ziru pagastā un ne-
kustamā īpašuma atsavināšanu Piltenes, Tārgales, Ances un Vārves pagastā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv 
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis  

l Apstiprināja novada domes saistošo noteikumu projektu “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.–2025. gadam” un pilnvaroja personas Usmas pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā veikt licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli un 
zivju resursu aizsardzību un uzraudzību laikā, kamēr ir spēkā Ventspils novada pašvaldības 
noslēgtais pilnvarojuma līgums ar biedrību “Usmas krasts”.

l Apstiprināja saistošo noteikumu “Grozījumi Ventspils novada domes 2018. gada 15. marta 
saistošajos noteikumos Nr.9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”” projektu.

l Apstiprināja saistošo noteikumu “Grozījumi Ventspils novada domes 2014. gada 12. 
jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”” projektu.

l Apstiprināja Ventspils novada bāriņtiesas nolikuma projektu “Ventspils novada bā-
riņtiesas nolikums”.

l Apstiprināja šādu pakalpojumu maksas cenrādi par Ventspils novada Ugāles vidussko-
las sporta manēžas lietojumu:
nr. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena  

(eiro, ar PVN)
1.1. Manēžas noma sacensībām 1 stunda 40,00
1.2. Manēžas noma sacensībām ar inventāru 1 stunda 45,00
1.3. Manēžas noma grupu treniņiem 1 stunda 20,00
1.4. Manēžas noma grupu treniņiem ar inventāru 1 stunda 25,00
1.5. Manēžas izmantošana individuālam 

apmeklējumam  1 personai
1 stunda 2,00

1.7. Volejbola laukuma noma 1 stunda 10,00
1.8. Tenisa laukuma noma 1 stunda 10,00
1.9. Basketbola laukuma noma 1 stunda 10,00
1.10. Trenažieru zāles noma grupu treniņiem 1 stunda 15,00
1.11. Trenažieru zāles izmantošana individuālam 

apmeklējumam  1 personai
1 stunda 3,50

  
  1.12. No maksas par pakalpojumu atbrīvoti:
 1.12.1. Ventspils novada pašvaldības un tās dibinātu budžeta iestāžu organizētie  
 pasākumi, saskaņojot ar manēžas pārvaldnieku;
 1.12.2. Ventspils novada iedzīvotāji no grafika brīvajā laikā, apmeklējumu saskaņojot  
 ar manēžas pārvaldnieku;
 1.12.3. Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie   
 labdarības un bezpeļņas pasākumi, saskaņojot ar manēžas pārvaldnieku un slēdzot  
 līgumu par telpu izmantošanu.

l Dome 2018. gada 20. jūlijā apstiprināja pašreiz spēkā esošos ūdens patēriņa un notek-
ūdeņu patēriņa tarifus, kas tiek piemēroti norēķinos novadā. 2017. gadā Puzes pagasta Stiklu 
ciemā ūdens skaitītājs bija uzstādīts ūdens ņemšanas vietā, bet skaitītāji nebija uzstādīti vi-
siem patērētājiem, tajā skaitā Annahites skolā. Līdz ar to ūdensapgādes un notekūdeņu tarifu 
aprēķinā tika pieņemts, ka patērētais ūdens un novadītais kanalizācijas daudzums ir vienāds 
ar paceltā ūdens daudzumu. 2019. gada nogalē un 2020. gada sākumā Puzes pagasta Stiklu 
ciemā tika sakārtota ūdensapgādes uzskaite un uzstādīti papildu ūdens patēriņa skaitītāji, kā 
rezultātā redzams, ka faktiski patērētais ūdens apjoms ir daudz mazāks par tarifā ieplānoto. 
Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības un notekūdeņu novadīšanas apkalpošanas lielākā izmak-
su daļa ir nemainīga, tad, samazinoties ūdens patēriņam, faktiskais tarifs katra ūdens kubik-
metra piegādei pieaug.  Līdz ar to veikti grozījumi domes sēdes lēmumā “Par pakalpojumu 
tarifiem”, nosakot faktisko tarifu ūdensapgādei 2,66 eiro/m3 un notekūdeņiem 4,31 eiro/m3.

Norādītie tarifi ir piemērojami no 2020. gada 1. februāra. Aprēķinot maksu par sniegta-
jiem komunālajiem pakalpojumiem juridiskām personām Puzes pagasta Stiklu ciemā, tiek 
piemērots faktiskais tarifs, kas aprēķināts saskaņā ar novada pašvaldības teritorijā apstipri-
nāto komunālo pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

l Apstiprināja nolikumu projektu konkursam “Solis – 2020” (skatīt 7. lpp.) un nolikumu 
projektu konkursam “Mēs savā novadā – 2020” (skatīt 3. lpp.), kā arī nolikumu projektu 
konkursam “Jaunietis darbībā – 2020” (skatīt 15. lpp.).

l Apstiprināja atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2020. gada nolikumu.

l Apstiprināja viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada admi-
nistratīvajā teritorijā un kurš apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas mēne-
sī no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

l Apstiprināja novada vispārizglītojošo skolu 1.–12. klašu skolēnu ēdināšanas vidējās fak-
tiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai 2,01 eiro, t.sk. pārtikas produktu izmaksas uz porciju 
dienā 0,85 eiro,  kas piemērojamas ar 1. martu, nodrošinot brīvpusdienu apmaksu 1.–7. klašu 
izglītojamiem, kuri apmeklē novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas neatkarīgi no dekla-
rētās dzīvesvietas, nodrošinot 8.–12. klašu izglītojamiem daļēju komplekso pusdienu apmaksu 
no pašvaldības līdzekļiem (vienam izglītojamajam – 0,45 eiro dienā) neatkarīgi no deklarētās 

nr. Pagasts/ciems
(ūdensapgāde)

Faktiskais tarifs Piemērojamais tarifs
eiro/m3 eiro/mēnesī 

1 iedz.
eiro/m3 eiro/mēnesī 

1 iedz.
1.1.5. Puze, Stiklu ciems 2,66 16,17 0,698 4,244

nr. (notekūdeņi)
Faktiskais tarifs Piemērojamais tarifs

eiro/m3 eiro/mēnesī 
1 iedz.

eiro/m3 eiro/mēnesī 
1 iedz.

1.2.5. Puze, Stiklu ciems 4,31 26,20 1,429 8,688



  | 3
2020. gada 10. marts

informācija

Atvērto durvju dienas Sociālajā dienestā 
Marts pasaulē tiek atzīmēts kā Sociālā darba mēnesis. Arī Latvijā marta trešajā otrdienā atzīmē Vispasau-

les sociālā darba dienu, kuras 2020. gada vadmotīvs akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi. 
Sociālā darba diena ikgadēji ir laiks, kad īpaši tiek uzsvērts un izcelts sociālā darba speciālistu ieguldījums, 

tiek vērtēts paveiktais sociālā darba praksē, kā arī tiek spriests par to, kas vēl būtu jāpaveic, lai popularizētu, 
atbalstītu un veicinātu sociālā darba atpazīstamību un celtu tā prestižu Latvijā.

Ventspils noVada sociālais dienests rīKo atVērto durVju dienas 

Sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaha

Dabas aizsardzības 
pārvaldes īstenotajā dabas 
skaitīšanā ir apkopota 
informācija par 2019. gadā 
konstatētajiem bioloģiski 
vērtīgajiem zālājiem (BVZ) 
un ir izsūtītas vēstules vairāk 
nekā 5000 īpašniekiem, 
kuru īpašumi apsekoti 
pērn un tajos konstatēti 
Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājami zālāju biotopi 
jeb BVZ. 

Dabas skaitīšana neapseko vi-
sus Latvijas zālājus. Inventarizāci-
jai tiek atlasīti vēsturiski zināmie 
bioloģiski vērtīgie un ilglaicīgie 
zālāji, kuri noteiktu laiku nav apsē-
ti un uzarti. Līdz ar to varētu gai-
dīt, ka pēc rūpīgas atlases ikviens 
no apsekotajiem zālājiem var tikt 
identificēts kā BVZ. Taču diemžēl 
visu triju sezonu dati liecina, ka 
BVZ sastopami vairs mazāk nekā 
piektajā daļā no dabas skaitīšanā 
apsekotajiem apmēram 230 000 ha 
zālāju.  

Bez cilvēka iesaistes BVZ pa-
stāvēšana ir apdraudēta, jo tie vei-
dojas daudzu gadu desmitu laikā ar 
nosacījumu, ka zālājs tiek atbilstoši 
apsaimniekots – noganīts vai no-
pļauts, bet nopļautais tiek novākts 
no lauka. Šī vērtīgā biotopa galve-
nie sarukšanas iemesli ir to neap-
saimniekošana vai nepiemērota 
apsaimniekošana, kā arī apmežo-
šana un uzaršana. 

Dabas daudzveidības saglabā-
šanā svarīgs aspekts ir apsaimnie-
kotāja izpratne par dabas vērtību 
sastopamību un vēlme tās saglabāt. 
Jo tikai tā ir iespējams uzlabot jau 
esošo biotopu stāvokli un ar laiku 
veidot jaunas platības. Dabas skai-
tīšanas vadītāja Irisa Mukāne atklāj: 
“Atgriezeniskā saite pēc vēstuļu 
izsūtīšanas ar  BVZ rezultātiem ik 
gadu ir ļoti liela, tā atspoguļo īpaš-
nieku interesi par dabas vērtībām. 
Cilvēki vairāk ievēro apkārt notie-
košās vides pārmaiņas, tādēļ no-
vērtē dabas daudzveidību īpašumā 

esošajā vērtīgajā zālājā. Ir arī īpaš-
nieki, kuri par biotopu savā zemē 
nav priecīgi, jo kļūdaini domā, ka 
tādējādi zālājā vairs nevarēs ganīt 
lopus. Biotopa konstatēšana ir vēr-
tīga informācija īpašniekam, tas 
vienlaikus ir kompliments par līdz 
šim atbilstoši un pārdomāti veiktu 
apsaimniekošanu.”

Lai veicinātu bioloģiski daudz-
veidīgo zālāju saglabāšanu, uzturot 
savvaļas augu, kukaiņu, dzīvnieku 
un putnu populācijas, BVZ īpaš-
nieki un apsaimniekotāji var pie-
teikties Lauku atbalsta dienesta at-
balsta maksājumiem, uzņemoties 
daudzgadu saistības, ja BVZ platī-
ba ir vismaz viens hektārs. 

Atgādinām, ka dabas skaitīša-
nas informatīvā rezultātu vēstule 
tiek sūtīta tikai tiem īpašniekiem, 
kuru īpašumā ir konstatēts bio-
tops. Līdz šim apkopotos rezul-
tātus ikviens var aplūkot Dabas 
aizsardzības pārvaldes dabas datu 
pārvaldības sistēmā “Ozols” (htt-
ps://ozols.gov.lv/pub). Savukārt 
informācija par vēlamo biotopu 
apsaimniekošanu pieejama pār-
valdes tīmekļa vietnē https://nat-
programme.daba.gov.lv/public/
lat/biotopu_grupas/.

Jau aprīlī sāksies ceturtā dabas 
skaitīšanas sezona. Tās laikā turpi-
nāsies arī bioloģiski vērtīgo zālā-
ju apsekošana. Dabas skaitīšanas 
jeb ES Kohēzijas fonda projekta 
“Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šanai un ekosistēmu aizsardzībai 
Latvijā” visas paredzētās aktivitā-
tes tiks īstenotas līdz 2023. gadam. 
Plašāka informācija pieejama viet-
nēs www.skaitamdabu.gov.lv un 
www.daba.gov.lv.

Aicinām ikvienu zemes īpaš-
nieku saimniekot dabai draudzīgi, 
saglabājot dabas daudzveidību ap 
sevi!

Dabas aizsardzības pārvaldes  
dabas skaitīšanas vadītājas 

asistente 
Ilze Reinika 

Notiks pirmais Ventspils 
novada jauniešu forums 

Projekta “Ventspils novada pašvaldības jaunatnes jomas 
plānošanas dokumenta 2020.–2023. gadam izstrāde” gaitā 
tiek rīkots Ventspils novada jauniešu forums “MUMS” jeb 
“Mēs Uz Mērķu Sasniegšanu”, kas 28.  martā norisināsies 
Puzes pagasta kultūras namā. 

Foruma mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Ventspils no-
vada darbībā, motivēt jauniešus savstarpējai komunikācijai un 
ideju realizēšanai, pilnveidot katra jaunieša personīgo produk-
tivitāti, kā arī iniciatīvas uzņemšanos savā pagastā.

“MUMS” aicināts piedalīties ikviens Ventspils novada jaunie-
tis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. No katra pagasta var pieteikties 
12 dalībnieki. Pasākumā jauniešiem būs iespēja definēt problēm-
jautājumus un meklēt tiem risinājumus, apzināties savas iespējas 
uzņemties iniciatīvu un apliecināt personīgo produktivitāti, ko-
municēt un līdzdarboties ar citu pagastu jauniešiem.

Foruma dalībnieki varēs sadarboties ar personīgās izaug-
smes treneriem un ekspertiem Elīnu Grāvelsiņu, Līgu Siliņu, 
Reini Širokovu un Kristapu Kravali.

Jaunatnes jomas plānošanas dokumentā jau iekļauti Vents-
pils novada jauniešu iesniegto anketu apkopojuma rezultāti 
un izvirzītas prioritārās jomas, uz kurām arī forumā tiks likts 
akcents. Forumā iegūtās jauniešu idejas papildinās plānošanas 
dokumentu, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu virzīties pretī 
mērķu sasniegšanai jaunatnes jomā. 

Pieteikšanās forumam līdz 20. martam.
Pieteikuma anketa – ej.uz/forums_mums. 
Plašāka informācija atrodama 
www.facebook.com/jauniesucentrsavots/.

Projektu konkurss  
vides kvalitātes uzlabošanai

lielajā ielā 2a, piltenē
18. martā  plkst. 13–16.30 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem 
piltenes pagasta pārvaldē, lielajā ielā 28
19. martā plkst. 9–12 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
ugāles pagastā, ugāles pagastmājā 
18. martā plkst. 15–18 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
tārgales pagastā, “dzintarkalnos” 
16. martā plkst. 9–13 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
Vārves pagastā, skolas ielā 1, Ventavā 
19. martā plkst. 13–17 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
ances pagastā, ambulancē 
16. martā plkst. 13–17 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
jūrkalnes pagastā, “Šalkās-1” 
16. martā plkst. 13–17 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
popes pagastā, pagastmājā 
16. martā plkst. 14–17 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
puzes pagastā, Valdē 
19. martā plkst. 9–13 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
usmas pagastā, “auseklīšos” 
19. martā plkst. 14–17 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
užavas pagastā, “avotos” 
16. martā plkst. 14–17 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
Ziru pagastā, “saulgriežos” 
18. martā plkst. 10–14 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem
Zlēku pagastā, Kultūras namā 
18. martā plkst. 9–13 Konsultācijas par sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem

Biotopa konstatēšana ir 
kompliments tā īpašniekam

Ventspils novada 
pašvaldība izsludina 
pieteikšanos projektu 
konkursam “Mēs savā 
novadā 2020” dzīves un 
vides kvalitātes uzlabošanai 
Ventspils novadā.  

Atbalstot biedrības, sabiedris-
kās un privātās struktūras, kuras 
darbojas Ventspils novada admi-
nistratīvajā teritorijā, un veicinot 
Ventspils novada kultūrvides vei-
došanu, labiekārtošanu, infrastruk-
tūras attīstību un kultūras vērtību 
saglabāšanu, Ventspils novada paš-
valdība aicina piedalīties projektu 

konkursā “Mēs savā novadā 2020”. 
Projektu konkursa mērķis ir 

veicināt tūrisma attīstību, nodroši-
nāt pieejamību vides objektiem, sa-
glabāt kultūrvēsturisko mantojumu 
un veidot novada, pilsētas, pagasta 
tēlu.  

Projektu konkursa finansējums 
ir 8000 eiro. Viena projekta realizē-
šanai piešķirs ne vairāk kā 800 eiro. 
Projektu pieteikumus var iesniegt 
Ventspils novadā reģistrētas biedrī-
bas un nodibinājumi. 

Projektu iesniegšanas termiņš – 
31. marts.

Marlena Zvaigzne 
Jauniešu foruma “MUMS” organizatoru komanda
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Izvirziet pedagogus Herberta Dorbes balvai! 

informācija

Iestājas par taupīgu kurināmā izmantošanu 

zlēkas

Reizi mēnesī pilnveido sevi  

līga Ķemlere (vidū) sveic pārslu dzimšanas un vārda 
dienā. Marlenas ZvaigZnes foto

Vienmēr ir patīkami 
satikt cilvēkus, kuri cits 
citam dod savu sirds 
siltumu, un tā notiek arī 
Zlēku dāmu klubiņā, kura 
aktīvistes pulcējas pagasta 
bibliotēkā. 

Klubiņa neformālā līdere ir 
bibliotēkas vadītāja Pārsla Bože. 
Viņa ir tā, kas aicina dāmas rādīt 
savas prasmes, stāstīt par vaļas-
priekiem, doties izbraukumos, 
lai iepazītu jaunas vietas un sa-
tiktu tikpat interesantus cilvē-
kus, no kuru gaišuma var smelt 
spēku ikdienas gaitām. Todien, 
kad apciemoju Zlēku dāmu klu-
biņu, valdīja nedaudz skumja 
noskaņa, jo klātesošās pieminēja 
Liju Veidemani un Elgu Dūdiņu, 
kuras pagājušajā gadā aizsauktas 
mūžībā. Abas kundzes bija tik-
pat aktīvas klubiņa apmeklētājas 
kā pārējās dalībnieces, tādēļ vēl 
tagad grūti aptvert, ka viņu vairs 
nav mūsu vidū un neskan El-
gas un Lijas smiekli un padomi. 
Atceroties abas līdzgaitnieces, 
klubiņa dalībnieces aizbrauca 
uz kapiņiem, lai pēc tam sēstos 
pie bagātīgi klāta galda. Tā ne-
esot ārišķība vai izrādīšanās, bet 
ierasta tradīcija – katra dāma ir 
sarūpējusi kādu našķi, ar ko pa-
cienāt draudzenes. Piemēram, 
šoreiz baudījām dažādus salātus 
un uzkodas, turklāt bija jāuz-
min, kādas sastāvdaļas ēdienos 
iekļautas.

Tā kā šī pēcpusdiena bija 
veltīta Lijas un Elgas piemiņai, 
uzrunāju dažas dāmu klubiņa 
dalībnieces, lai uzklausītu viņu 
atmiņu stāstus. Biruta Blūmen-
tāle Elgu atceras kopš bērnības, 
mūža otrajā pusē iepazinusi viņu 
kā jauku, bet stingru cilvēku, 
kurš runā tiešu valodu un to, kas 
nepatīk, pasaka acīs, nevis aiz 
muguras. Elgai nebija viegla dzī-
ve, bet viņa prata cieši turēties 
pie tās ar izteikto darba tikumu. 

“Elgas aiziešana man bija trie-
ciens, pat vairāk nekā trieciens, 
jo tas notika pēkšņi. Bija situāci-
jas, kurās es viņā saredzēju savu 
mammu. Kad mēs šeit, klubiņā, 
sanākam, neviena nerunā par 
savām vainām – katrai taču kaut 
kas sāp, bet tas nav jāakcentē. 
Lija bija maiga dvēselīte. Lai gan 
viņa bija nopietni slima, tas ci-
tiem netika izrādīts – viņa paliks 
atmiņā kā strādīgs cilvēks.”

Judītei Domkus dāmu klu-
biņš ir iespēja iziet ārpus mājām, 
kurās ir saimniecība, un satikt 
dzīvespriecīgas sievietes. Viņa 
galda klājumā bieži izmanto no 
meža gaļas gatavotas kotletes un 
desas, patīkot cept rolbiskvītu. 
Vaicāta par Liju, Judīte teic, ka 
zlēceniece bijusi ļoti labs, sa-
biedrisks un strādīgs cilvēks, arī 
Elga bijusi strādīga lauku sieva – 
kā cēlās, tā vēlās, neskaitot savā 
saimniecībā pavadītās stundas. 
Viņa cieši ticēja Dievam, tādēļ 
kalpoja baznīcā un centās darīt 
visu, lai tā tiktu atjaunota. 

Daudzi atceras Elgu kā saim-
nieci dažādos godos, jo viņai 
ļoti labi padevās gardu ēdienu 
gatavošana. Dienu pirms sa-
vas aiziešanas mūžībā Elga bija 
nopirkusi segu, kuru viņas dēli 
izvadīšanas dienā pārklāja mūža 
mājai. Renāte Štenberga teic, 
ka Lija bijusi sabiedriska un 
vienmēr apvaicājusies, kā klājas 
Renātes meitai. Savukārt Elga 
paliks atmiņā kā saimniecisks 
cilvēks. Viņa prata gatavot gar-
šīgus ēdienus un labprāt adīja. 
Pēc Elgas aiziešanas Renāte vai-
rākas dienas slauca viņas gotiņu, 
jo dzīvnieku nevarēja atstāt savā 
vaļā. 

Februārī Zlēku dāmu klubiņa 
nodarbības tēma bija “Rokdarbi 
garajos ziemas vakaros”, bet 27. 
martā paredzēta cepuru parāde 
“Dzīve – tas ir teātris”.  

Marlena Zvaigzne

4. jūnijā Ventspils pilsētas 
pedagogu pasākumā “Ideju 
terminālis” Ventspils muzejs 
sadarbībā ar Ventspils pilsētas 
un novada bibliotēkām, Vents-
pils pilsētas un novada izglītī-
bas pārvaldēm jau sesto reizi 

pasniegs rakstnieka, pedagoga 
un novadpētnieka Herberta 
Dorbes balvu tiem jaunās paau-
dzes audzinātājiem, kuri vispār-
liecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk 
2019./2020. mācību gadā būs 
veicinājuši audzēkņu iesaistīša-

nos novada literatūras un kultū-
ras vēstures procesu izzināšanā, 
Ventspils muzeja, Ventspils un 
novada bibliotēku pakalpojumu 
izmantošanā, atraisot bērnos un 
jauniešos lasīšanu un radošo spē-
ju attīstību. 

Ventspils muzejs aicina visus 
vispārizglītojošo pilsētas un nova-
da mācību iestāžu vadītājus, au-
dzēkņu vecākus, kolēģus izvirzīt 
kandidātus Herberta Dorbes balvai 
“Gada humanitāro zinību skolo-
tājs”. Pieteikumi līdz 15. maijam jā-
iesniedz personīgi darba dienās no 
plkst. 11 līdz 17 H. Dorbes muzejā, 
Ērgļu ielā 1, vai jānosūta pa pastu 
(pasta zīmogs) uz adresi: H.  Dor-
bes muzejs, Ērgļu iela 1, Ventspils, 
LV-3601. H. Dorbes balvas noliku-
mu un pieteikuma anketu skatiet 
Ventspils muzeja mājaslapā http://
www.muzejs.ventspils.lv.

Marlena Zvaigzne 

Mūsdienās daudzi ir 
sākuši pievērst uzmanību 
diezgan straujajai planētas 
sasilšanai, tādēļ domā, 
kā apturēt šo procesu. 
Viens no veidiem ir 
samazināt izmešus, kas 
rodas, izmantojot dažādus 
kurināmā veidus. 

Lai aizdomātos par dabas sau-
dzēšanu, Vides izglītības fonds 
aicināja interesentus piedalīties 
akcijā “Silto džemperu diena”, tā-
dējādi pievēršot uzmanību tam, 
kā katrs no mums ikdienā var 
mazināt pasaules sasilšanu. Vie-
na iespēja ir nedaudz pazemināt 
temperatūru telpās, ietaupot ku-
rināmā resursus. Šādā gadījumā, 
protams, jāapģērbjas siltāk. Ances 
pamatskolā vēlmi piedalīties ak-
cijā izteica skolēnu pašpārvaldes 
dalībnieki, kuri bija pamanījuši 
feisbukā attiecīgu informāciju. 
Pieaugušie atbalstīja jauniešu 
iniciatīvu, un tā “Silto džemperu 
dienā” 97% skolēnu ieradās, siltāk 
saģērbušies. Iepriekš jaunie ančiņi 
bija brīdināti, ka temperatūra sko-
lā būs pazemināta par dažiem grā-
diem, bet tas izglītojamos neuz-
trauca. Viņi izteicās, ka labsajūta 
nav mazinājusies un ka arī ikdienā 
labprāt uzturētos telpās, kur būtu 
zemāka temperatūra. Ances pa-
matskolas ģeogrāfijas un sociālo 
zinību skolotāja Ilze Grīnberga 
akcijas dienā bija uzvilkusi mam-
mas adītu džemperi un ievēroja, 
ka daudzi audzēkņi bija tērpušies 
adījumos, bet citi bija uzvilku-
ši siltākas jakas ar kapucēm, un 
vairākas no tām rotājuši latviski 
un Ventspili raksturojoši simboli. 
Aktīvākās klases džemperu dienā 
bija astotā, sestā un ceturtā, tāpēc 

tām tika saldumi, kurus bērni no-
garšoja klases stundā.  

Vaicāta par vides saudzēšanu, 
skolotāja Ilze ar gandarījumu at-
zīst, ka daudzi skolēni mājās šķiro 
atkritumus, un ir tādi audzēkņi, 
kas stāsta pedagogiem par mežā 
redzētajiem izmestajiem atkri-
tumiem un prasa, kad varēs aiz-
braukt tos savākt. Skolēni labprāt 
piedalās talkās un iesaistās vides 
pulciņā, kur jau izmantotās lietas 
tiek pārveidotas tā, lai tās varētu 
lietot atkal. “Es gribētu teikt, ka 
Ances skolā ir zaļi domājoši jau-
nieši,” rezumē Ilze Grīnberga. 

Uzzinājuši, ka Ances pamat-
skolas audzēkņi iesaistīsies “Silto 
džemperu dienā”, akcijā nolēma 
piedalīties arī Puzes pamatskolas 
5. un 6. klases skolēni. “Protams, 
audzēkņi nevilka vecmāmiņu adī-
tos džemperus, jo daudziem tādu 
nemaz nav, bet tika izraudzīts sil-
tāks apģērbs, ko ikdienā skolā ne-
valkājam. Mums parasti ir tik silts, 

ka var staigāt arī T kreklos,” teica 
piekto un sesto audzinātāja Lienīte 
Čače. Arī viņa pati akcijas dienā 
tērpusies siltāk un kārtīgi izvēdi-
nājusi klasi, lai skolēni nepārkar-
stu. Par klimata pārmaiņām Lie-
nīte ar 5. un 6. klases skolēniem 
runāja klases stundā, mudinot 
padomāt arī par piesārņotajām 
jūrām un pastāstot par zviedru 
vides aktīvistes Grētas Tūnber-
gas iesaisti planētas saudzēšanā. 
Pēc skolotājas teiktā noprotams, 
ka jaunajiem pužiņiem rūp vides 
jautājumi, jo par tiem tiek runāts 
ne tikai skolā, bet arī mājās – ar 
vecākiem. Puzes pamatskolai pie-
šķirts ekoskolas statuss, tādēļ ir 
pašsaprotami, ka mācību iestāde 
piedalījās Vides izglītības fonda 
rīkotajā akcijā “Silto džemperu 
diena”, tādējādi pievēršot uzma-
nību veidiem, kā katrs no mums 
ikdienā var mazināt globālo sasil-
šanu. 

Marlena Zvaigzne 

ances pamatskolas audzēkņi “silto džemperu dienā” 
secināja, ka arī ikdienā varētu uzturēties vēsākās telpās.  

ILZeS GRīNBeRGAS FoTo

rakstnieks Herberts dorbe savā darbistabā. 
FoTo No MUZeJA “SeNčU PUTeKļI” ARhīVA 
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Dodoties uz sarunu 
ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
Biznesa inkubatora vadītāju 
Ventspilī Lieni Kataševsku, 
vēlējos noskaidrot, cik daudz 
novada uzņēmēju izmanto 
inkubatora piedāvātos 
pakalpojumus, kā arī to, 
kādas katram iedzīvotājam 
ir iespējas, lai īstenotu savu 
vienkāršo vai pārdrošo 
ideju.

Liene teic, ka pašlaik ir ak-
tīvi trīs novada uzņēmēji. SIA 
“OliRiki” Riharda Špudes un Oļ-
ģerta Rudzrogas vadībā darbojas 
Vārves pagastā un sniedz CNC 
pakalpojumus, izgatavojot no fi-
niera dažādus produktus. “Puiši 
sāka strādāt piemājas garāžā pā-
ris kvadrātmetros, bet nu viņiem 
Vārvē ir 1000 m2 plaša ražotne. 
Nu jau būtiska daļa “OliRiki” 
produkcijas tiek eksportēta. Uz-
ņēmēji aktīvi piesaista Lauku 
atbalsta dienesta finansējumu. 
Saliekot kopā Biznesa inkubato-
ra un citu avotu finansējumu, ie-
spējams realizēt labus projektus,” 
saka Liene. Otrs novada uzņē-
mējs, kurš izmanto inkubatora fi-
nansējumu, ir jūrkalnieks Mareks 
Liepa. Viņam pieder meža apar-
tamenti, kur iespējams baudīt 
pirts rituālus, divas dažādu veidu 
pirtis, kā arī atpūsties kublā. Ma-
reks ir pirtnieks, tāpēc piedāvā 
atgūt spēkus skaistajā Ventspils 
novada piejūras pagastā. Arī 
trešais inkubatora klients ir no 
Jūrkalnes – tas ir amatnieks un 
kokļu meistars Guntis Niedoliņš. 
Viņš izmanto pirmsinkubācijas 
iespējas, tātad viņš var sešus mē-
nešus bez maksas konsultēties 
un mācīties, apgūstot pamatzi-
nāšanas par uzņēmējdarbības 
plānošanu (potenciālo klientu 
identificēšanu, vērtības piedāvā-
juma izstrādi, finanšu plānošanu, 
pārdošanu, mārketingu), kas pa-
līdzēs turpmākā biznesa attīstībā. 
“Protams, mēs vēlētos, lai novada 
iedzīvotāji vēl aktīvāk izmanto-
tu Biznesa inkubatora iespējas, 
un ne vienmēr ir vajadzīga liela 
ideja – pietiek arī ar mazu. Daž-
kārt cilvēkiem ir priekšstats, ka 
pie mums var vērsties tikai tad, 
ja viņi darbojas tehnoloģiju jomā 
– nē, tā var būt arī garšīgu kūku 
cepšana, tulkošana, galdniecības 
pakalpojumu sniegšana, viesu 
māju piedāvājums. Pirmsinku-
bācijas periodā mēs palīdzēsim 
klientiem saprast, kur viņi varēs 
pārdot savas preces, kā aprēķināt 
cenu un sastādīt naudas plūsmu, 
ņemot vērā, ka nākotnē, iespē-
jams, būs jāpiesaista Lauku at-
balsta dienesta vai valsts finanšu 
institūcijas “Altum” finansējums. 

Ja kādam ir doma dibināt SIA vai 
reģistrēties kā individuālajam ko-
mersantam, raugāmies, kā varam 
klientu ar finansējumu atbalstīt 
inkubācijas programmā,” skaidro 
Liene. Viņa atgādina, ka Biznesa 
inkubatorā ikviens tā klients var 
izmantot kopstrādes telpu, lai 
strādātu vai tiktos ar potenciāla-
jiem klientiem, turklāt tas iespē-
jams arī vēlās vakara stundās vai 
brīvdienās. 

Inkubācijas programma ilgst 
četrus gadus, un inkubators uz-
ņēmumam, kurš nav vecāks par 
trim gadiem no reģistrācijas brīža 
Uzņēmumu reģistrā, sniedz 50% 
līdzfinansējumu, finansējot telpu 
nomu, grāmatvedības pakalpoju-
mus, dažādus IT pakalpojumus, 
piemēram, mājaslapu izstrādi, 
mārketinga materiālu druku, ser-
tificēšanu un testēšanu, kā arī pēc 
tam, kad komersants bijis biznesa 
inkubatora klients 12 mēnešus, 
50% apmērā iespējams saņemt 
līdzfinansējumu izejmateriāliem 
un iekārtām. Piemēram, SIA 
“OliRiki” ir finansēta krāsošanas 
kameras un slīpēšanas iekārtu 

iegāde, savukārt SIA “Jūrmeži” 
līdzfinansētas dažādas mārketin-
ga aktivitātes. “Inkubācijas prog-
rammu mērķis ir attīstīt reģionālo 
uzņēmējdarbību. Mēs, protams, 
priecājamies, ka mums ir iespēja 
uzlabot iedzīvotāju zināšanas par 
uzņēmējdarbību, kas palīdzēs pat 
tad, ja viņi nekļūs par komersan-
tiem. Otrs aspekts, kas ir svarīgs 
arī pašvaldībām, ir tas, lai cilvēki 
varētu atrast vai radīt darba vie-
tas tepat, pilsētā vai novadā, un 
nedotos ārpus valsts vai nemek-
lētu darbu citos reģionos. Mēs 
priecājamies par katru cilvēku, 
kurš oficiāli reģistrē savu darbību 
un kļūst par mājražotāju vai ko-
mersantu. Ja šim mūsu klientam 
vēl izdodas samaksāt sev algu vai 
algot darbinieku, tas ir ieguvums 
valstij kopumā,” uzskata Liene. 
Reizi mēnesī Biznesa inkubators 
rīko tikšanās pasākumus, kuros 
inkubācijas un pirmsinkubācijas 
dalībnieki runā par paveikto, par 
izaicinājumiem, ar kuriem sasto-
pas savā ikdienā, un sniedz atbal-
stu cits citam dažādu jautājumu 
risināšanā. Lai cik dažādi arī būtu 
biznesa inkubatora klienti un viņu 
biznesa idejas, tomēr visiem ir jā-
risina līdzīgs jautājumu loks, pro-
ti, kas būs mans klients, kā es sevi 
reklamēšu, kā pārdošu preci vai 
pakalpojumu. Inkubatora kopie-
nas dalībnieki cits citu atbalsta, 
uzmundrina un dod reālus pado-
mus, kā iekustināt biznesu, tādē-
jādi rodas ticība saviem spēkiem 
un apņēmība. Starp citu, martā 
Biznesa inkubatorā uzņems jau-
nus dalībniekus pirmsinkubācijas 
un inkubācijas atbalsta program-
mās. Interesenti var ieskatīties 
LIAA Ventspils Biznesa inku-
batora aktualitātēs “Facebook” 
– “LIAA Ventspils”, kā arī rakstīt 
e-pastu uz adresi ventspils@liaa.
gov.lv vai zvanīt 62400906. 

Marlena Zvaigzne

informācija

Ventspils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibināju-
mus, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu 
projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas ma-
zināšanai. Projekta “PuMPuRS”* gaitā atbalstīs jauniešu inicia-
tīvu projektus, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī 
ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
l Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 

izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē;

l Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas iz-
glītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ār-
pus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami 
tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sa-
darbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm 
Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” gaitā.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni pro-
jekta “PuMPuRS” laikā, tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai 
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglī-
tības.

Projekts “PuMPuRS” ir vērsts uz izglītojamo motivācijas pa-
lielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības 
priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas 
līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vis-
pārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to 
profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras 
īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 
4. kursam.

Iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus 
var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas 
veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar re-
ģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas 
veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma 
apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta 
“PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā 
summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti 
jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrē-
ti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā ie-
saistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki). Projekti 
iesniedzami līdz 23. aprīlim. Rezultāti tiks paziņoti līdz 22. maijam. 
Plānotais projekta uzsākšanas laiks no 1. jūnija līdz 31. de-
cembrim, projekta ilgums no trim līdz 18 mēnešiem. 
Vairāk informācijas par projektu www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:
l personīgi,  ar norādi: atklātam projektu konkursam “Priekš-

laicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes ini-
ciatīvu projektos”, Skolas ielā 4, Ventspilī,

l pasta sūtījumā, adresējot: atklātam projektu konkursam 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunat-
nes iniciatīvu projektos”, Skolas ielā 4, Ventspilī,

l elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu:  
pumpurs.pk@ventspilsnd.lv.

Papildu informācija: tālrunis: 22002755, e-pasts:  
skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv.

                    
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 
tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir 
vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionā-
lās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno 
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu 
pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

  

 
 

Iespēja uzsākt un attīstīt biznesu

pirtnieks Mareks liepa 
prasmīgi izmanto Biznesa 
inkubatora finansējumu.

Kokļu meistaram Guntim niedoliņam ir iespēja sešus 
mēnešus bez maksas konsultēties un mācīties, apgūt 
pamatzināšanas par uzņēmējdarbības plānošanu. 

LIeNeS KATAšeVSKAS ARhīVA FoTo

Aicina iesniegt jaunatnes 
iniciatīvas projektus mācību 
motivācijas palielināšanai



6  | 
2020. gada 10. marts
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Ventspils novada pasākumu afiša

PILTENE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs stāsta 
martā”.

l Literatūras izstāde lasītavā 
“Sievišķība grāmatu lappusēs”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Starp vēsturi un fantāziju” 
– rakstniekam Andrim Puriņam 70.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2019. gads”.

l Pasaules ūdens dienai (22. 
martā) veltīta literatūras izstāde 
abonementā “Saprast ūdeni”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Grāmata nāk palīgā: kā rūpē-
ties par mājdzīvniekiem”.

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

PASāKUMI:
l 13. martā plkst. 18 rokdarb-

nieču tikšanās.
l 27. martā plkst. 15 radoša 

nodarbība bērniem “Atradu ideju 
grāmatā”.

l 28. martā skaļās lasīšanas re-
ģionālajā finālā Ventspilī Pārventas 
bibliotēkā piedalās Zane Krūmiņa 
un līdzjutēji.

PUZE
Puzes kultūras nams
12., 19., 26. martā plkst. 18 

aicinām ikvienu uz bezmaksas vin-
grošanas nodarbībām, kuras vadīs 
trenere Gita Goldmane. Eiropas 
Sociālā fonda projekts “Sveiks un 
vesels Ventspils novadā”.

15. martā plkst.10 zolītes tur-
nīrs.

21. martā plkst.13 Ventspils 
novada senioru pasākums “Sudra-
botās melodijas”.

Puzes Mežaparks
11. aprīlī plkst. 11 “Lieldienu 

burziņš”. Aizraujošas aktivitātes, de-
jas, jautras un draudzīgas Lieldienu 
rotaļas, atraktīvas stafetes, sejiņu 
apzīmēšana. Laipni aicināti gan lieli, 
gan mazi. Pasākums bez maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāžu cikla “Krā-

sainās grāmatas” 3.  izstāde “Oran-
žās”.

l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “Pužiņi ar sportu uz tu” – fo-
togrāfijas par Puzes pagasta iedzīvo-
tāju sportiskām aktivitātēm.

l Starptautiskajai sporta dienai 
veltīta grāmatu izstāde “Sportot – 
tas ir to vērts!”.

l Literatūras izstāde “Dzīves 
dzeja” – dzejniecei, rakstniecei, tul-
kotājai Elzai Stērstei 135.

l Starptautiskai bērnu grāmatu 
dienai veltīta izstāde “No bērnības 

zemes es nāku”.
l Literatūras izstāde “Angļu 

kriminālliteratūras klasika” – angļu 
rakstniekam Edgaram Vollesam 
145.

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

PASāKUMI:
l 6.–9. aprīlī radošas darbnī-

cas bērniem “Nāc nākdama, Liela 
diena!” – Lieldienu rotājumu gata-
vošana no papīra.

TĀRGALE
Tārgales pamatskola
20. martā plkst. 19 ģimenes 

dienas kafejnīca pie galdiņiem ku-
linārijas kluba “Tārgales ķēķis” pre-
zentācijā. Īpašie viesi – literārais 
klubiņš “Dzirkstele” piedāvās dze-
jas brīdi “Vēja pieskāriens”. Indiešu 
dzejnieka R. Tagores (dz. 19. gs.) un 
Ventspils dzejnieces Maijas Skores 
dzeju lasīs Dace Grandberga, Inā-
ra Pulkstene, Helēna Birzenberga, 
Kristīne Korņiļenko un šīs kompo-
zīcijas veidotāja Dace Laksberga. 
Pie klavierēm Jānis Miezis.

3. aprīlī plkst. 18 bērnu dziedā-
tāju konkurss “Tārgales cālis 2020”. 

9. aprīlī plkst.19 Zlēku ama-
tierteātra “Margots” izrāde “Kāzas”. 
Lugas autors Mihails Zoščenko, re-
žisore Kristīne Kauliņa.

Liepenē, pie publis kās pieejas 
jūrai

22. mar tā plkst. 6 Lie lās die nas 
saullēkta sagaidīšana, putnu mo-
dināšana, pēc tam zemes atmodas 
svinības spēkavietā “Čīkstele”.

Tārgales brīvdabas laukumā  
13. aprīlī plkst. 15 pavasara svētki 
– koncerts, olu ripināšana, radošās 
darbnīcas, spēles.

Bibliotēka
Izstādes:
l Starptautiskajai Sieviešu die-

nai veltīta izstāde “Latvijas sievietes”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

cei un dramaturģei Aspazijai 155”.
l Literatūras izstāde “Aktrisei 

Lidijai Freimanei 100”.
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

kam Andrim Puriņam 70”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

kam Guntaram Račam 55”.

JŪRKALNE
Jūrkalnes tautas nams
14. martā no plkst. 11 sacensī-

bas zolītē. Dalībniekiem pieteikties 
līdz 13. martam.

18. martā plkst. 17 konkurss 
bērniem un jauniešiem “Tik tok”. Jā-
piesakās līdz 13. martam.

26. martā plkst. 11 Popes mui-
žas mazo dziedātāju koncerts “Krā-
sainais pavasaris”.

30. martā plkst. 13 ikmēneša 

Jūrkalnes pagasta senioru tikšanās.
Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Jaunās 

grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Pieņem 

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

l Literatūras izstāde “Neloko-
ties visiem vējiem” – dzejniecei As-
pazijai 155.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASāKUMI:
l 18.–19. martā izzinošās pēc-

pusdienās “Savējie sapratīs” skolēnu 
brīvdienās pārlaposim avīzes “Ma-
ģie suiti” suitu stāstus, pierakstīsim 
un atdzīvināsim suitu izloksni.

l 20. martā plkst. 13 “Bērnu 
žūrijas 2019” noslēguma pasākums.

l 25. martā plkst. 16 lasītāju 
klubiņa tikšanās.

UŽAVA
Užavas tautas nams
20. martā plkst. 18 galda spēļu 

vakars. Aicināti visu vecumu pār-
stāvji, kas vēlas aizrautīgi un lietde-
rīgi pavadīt vakaru.

3. aprīlī plkst. 19 pavasara ie-
skaņas pasākums “Ak, pavasar...”. 
Pirmajā daļā viesos Ziru amatier-
teātris ar Oskara Zveja lugu “Sa-
rakstopole”, režisore Anita Pāvelso-
ne. Otrajā daļā mīļi gaidīti visi, kas 
vēlas izdejoties mūziķa Artūra Bāņa 
spēlētajos deju ritmos. Biļetes cena 
uz balli 3 eiro.

11. aprīlī plkst. 12 visi gaidīti 
Lieldienu pasākumā, kur ripināsim 
olas, kausimies ar tām, iesim rotaļās 
kopā ar Zaķiem, darbosimies radoši. 
Nobeigumā amatierkolektīva “Spēl-
manīši” iestudētā A. Grīnieces luga 
“Egle un rīta vējš”, režisore Vēsma 
Lode.

Bibliotēka
Izstādes:
l LTV raidījumu cikla “Litera-

tūre – ceļojums ar rakstnieku” grā-
matu plaukts.

l Literatūras izstāde “Zila de-
bess zelta mākoņos” – dzejniecei 
Aspazijai 155.

l Literatūras izstāde “Pavasaris 
dabā un dārzā”.

l Literatūras izstāde “Miegs ta-
vai veselībai”.

l Literatūras izstāde “Jaunās 
grāmatas”.

PASāKUMI:
l “Digitālajā nedēļā 2020”: 
No 23. līdz 25. martam indi-

viduālās konsultācijas par tīmek-
ļa vietni www.mana.latvija.lv un 
e-pakalpojumiem; multiplikācijas 
filma “Čatiņš” jaunāko klašu skolē-
niem;

No 23. līdz 31. martam Latvijas 
Bankas rīkotā akcija “Gada monēta”, 
erudīcijas konkurss un balsošana.

27. martā plkst. 10 priekšā la-
sīšanas pusstunda pašiem mazāka-
jiem bērniem “Ko ļaudis augu dienu 
dara?”.

ANCE
Kultūras nams
22. martā plkst. 10 zolītes tur-

nīrs.
24. martā plkst. 16 dabīgo 

dezodorantu gatavošanas meistar-
klase kopā ar Diānu (dalības maksa 
10 eiro).

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mani 

spārni nes, man rokās spēks” – dzej-
niecei Aspazijai 155.

l Komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Skaudras atmiņas”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.

PASāKUMI: 
l 11. martā plkst. 14 konkurss 

“Skaļā lasīšana 2020” 5. un 6. klašu 
skolēniem.

l 17. martā plkst. 14 pasā-
kums dzejnieces Aspazijas 155. ju-
bilejai “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa 
ceļu pasaciņa”.

l 21. martā plkst. 11 “Bērnu 
žūrijas 2019” noslēguma pasākums 
Pārventas bibliotēkā.

l 28. martā plkst. 12 Ances 
bibliotēkas finālists un līdzjutēji 
piedalās skaļās lasīšanas reģionālajā 
finālā Pārventas bibliotēkā.

l 31. martā plkst. 11 lasītāju 
interešu klubiņa “Dažādības” pasā-
kums “Pošamies pavasara darbiem”.

UGĀLE
Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
14. martā drenu cauruļu rūpnī-

cas bijušo darbinieku salidojums
Programmā:
Plkst. 14–15 dalībnieku reģis-

trācija “Mežrūpniekos”;
Plkst. 15–17.30 ekskursija un 

izstādes apmeklējums Ugāles bib-
liotēkā;

Plkst. 18 saviesīgā daļa (kon-
certs, filma, balle). Dalības maksa 5 
eiro.

17. martā plkst. 14 animācijas 
filma bērniem “Karalienes Korgijs”. 
Ieeja 2 eiro.

Ugāles vidusskola
21. martā plkst. 16 koru sadrau-

dzības koncerts. Ieeja bez maksas.
Pie Ugāles dzelzceļa stacijas 
25. martā plkst. 18 represēto 

piemiņas brīdis.
Ugāles Mūzikas un mākslas 

skola
Līdz 31. martam izstāžu zālē 

apskatāma Laimdotas Junkaras 
gleznu izstāde “Krāsu svētki”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pavasa-

ra svinamās dienas” – izstāžu ciklā 
“Saules gada kalendārs”.

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 – Aspazija, Lidija Freimane, 
Andris Puriņš, Elza Stērste, Edgars 
Voless”.

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

l Novadpētniecības materiālu 
ekspozīcija “Rūpnīcas “Usma” atstā-
tās pēdas Ugālē” (no 14. marta līdz 
30. aprīlim).

l Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīta lite-
ratūras izstāde “Ugālnieku skumjie 
stāsti”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Zila debess zelta mākoņos” – dzej-
niecei Aspazijai 155.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Iekšiņa un āriņa” – bibliotēkas vie-
sis Inese Zandere.

PASāKUMI:
l 14. martā plkst. 15 novad-

pētniecības materiālu ekspozīcijas 
“Rūpnīcas “Usma” atstātās pēdas 
Ugālē” atklāšana.

l 19. martā plkst. 14 iepazīša-
nās ar novadpētniecības materiālu 
ekspozīciju “Rūpnīcas “Usma” atstā-
tās pēdas Ugālē” un atmiņu stāsti.

l 19. martā jauno grāmatu 
diena.

l 24. martā plkst. 12 tikšanās 
ar bērnu dzejnieci Inesi Zanderi 
VKKF atbalstītajā Ventspils biblio-
tēkas projektā “Rakstnieks lauku 
bibliotēkā”.

POPE
Popes kultūras nams
16. martā plkst. 13.30 Amatu 

diena Popes pamatskolas audzēk-
ņiem.

21. martā plkst. 16 pavasara 
saulgriežu pasākums “Saulīte ripoja 
saulgriežu kalnā” un koncerts.

12. aprīlī Lieldienu pasākums 
kultūras nama pagalmā.

Pie represēto piemiņas ak-
mens 

25. martā plkst. 12 komunistis-
kā genocīda upuru piemiņas brīdis.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Starptau-

tiskā dzimtās valodas diena” (līdz 
19. martam).

l Literatūras izstāde “Hanzas 
aukstā liesma” – dzejniecei  Mairai 
Asarei 60.

l Literatūras izstāde “Caur ma-
goņu lapām” – dzejniecei Aspazijai 
155.
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l Komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Sāpju ceļš”.

l Literatūras izstāde “Dzīves 
dzeja” – dzejniecei, rakstniecei, tul-
kotājai Elzai Stērstei 135.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 65. kopa.

PASāKUMI:
l 11. martā plkst. 10.30 tikša-

nās ar rakstnieci Lauru Vinogrado-
vu VKKF atbalstītajā Ventspils bib-
liotēkas projektā “Rakstnieks lauku 
bibliotēkā”.

l 16. martā plkst. 11 interešu 
kopas “Kamene” tikšanās ar “Latvijas 
grāmatas” speciālistu Lauri Aišpuru.

ZIRAS
Ziru tautas nams
13., 20., 27. martā plkst. 18 

projekta “Sveiks un vesels Ventspils 
novadā” vingrošanas nodarbības.

21. martā plkst. 16 pērļotu 
bumbiņgredzenu meistarklase.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ilgu 

zeme” – dzejniecei Aspazijai 155.
l Pasaules ūdens dienai (22. 

martā) veltīta literatūras izstāde 
“Lasi par ūdeņiem”.

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

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 62. kopa.

PASāKUMI:
l Martā – konsultācijas dekla-

rāciju aizpildīšanai VID EDS.
Skolēnu brīvlaikā: 
l 16. martā plkst. 13 pasaku 

pēcpusdiena.
l 17. martā izglītojošas inter-

aktīvas spēles internetā.
l 18. martā plkst. 13 pavasarī-

gu dekorāciju veidošana no papīra.
l 19. martā aktivitāte “Atrodi 

un nofotografējies ar grāmatu!” – 
“Grāmatu sejas (bookface)”.

l 20. martā plkst. 13 Laimes 
diena – laimes pogu gatavošana no 
dažādiem materiāliem.

ZLĒKAS
Zlēku kultūras nams
14. martā plkst. 22 pavasara bal-

le ar Artūru Bāni. Ieejas maksa 3 eiro.
21. martā plkst. 18 Zlēku ama-

tierteātra “ Margots” pirmizrāde.  
M. Zoščenko luga “Kāzas”.

13., 20., 27. martā plkst. 17.30 
vingrošana. Ieejas maksa 3 eiro.

Zlēku sociālais centrs
13. un 27. martā plkst. 19 zo-

lītes turnīrs.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “27. marts 

– Teātra diena”.
l Literatūras izstāde “No ro-

mantikas līdz kriminālam” – biblio-
tēkas viesis Inguna Dimante. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 64. kopa.

PASāKUMI:
l 27. martā plkst. 14 Dāmu 

klubiņa cepuru parāde “Dzīve – tas 
ir teātris”.

l 6. aprīlī plkst. 14 tikšanās ar 
rakstnieci Ingunu Dimanti VKKF 
atbalstītajā Ventspils bibliotēkas 
projektā “Rakstnieks lauku biblio-
tēkā”.

USMA
Usmas tautas nams
11., 18., 25. martā plkst. 19 

bezmaksas vingrošanas nodarbība 
projektā “Sveiks un vesels Ventspils 
novadā” kopā ar treneri Gitu Gold-
mani.

13. martā plkst. 19 spēļu va-
kars “Kam neveicas spēlē, tam vei-
cas mīlestībā”. Lustīga kopā būšana 
lielajiem un mazajiem. Kopīgas spē-
les, rotaļas un stafetes. Īpašs pārstei-
gums pašiem mazākajiem. Ieeja bez 
maksas.

14. martā plkst. 11 pastalu 
darb nīca kopā ar VPDK “Usma”. Ie-
liec savu mīlestību pret dabu, tautu 
un kultūru pastalās! Dalības maksa 
par meistara palīdzību un materiā-
lu: 30 eiro. Pieteikšanās pie Agneses 
Sarmas pa tālr. 29772484.

22. martā plkst. 15 Starptau-
tiskās teātra dienas ieskaņa Usmā 
“Teātru karuselī”. Ventspils senioru 
teātra izrāde “Lapsu medības” un 
Popes amatierteātra “Skudriņas” 
izrāde “Ak, šie mīļie mazbērniņi”. 
Starp izrādēm darbosies teātra bu-
fete – kafija un uzkodas. Ieeja 1 eiro.

28. martā plkst. 16 Usmas 
amatierteātra “Suflē” pirmizrāde – 
E. Vulfs “Grūts uzdevums”, režisore 
Sigita Dermaka. Ieeja bez maksas.

1. aprīlī plkst. 19 joku dienas 
kinovakars – komēdija “Klases sa-
lidojums  2”, režisors Andrejs Ēķis. 
Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj 
gan doties uz bērēm, gan sarīkot 
Tomam vecpuišu balli, kā arī paspēt 
uz Toma kāzām. Personīgās prob-
lēmas, “draugu būšana” un ciešais 
laika nogrieznis ievelk trīs draugus 
trakos piedzīvojumos. Ieteicamais 
vecums 16+. Ieeja 3 eiro.

13. aprīlī plkst. 12 “Lieldienu 
jampadracis” tautas nama dārzā 
kopā ar VPDK “Usma”, VPDK “Tār-
gale”, Lieldienu zaķiem un citiem 
viesiem. Laidīsimies jautrību virpulī 
ar dejām, rotaļām, dziesmām, olu ri-
pināšanu un dusmīgo putnu olu cī-
ņām! Kopīga svinēšana gan lieliem, 
gan maziem. Ieeja bez maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Tā zilā 

ilgu puķe” – dzejniecei Aspazijai 
155.

l Starptautiskajai teātra dienai 
veltīta literatūras izstāde “Aktiera 
mūžs”.

l Literatūras izstāde “Aktrisei 
Lidijai Freimanei 100”.

l Ugāles Mākslas studijas dalīb-
nieču Arīdas Mekšas un Ilzes Mek-
šas-Komisarovas darbu izstāde. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 66. kopa.

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs 

“Zūras”
21. martā Vārves pagasta senio-

ri apmeklēs “Sudrabotās melodijas” 

Puzē. Lūgums pieteikties pa tālr. 
22002942, Inga Berga.

6. aprīlī plkst. 12 senioru klu-
biņa “Vīgriezes” nodarbība “Ventiņ-
mēle”.

Līdz 30. martam Ventspils no-
vada apvienības “Kursa” fotoizstāde. 

11. aprīlī plkst. 12 Lieldienu 
koncerts.

Rūķu darbnīca
11. aprīlī plkst. 13 olu krāsoša-

na, radošās darbnīcas, rotaļas kopā 
ar Lieldienu zaķiem.

Ventavā pie piemiņas akmens
25. martā Komunistiskā geno-

cīda upuru piemiņas dienas pasā-
kums. Represētās personas dosies 
uz pasākumu Ventspils Tilta dārzā.

Zūru novadpētniecības eks-
pozīcija

Līdz 30. aprīlim Janas Grunt-
manes studiju darbu izstāde.

Bērnu centrs “Tīne”
Līdz 14. martam radošo dar-

biņu un zīmējumu izstāde “Pirmie 
pavasara vēstneši”.

20. martā plkst. 17 tematiska 
pēcpusdiena kopā ar bibliotēku “Pa-
saules ūdens diena”.

24. martā plkst. 17 uzvedības 
stunda “Veselīgs uzturs”.

Jauniešu izglītības centrs 
“Ligzda”

16. martā dāmu klubiņa “Kalī-
zija” nodarbība “Sieviete kā zieds’’.

20. martā plkst. 17 galda spē-
ļu vakars, “Ligretto” sacensības ko-
mandās.     

27. martā plkst. 16 pasākums 
“Veselīgi ēdieni”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sievietes 

spēks un daile” – dzejniecei Aspazi-
jai 155. (līdz 15. martam).

l Literatūras izstāde “Par ikdie-
nu un mīlestību” – dzejniekam un 
mūziķim Guntaram Račam 55 (no 
16. marta). 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

PASāKUMI:
l 19. martā plkst. 15.30 rado-

šas nodarbības bērnudārza “Zīļuks” 
audzēkņiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mairas 

Asares dzeja glāsta kā delna” – dzej-
niecei  Mairai Asarei  60 (līdz 15. 
martam).

l Literatūras izstāde “Cilvēku 
un tautas brīvības ideju paudējai 
Aspazijai – 155” (no 16. marta).

l Komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas dienai veltīta literatūras 
izstāde “Tautas likteņdienu piemi-
not” (no 20. marta).

l Literatūras izstāde “Turpi-
nu piedzīvot brīnumu, kad paralēli 
dziesmu vārdiem atkal rakstu dzejo-
ļus” – dzejniekam un mūziķim Gun-
taram Račam 55 (no 25. marta).

PASāKUMI:
l 12. martā plkst. 9 priekšā la-

sīšanas pusstunda PII “Zīļuks” gru-
piņā “Pieklājības ābecīte”.

l 31. martā plkst. 17 e-mācī-
bas skolēniem “Letonika.lv – palīgs 
mācību apguvē”.

Vēlreiz par suitiem

jūrkalne

Projektu konkurss  
uzņēmējdarbības attīstībai

Iepriekšējā “Ventspils 
Novadnieka” numurā 
rakstīju par to, ka iedzīvotāji 
gandrīz vienbalsīgi nobalsoja 
pret pievienošanos Kuldīgas 
novadam, lai visi suiti būtu 
vienoti vienā novadā. Nesen 
radās jaunas pārdomas.

Par suitu savstarpējām attiecī-
bām būtu pavisam cits stāsts. Tās 
nebūt nav bijušas tik saskanīgas. 
Bagātie suiti vienmēr skatījušies no 
augšas uz lejniekiem jeb maģajiem 
suitiem. Tagad gan vairāk vērsti uz 
sadarbību, bet vai vienmēr? 

Nesen saņēmu dāvanā ļoti 
skaistu un vērtīgu fotogrāfiju al-
bumu – Dzintara Lejas “Suitu 
zemes ļaudis”. Rūpīgi pārskatīju, 
radās daži jautājumi par savstar-
pējām attiecībām. Vislielākais 
šoks bija, 376.  lappusē ieraugot, 
ka 2014.  gadā Zāļdienu galvenais 
notikums bijis... bēres. Nekad tā 
nav bijis! Noskaidrojās, ka tas bi-
jis aizlūgums par mirušajiem die-
nu pirms Zāļdienu Svētās Mises, 
tātad paraksts zem fotogrāfijas 
neatbilst attēlam. Kāpēc? Skatījos 
vēlreiz no sākuma un secināju, ka 
attēlos ir cilvēka mūža gājums. Ar 
fotogrāfijām viss kārtībā, bet ie-
bildumi ir pret fotogrāfiju apraks-
tiem. Fotogrāfiju albums ir vērtīgs 
šodien, bet kā būs pēc 100 gadiem? 
Izskatās, ka tad varēs secināt, ka 
bija skaisti suitu tērpi un dažas 
tradīcijas suitu pagastos. Kur pa-
liek to folkloristu vārdi, kas mūža 
garumā kopuši un nesuši pasaulē 
suitu tradīcijas? Mulsina, ka zem 
skaistā suitu tērpā ģērbto vīru vai 
sievu fotogrāfijām ir parakstīts no-
tikums, bet nekas par to attēlā ne-
liecina. Toties personu vārdu nav, 
tas nozīmē, ka pēc gadiem būs ti-
kai bezpersonisks skaistu attēlu al-
bums. Pavisam amizantas ir dažas 
fotogrāfijas ar parakstiem “Laulību 
ceremonija” un “Kristības”, kur ga-
līgi  nav skaidrs, kas ar ko precas 

vai ko krista. 
Gadu gadiem kopā ar skolē-

niem rakstījām darbus par Jūr-
kalnes vēsturi. Labi, ka paspēju ar 
vecajiem jūrkalniekiem atrast un 
aprakstīt vēsturiski nozīmīgu per-
sonu fotogrāfijas. Vēl dažas simt-
gadīgas fotogrāfijas krājumos ir 
tikai kā nojaušama notikuma fiksā-
cija. Fotogrāfiju aprakstos pietiktu 
ar – kas, kur, kad. 

Vēl par nosaukumu Zāļu die-
na. Cik sevi atceros, un arī aptau-
jātie vietējie iedzīvotāji sacīja, ka 
Jūrkalnē 15. augustā svin Zāļdienu. 
Meklēju rakstos. Atšķīru priestera 
Pētera Upenieka “Balandniekus”. 
Nodaļas virsraksts par svētkiem 
ir “Zāļu diena”. Vai tas ir autora 
rakstīts nodaļas nosaukums vai 
mūsdienu redaktora veidots, nezi-
nu, bet tekstā ir tā, kā tautā runā: 
“Va’ pa Zāļdien’ uz Pilsberģiem 
ar’ ies’?” Pirmskara literatūrā arī 
atrodams, ka 15. augustā jeb Zāļu 
dienā uz Jūrkalni iet arī no Alš-
vangas un Gudeniekiem. Bet tau-
tas runā vienmēr bijusi Zāļdiena. 
Mūsu tautā labs sakāmvārds ir par 
kaisītām pērlītēm. Zāļdienas vārds 
ir viena no pērlītēm, kuru kaisām 
literārās valodas priekšā. Un daudz 
tādu izkaisītu pērlīšu ir arī citos 
suitu izdevumos. Cik ilgi to pērlīšu 
pietiks? Pametam paši, un literārā 
valoda – caps, caps –, un pērlīšu 
vairs nav un nebūs. Tādēļ vismaz 
suitu folkloras izdevumos savas 
valodas pērlītes vajadzētu saglabāt.

Mākslas albums ir skaists un 
kvalitatīvs, paldies par to! Kā pie-
vienoto vērtību derētu atsevišķu 
personību cieņai un vēsturiskai 
atmiņai izstrādāt pielikumu ar fo-
tografēto personu vārdiem, uzvār-
diem un īsu aprakstu par devumu 
suitu kultūrtelpas saglabāšanā un 
popularizēšanā. Tādā gadījumā 
mēs būtu ieguvuši paaudžu paau-
dzēs atstājamu vērtīgu mantojumu.     

Marija Janvāre

Ventspils novada 
pašvaldība izsludina 
pieteikšanos projektu 
konkursam “Solis 2020”, 
tādējādi finansiāli atbalstot 
Ventspils novada uzņēmēju 
iniciatīvu realizēšanu 
uzņēmējdarbības attīstībā.  

Konkursa “Solis 2020” uzde-
vums ir Ventspils novada uzņēmēju 
iniciatīvu īstenošana uzņēmējdar-
bības attīstībā, kas saistītas ar jaunu 
darba vietu izveidošanu, radot ino-
vatīvus produktus un pakalpojumus 
ar paaugstinātu pievienoto vērtību, 
veicinot saimnieciskās darbības at-
tīstību un dažādošanu un ražošanas 

resursu izmantošanas efektivitāti. 
Projektu konkursa finansē-

jums ir 13 000 eiro. Viena projekta 
realizācijai piešķirs ne vairāk kā 
1300 eiro. Pieteikumus var iesniegt 
Ventspils novadā reģistrētas ko-
mercsabiedrības, individuālie ko-
mersanti, kā arī Valsts ieņēmumu 
dienestā kā saimnieciskās darbības 
veicēji reģistrētas fiziskas personas 
un fiziskas personas, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Ventspils novadā, ku-
ras atbalsta gadījumā reģistrēsies kā 
saimnieciskā darba veicējas.

Projektu iesniegšanas termiņš – 
31. marts. 

Marlena Zvaigzne 
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Saujiņa ierēdņu, kam būtu jābūt 
tautas kalpiem, ir sagrābuši varu un 
grib noteikt, kas notiks valstī. Tas 
nav pareizi.” Ja Ventspils novadu 
apvienos ar pilsētu, ieguvēja nebūs 
neviena no šīm teritorijām, uzskata 
zemnieku saimniecības “Stepnieki 
2” īpašnieks Aigo Gūtmanis. Viņš 
pauda: “Ja mūs saliks kopā, Vents-
pilij zudīs lielās pilsētas statuss. 
Iepriekšējā plānošanas periodā tie 
bija daudzi miljoni eiro, ko pilsēta 
ieguva attīstībai, pateicoties pilsētas 
statusam. Zinu, ka SKDS ir veikusi 
aptauju gan novada, gan pilsētas ie-
dzīvotāju vidū, un pret reformu bija 
vairāk nekā 50%, bet kādi 30% nebija 
izlēmuši. Man gribas teikt, ka vai-
rums Ventspilī un novadā dzīvojošo 
ir pret reformu.” Aigo ir neizpratnē, 
kādēļ Vides un reģionālās attīstības 
ministrijas pārstāvji, kā bija solīts, 
nevienā pagastā netikās ar iedzī-
votājiem un izvairījās no šādas sa-
skarsmes. Zemnieks atgādināja, ka 
vasarā, kad ministrs Juris Pūce Livo-
nijas ordeņa pilī uzklausīja Ventspils 
novada un pilsētas deputātus, bija 
sagatavots vairāk nekā 100 jautā-
jumu, uz kuriem netika saņemtas 
konkrētas atbildes, turklāt valdības 
pārstāvis nevarēja paskaidrot, kā-
das būs priekšrocības apvienošanās 
gadījumā. “Es domāju, ka tas ir po-
litisks jautājums, un tie, kas šobrīd 
ir Saeimā pie varas, grib atriebties 
Zaļo un zemnieku savienībai. Viss 
ir izlemts bez argumentiem. Mēs, 
latvieši, esam pacietīga tauta, bet, 

Bez atļaujas sašķērē Latvijas karti

Nobeigums. sākums 1. lpp. 
Negribas, lai mūs atstāj novārtā 

un slēdz iestādes. Ja desmit gadu lai-
kā, kopš izveidots Ventspils novads, 
ir pierādījies, ka varam pastāvēt un 
paveikt daudzas lietas, tad kāpēc 
šāds modelis nevarētu darboties arī 
turpmāk?”       

Jūrkalniece Taiga Reķe uzskata, 
ka gan Ventspils pilsēta, gan Vents-
pils novads ir pašpietiekami, tādēļ 
nav nepieciešams apvienoties, lai iz-
dzīvotu. “Es kā kultūras cilvēks vien-
mēr esmu jutusi mūsu pašvaldības 
atbalstu šai jomai. Domāju, ka viss 
novadā ir labi. Jā, nevarēja pastāvēt 
Jūrkalnes skola, bet ēka nav tukša, 
tajā ir iekārtots aprūpes centrs. Ja 
Ventspils novadam pievienos pilsē-
tu, gribu domāt, ka bibliotēka vairs 
nevarēs darboties tāpat kā līdz šim, 
gribu domāt, ka tautas nams būs no-
spiests vai aizslēgts. Arī pagastmāju 
mierīgi var aizklapēt ciet, un tad 
Jūrkalne būs nomale.”

Tārgales pagasta pārvaldes va-
dītājs Mārcis Laksbergs domā, ka 
reforma ir pārāk sasteigta, bet steiga 
vienmēr iet roku rokā ar paviršību. 
“Tagad ir tā, ka visos neieklausās, un 
arī iedzīvotājiem ir viedoklis, kurš 

Reformai ir politisks zemteksts

ja mums kādreiz ir jāparāda zobi, 
esam gatavi to darīt,” apņēmīgi teica 
Aigo Gūtmanis. 

Viedokli pret reformu pauda arī 
SIA “Jaunpope” vadītāja Ligita In-
driksone. Viņai nav saprotams ne 
tas, kādēļ grib apvienot Ventspils 
pilsētu un novadu, ne tas, kāpēc 
valdība grib saprecināt Jelgavu un 
novadu: “Tas nav savienojams. Ne-
zinu, kāds saprāts ir cilvēkiem, kas 
virza šādu lēmumu. Apvienotais 
Ventspils novads būs pārāk liels vei-
dojums, un mēs laukos būsim zau-
dētāji. Kad veidoja lielos kolhozus, 
nomales iznīka. Nolikvidēs Popes 
skolu, pēc tam Zūru un Užavas – 
tās, kas ir tuvāk Ventspilij. Ja nebūs 
skolas, nebūs arī attīstības. Tiem 
prātiem, kas ir ievēlēti valdībā, ir jā-
domā, nevis tikai jāsaņem nauda un 
jāpaceļ balsojuma kartīte. Ja tagad 

jātaisa otrs 1991. gads, tad tas ir biš-
ķiņ par traku!”

Protesta akcijas atbalstītāju vidū 
bija arī aktīvā Popes seniore Lienīte 
Sproģe. Viņa neslēpa sašutumu par 
valdības piedāvāto reformas modeli, 
jo tā īstenošanas gadījumā būs ap-
draudēts pagasta kultūras iestāžu 
liktenis: “Vai kāds par mums rū-
pēsies? Tā ir bezjēdzība, kas tagad 
ir izdomāta. Kāpēc bez pamatoju-
ma graiza Latvijas karti? Vai kāds 
ir pajautājis mūsu viedokli? Kaut 
viens no valdības būtu atbraucis uz 
laukiem, bet nē! Runā tikai skaļi no 
tribīnēm, bet tautā neieklausās – tas 
ir traki, ka tā var ignorēt cilvēkus.”

Sakot akcijas dalībniekiem ceļa 
vārdus, novada domes deputāte 
Dace Vašuka akcentēja, ka laukos ir 
spēks un lauku viedoklī ir jāieklau-
sās: “Nebūs tā, ka lēmumus pieņems 

tikai Rīgā un mēs tos, noliekuši gal-
vas, paklausīgi pieņemsim un ne-
protestēsim. Es ceru, ka deputāti 
jau šodien ieklausīsies tautas balsī, 
kas skan visā Latvijā. Ir pagājuši 
gandrīz 30 gadi kopš tā laika, kad 
laukos pulcējās smagā tehnika un 
cilvēki devās uz Rīgu, lai aizstāvētu 
mūsu valsti no svešas varas. Šodien 
mums sevi jāaizstāv ne no svešas 
varas, bet pašiem no sevis.” Dace 
uzsvēra, ka vienota Ventspils nova-
da izveidošana atņems Ventspilij tās 
statusu un liegs iespēju reģionam 
attīstīties. Novada domes priekšsē-
dētājs Ai vars Mucenieks pateicās 
visiem akcijas dalībniekiem par viņu 
nesavtīgo devumu un atgādināja, ka 
Ventspils ir Ziemeļkurzemes dzinēj-
spēks, tāpēc būtu nepareizi kaut ko 
mainīt un liegt tai attīstīties – tieši 
tāpat kā Ventspils novadam, kurš to 

līdz šim ir darījis veiksmīgi. Arī do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Māris 
Dadzis atcerējās 1991. gada janvāri, 
kad tauta aizstāvēja Saeimas namu 
kā neatkarīgas valsts parlamentu: 
“Man kā vienam no barikāžu lai-
ka dalībniekiem atkal ir jādodas uz 
barikādēm, lai aizstāvētu to, ko vē-
lamies panākt novadā, un protes-
tētu pret tiem pārsteidzīgajiem un 
nesagatavotajiem lēmumiem, kas 
šodien Saeimā tiek skatīti otrajā la-
sījumā. Gribētos, lai šodienas akci-
jas brauciens pēc kāda laika nebūtu 
jāatkārto, mērojot tālāku ceļu – līdz 
galvaspilsētai.”

Lauksaimnieks Raitis Krūmiņš, 
kurš kopā ar novada deputātiem 
7. februārī bija Rīgā un tikās ar Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas 
komisijas dalībniekiem, sacīja, ka 
pūce tikai pasakās ir gudrs putns, 
Latvijā tas ir citādāk, bet tas neno-
zīmē, ka tauta ir gatava pakļauties 
ambiciozajiem Rīgas kungiem. Pēc 
uzrunas Raitis devās pie savas mēs-
lu mucas, paņēma novada karogu 
un stājās kolonnas priekšgalā, lai 
brauktu uz Usmu. 

Tencinājums visiem akcijas  
dalībniekiem, visiem atbals-
tītājiem – kā klātesošajiem, 
tā mājās palikušajiem. Mums 
ir svarīgs jūsu atbalsts, labās 
domas un praktiskā palīdzī-
ba. Kopā parādījām, ka esam 
spēks. Jaudīgs spēks.

Marlena Zvaigzne

Marlenas ZvaigZnes fotoakcijā piedalījās dažādu spēkratu vadītāji. paldies jums visiem! 
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netiek sadzirdēts. Uzskatu, ka re-
formai ir politisks zemteksts, notiek 
cenšanās kādam ieriebt tieši tagad, 
jo vairāk tādu iespēju nebūs.”

Pūcīšu vārds līdz šim izskanējis 
negatīvā kontekstā, norādīja novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Mu-
cenieks, piebilstot, ka putni to nav 
pelnījuši, tādēļ arī Ances muižas 
parkā tapa būrīši, lai pūcēm palīdzē-
tu ar mājvietām. “Ceram, ka mūsu 
balsi sadzirdēs, bet diez vai kaut ko 
tomēr varēsim mainīt, jo koalīcijas 

padomē ir notikusi vienošanās par 
to, ka izmaiņas likumprojektā nav 
veicamas. Nekādi brīnumi laikam 
nav sagaidāmi, bet paliek, protams, 
iespēja vērsties Satversmes tiesā.” 
Domes priekšsēdētājs apstiprināja 
ziņu, ka viens būris tiks nogādāts 
Rīgā, lai Juris Pūce padomā, kur to 
pielikt. Varbūt ministram ir kāds 
lauku īpašums, kurā novietot putna 
mitekli: “Pūces ir tālredzīgi putni, 
bet šķiet, ka šoreiz tālredzība nav 
nostrādājusi. Reformas virzīšana 

notiek tuvredzīgi. Visvairāk žēl, ka 
tiek iznīcinātas divas lielās pilsētas 
– Ventspils un Jelgava. Katra no tām 
savā reģionā ir ekonomiskais dzi-
nulis, tādēļ šāda rīcība ir netaisnīga, 
jo vairāk tādēļ, ka pret visiem nav 
vienāda attieksme – Rēzeknei tiek 
saglabāts līdzšinējais statuss. Tagad 
notiekošais tiek virzīts politisku 
mērķu vārdā, bez ieklausīšanās ve-
selajā saprātā par to, kā Latvijai va-
jadzētu attīstīties.”

Ances pagasta iedzīvotāja Rudī-
te Krauze uzskata, ka Ventspils no-
vads ir dzīvotspējīgs – katrā pagastā 
ir kultūras iestādes, kas bagātina 
kultūras dzīvi, bet, “ja mums klāt 
būs pilsēta, tas būs viens liels katls, 
un mūsu pārstāvniecība domē būs 
skaitliski mazāka, tāpēc būs grūti 

aizstāvēt savu budžetu, un cietīs gan 
lauki, gan varbūt pat pilsēta”. Rudīte 
ir pamanījusi, ka pēdējā laikā vēro-
jama jauno ģimeņu atgriešanās lau-
kos, tostarp Ancē, bieži vien strādā-
jot attālināti, bet, ja visi pakalpojumi 
būs pieejami tikai pilsētā, ir pamato-
tas bažas, ka šī kustība apstāsies un 
cilvēki par savu dzīvesvietu izvēlē-
sies to, kur viss ir pieejams ātrāk. 

Pūču ģimeni – sešus putnus – 
Ances muižas parkā pirmā pagāju-
šajā gadā pamanīja muižas pārvald-
niece Līga Grīnberga, staigājot ar 
savu balto suņuku. “Viņas te gadiem 
dzīvo, bet, ja neviens nepievērsa uz-
manību, tad cilvēki arī nezināja, ka 
putni te mīt. Es labāk runāju par 
pūcēm nekā par reformu, bet, klau-
sies, kāpēc visu laiku vajag kaut ko 
reformēt?! Kur ir teikts, ka nenāks 
nākamais gudrais vīrs un neteiks, 
ka šī reforma nekam neder? Kāpēc 
vajag kādam kaut ko ķibināt klāt un 
mākslīgi lipināt kopā? Mums tik fei-
na bija pēctecība – Ventspils rajons, 
pēc tam novads. Man ir ļoti labi 
novadā. Nezinu, kā citiem. Neesmu 
no tiem cilvēkiem, kas visu laiku 
dzīvē grib kaut ko mainīt. Manējās 
ir stabilas vērtības. Pie tām arī pa-
lieku.”  

Marlena Zvaigzne 

par padarīto prieks Vārves pagasta pārvaldniecei 
Gunitai ansonei (pa kreisi), viņas piecgadīgajam 
mazdēlam Heinrikam un pagasta pārvaldes sekretārei 
Guntai stepenai. Marlenas ZvaigZnes foto

Kāpēc visu laiku vajag kaut ko 
reformēt?! Kur ir teikts, ka ne-
nāks nākamais gudrais vīrs un 
neteiks, ka šī reforma nekam 
neder? Kāpēc vajag kādam 
kaut ko ķibināt klāt un māks-
līgi lipināt kopā? Mums tik fei-
na bija pēctecība – Ventspils 
rajons, pēc tam novads.  
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Ugālē
Ventspils novada pašvaldība, 

NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekus-
tamos īpašumus Ugālē, Ugāles pag., 
Ventspils nov.:

l 2-istabu dzīvokli Rūp-
nīcas ielā 3–14, kadastra Nr. 
98709000356, izsoles sākumcena 
– 470 eiro, nodrošinājums – 47 
eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sā-
kums 25. martā plkst. 14.00;

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

l 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;

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

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

l 2-istabu dzīvokli Rūp-
nīcas ielā 4–13, kadastra Nr. 
98709000353, izsoles sākumcena 
– 400 eiro, nodrošinājums – 40 
eiro, izsoles 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 pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.lv, 
īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 
24. martam, iepriekš saskaņojot lai-
ku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi 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 pašvaldība, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Ugālē 
l Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu – 3-istabu dzī-
vokli Skolas ielā 5–5, kadastra Nr. 
98709000362, adrese: Skolas iela 
5–5, Ugāle, Ugāles pagasts, Vents-
pils novads. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 24. martam, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar dzīvojamās mājas 
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” 
pārstāvi pa tālr. 25454948.

Izsoles sākumcena – 4000 
eiro, nodrošinājums – 400 eiro, iz-
soles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22. Pie-
teikumu reģistrācija izsolei darba-
dienās līdz 24. martam plkst. 17.00, 
izsoles sākums 25. martā plkst. 
13.00 Ventspils novada pašvaldībā, 
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 pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 24. martam, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar dzīvojamo māju 
apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” 

pārstāvi pa tālr. 25454948.
Izsoles sākumcena – 1600 

eiro, nodrošinājums – 160 eiro, iz-
soles 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 pašvaldība, 

NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekus-
tamo īpašumu “Arodi”, kadastra 
Nr. 98660260229, Tārgalē, Tārgales 
pag., Ventspils nov., kurā ietilpst ze-
mes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 98660260227. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 24. martam, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar Tārgales pagasta 
pārvaldes vadītāju pa tālr. 26491057.

Izsoles sākumcena – 1200 
eiro, nodrošinājums – 120 eiro, iz-
soles 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. 13.30 Ventspils novada paš-
valdībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

Ugālē
l Ventspils novada pašvaldība, 

NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli, uz nomaksu 
līdz 3 gadiem, pārdod nekustamo 
īpašumu “Arāju katlumāja”, ka-
dastra Nr. 98700040180, adrese: 
“Arāju katlumāja”, Ugāle, Ugāles pa-
gasts, Ventspils novads. 

Ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 31. martam, iepriekš saskaņo-
jot apskates laiku ar Ugāles pagasta 
pārvaldes vadītāju pa tālr. 29506686.

Izsoles sākumcena – 8320 
eiro, nodrošinājums – 832 eiro, iz-
soles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 31. martam plkst. 
17.00, izsoles sākums 1. aprīlī plkst. 
13.30 Ventspils novada pašvaldībā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī.

Ugālē
l Ventspils novada pašvaldība, 

NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekus-
tamo īpašumu “Puzuri”, kadastra 
Nr. 98700080035, adrese: “Puzuri”, 
Ugāles pagasts, Ventspils novads. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas iela 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 31. martam, iepriekš saskaņo-
jot apskates laiku ar Ugāles pagasta 
pārvaldes vadītāju pa tālr. 29506686.

Izsoles sākumcena – 3900 
eiro, nodrošinājums – 390 eiro, iz-
soles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 31. martam plkst. 
17.00, izsoles sākums 1. aprīlī plkst. 
13.15 Ventspils novada pašvaldībā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī.

Ugālē 
l Ventspils novada pašvaldī-

Izsola nekustamo īpašumu ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Rūpnīcas ielā 1 – 58, kadastra Nr. 
98709000292, adrese: Rūpnīcas iela 
1 – 58, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils 
nov., LV-3615.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 31. martam, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi pa tālr. 25431808.

Izsoles sākumcena – 1500 
eiro, nodrošinājums – 150 eiro, iz-
soles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 31. martam plkst. 
17.00, izsoles sākums 1. aprīlī plkst. 
13.45 Ventspils novada pašvaldībā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī.

Usmā 
l Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu “Dzirnavas”, 
kadastra Nr. 98740050028, adrese: 
“Dzirnavas”, Usmas pagasts, Vents-
pils novads.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 31. martam, iepriekš saskaņo-
jot apskates laiku ar Usmas pagasta 
pārvaldes vadītāju pa tālr. 29287631.

Izsoles sākumcena – 13 000 
eiro, nodrošinājums – 1300 eiro, 
izsoles solis 200 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 31. martam plkst. 
17.00, izsoles sākums 1. aprīlī plkst. 
13.00 Ventspils novada pašvaldībā, 
Skolas ielā 4, Ventspilī.

Pieņemts lēmums reorganizēt Piltenes vidusskolu Popē notiks  
seminārs  
lauksaimniekiem 

27. martā plkst. 10.00 
Popes kultūras namā notiks 
informatīvs seminārs lauk-
saimniekiem. Ar 2020. gada 
aktualitātēm iepazīstinās Lauku 
atbalsta dienesta Ziemeļkurze-
mes Reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes vadītāja Juzefa 
Kļava, finanšu institūcijas “AL-
TUM” pārstāvji un Valsts Augu 
aizsardzības dienesta speciālisti.

Īrisa Roze-Posuma 

27. februārī Ventspils 
novada dome ir pieņēmusi 
lēmumu no 2021. gada 
31. jūlija Piltenes vidusskolu 
reorganizēt par Piltenes 
pamatskolu. 

Emocionāli šis ir ļoti smags lē-
mums, bet jāņem vērā tas, ka Pilte-
nes vidusskolā jau tagad no vidus-
skolas klasēm ir tikai 11. klase ar 
deviņiem skolēniem. Arī 2016. gadā 
vidusskolā netika atvērta 10. klase. 
No šā gada 9.  klases audzēkņiem 
vēlmi turpināt mācības vidusskolā 
ir izteicis nepietiekams skaits skolē-

nu, līdz ar to arī 2020./2021. mācību 
gadā netiktu atvērta 10. klase. Tur-
klāt nākamajā mācību gadā spēkā 
stājas jaunais mācību saturs 1., 4., 
7. un 10. klasē, kas paredz papildu 
nosacījumus vidusskolas klasēm 
(vismaz 15 skolēni klasē, un jāīste-
no vismaz divas atšķirīgas izglītības 
programmas). Skaidrs, ka šādus no-
sacījumus Piltenes vidusskolā izpil-
dīt nevarēs. Līdz ar to pēc būtības 
ar šo lēmumu novada pašvaldība 
tikai oficiāli noformē to, kas faktiski 
jau ir noticis.

Reorganizācijas datums izvēlēts 

šāds, lai nākamajā mācību gadā šā 
gada 11. klase varētu pabeigt vidus-
skolu Piltenē.

Vienlaikus gribu aicināt 9. kla-
ses absolventus apsvērt iespēju tur-
pināt izglītību Ugāles vidusskolā. 
Ugāles vidusskolā ir augsta mācību 
kvalitāte, ko apliecina rādītāji cen-
tralizētajos eksāmenos un 2019. un 
2017. gadā iegūtās godalgotās vie-
tas “Draudzīgā aicinājuma” skolu 
reitingā. Vidusskolēni varēs izman-
tot Ventspils novada pašvaldības 
atbalsta pasākumus novada skolē-
niem: pusdienas 0,40 eiro, saņemt 

stipendiju par augstiem mācību 
sasniegumiem, iespēju nodarbo-
ties ar dažādām sporta aktivitātēm 
jaunuzceltajā sporta manēžā un tre-
nažieru zālē, darboties Jaunsardzē, 
apmeklēt dažādus interešu izglītī-
bas pulciņus un fakultatīvus utt.

Ja no Piltenes vidusskolas 
9. klases absolventu puses būtu in-
terese, varētu arī risināt transporta 
jautājumu, pagarinot Māteru–Rā-
patu maršrutu.

Novada domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks  
Guntis Mačtams
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Salidojuma kauss basketbolā Puzē 

Latvijas U14 čempionāts telpās

sports Volejbola turnīrā uzvar “Dūži” 

Novada čempionāts zolītē 

29. februārī ceturto 
reizi notika Salidojuma 
kauss basketbolā Puzes 
pamatskolas absolventiem.

Tā kā daudzi no Puzes pa-
matskolas absolventiem dzīvo 
dažādās Latvijas pilsētās un ap-
dzīvotās vietās, tad viņi veido 
savas komandas ar draugiem un 
treniņu partneriem no Rīgas, 
Ozolniekiem, Talsiem, Ventspils 
un Ventspils novada Blāzmas.

Salidojuma kausā startēja 
četras komandas, kas cīnījās savā 
starpā, izspēlējot apļa turnīru, lai 
iegūtu galveno balvu – salidojuma 
kausu. Spēles notika atraisītā gai-

sotnē, tās bija interesantas un pat 
ļoti azartiskas, un uzvarētājs tika 
noskaidrots tikai pēdējās sekun-
dēs. Par ceturtā Puzes Salidoju-
ma kausa uzvarētāju tika kronēta 
komanda “Blāzma” – Nauris Za-
riņš, Aivars Černuho, Matīss Gre-
dzens, Ģirts Picalcelms, Māris 
Sproģis un Ričards Čače, otrajā 
vietā – komanda “Talsi”, trešajā 
vietā – “Oži” un ceturtajā vietā – 
komanda “Rīg’s blic”.

Spēļu starplaikos notika arī 
konkursi: labākais soda metienu un 
labākais trīs punktu metienu izpil-
dītājs. Šajos mini konkursos labākie 
bija komandas “Oži” un “Blāzmas” 

pārstāvji. Soda metienus vislabāk 
izpildīja Aldis Dortāns (“Oži”), bet 
trīs punktu metienus – Ričards 
Čače (“Blāzma”). Tika noteikts arī 
turnīra rezultatīvākais spēlētājs, un 
tas bija komandas “Blāzma” pārstā-
vis Matīss Gredzens. 

Liels paldies Puzes pamat-
skolas absolventiem, Ventspils 
novada pašvaldībai par līdzdalī-
bu turnīra organizēšanā, vēl lie-
lāks paldies galvenajam tiesnesim 
Sandrim Šteinbergam un galvena-
jam turnīra idejas autoram Nau-
rim Zariņam.

Puzes pagasta sporta darba 
organizators Arvis Anderšmits

Basketbola turnīra dalībnieki puzē. RAITA MūRNIeKA FoTo

Rīgā notika 
finālsacensības Latvijas U14 
čempionātā, tiesības startēt 
Kurzemes zonā izcīnīja arī 
mūsu BJSS audzēkņi. 

Pirmo medaļu šoziem no-
vadam izcīnīja Guntars Ba-

kanauskis kārtslēkšanā ar re-
zultātu 2,20 m. (Guntaram arī 
17.  vieta 60 m barjerskrējienā, 
rez. 11,01 sek.). Pavisam tuvu 
goda pjedestālam bija Armands 
Lagzdiņš, kuram vien nieka se-
kundes simtdaļas liedza iegūt 

3.  vietu 1000 m distancē. Līdz 
ar to Armandam 4.  vieta (rez. 
3:10,33). Ditai Siliņai – 7.  vie-
ta 1000 m (rez. 3:24,37), Este-
rei Stepei – 22.  vieta 1000 m 
(rez.3:47,61).

Jolanta Ziemele 

Popes komandai ceturtā vieta 
22. februārī Talsu novada 

Laucienes sporta centrā tika 
aizvadīts volejbola turnīrs 
“Laucienes kauss 2020” 
veterāniem ar komandas 
gadu kopsummu 240. 

Šis pasākums Laucienē ir 
sena tradīcija, kuru izveidoja 
par godu tiem, kas ir dienēju-
ši padomju armijā. Volejbola 
klubs “Pope” izcīnīja 4.  vietu, 
komandā spēlēja Andris Grau-
dužis, Endijs Skolmeistars, 
Sandris Jankevičus, Ilgvars Zie-
melis, Normunds Auns, Valdis 
Lesiņš, Tomas Sooparks un Rai-
tis Felš-Milbergs.

Sandris Jankevičus
popes komandas vīri turnīrā ieguva ceturto vietu. 

SANdRA JANKeVIčUS ARhīVA FoTo 

SANdRA JANKeVIčUS ARhīVA FoTo
uzvarētāji – komandas “dūži” vīri. 

Popes sporta centrā 
norisinājās Popes kausa 
izcīņa volejbolā. 

Sacensībām bija pieteikušās 
piecas komandas. Katra aizvadīja 
četras apakšgrupas spēles līdz divu 
setu uzvarai, ja neizšķirts – 3. sets 
līdz 15 punktiem. Pārtraukumā 
norisinājās “Fans Ventspils” servju 
konkurss, kurā dalībniekiem, servē-
jot pāri tīklam un trāpot pa kādu no 
“Fana” maisiņiem, bija iespēja tikt 
pie noderīgām un vērtīgām balvām. 

Popes kausa volejbolā rezultāti:   
5. vietā “Špinātu banda” – Da-

niels Matīss Kraučs, Roberts Grin-
bergs, Krists Tinte, Rainers Leitarts, 
Aigars Roderis-Roderts, Kristers 
Tauriņš; 

4. vietā “Rinda” – Olafs Vočtavs, 
Kārlis Mačtams, Mikus Podnieks, 
Kristers Karlovskis, Dāvids Lerhs, 
Ēriks Sanders; 

3. vietā “Ventava” – Ando Bože, 
Nauris Mizovskis, Sandis Veliczko, 
Andris Ignatovs, Einārs Barkāns, 
Andris Heidmanis, Andis Veiden-
baums; 

2. vietā “Pope” – Endijs Skol-
meistars, Mārtiņš Meiris, Jānis 
Jāne, Andris Graudužis, Normunds 
Auns, Klāvs Vīksne, Sandris Janke-
vičus; 

1. vietā “Dūži” – Arvis An-
deršmits, Jēkabs Avotiņš, Ingus Pe-
terfelds, Mariss Gredzens, Matīss 
Gredzens, Agris Bileskalns, Kārlis 
Libkovskis. 

Paldies palīgiem un sacensī-
bu atbalstītājiem: SIA “ARB Pope”, 
Ventspils novada pašvaldībai, “Fa-
nam Ventspils”, “Mājai un dārzam”, 
biedrībai “Popes muiža”, volejbola 
klubam “Pope” un Popes pagasta 
pārvaldei.

Sandris Jankevičus

Veiksmīgākie zolītes spēlētāji Ventspils novadā. 

Puzes kultūras namā 
norisinājās Ventspils novada 
pašvaldības komandu un 
individuālo dalībnieku 
čempionāts zolītē. Piedalījās 
astoņas komandas, pulcējot 
48 dalībniekus. 

Komandas bija ieradušās no Po-
pes, Užavas, Piltenes, Ances, Ugāles, 
Puzes, Zlēkām un Zūrām. Turnīrs 
noritēja sešās kārtās. Katrā kārtā tika 
izspēlētas 20 partijas vai noteikts lai-
ka limits – 50 minūtes. Summējot 
katras komandas četru labāko spē-
lētāju iegūtos punktus, tika veidots 
komandu kopvērtējums. 

Komandu vērtējumā trešo 
vietu nācās noteikt pēc mazajiem 
punktiem, jo lielos punktus (90) 
ieguva gan Puzes, gan Užavas ko-

manda. Saskaitot mazos punktus, 
trešo vietu ieguva Puzes komanda 
ar 212 mazajiem punktiem, Užavas 
komandai bija 149 punkti. Otro vie-
tu izcīnīja Piltenes komanda ar 95 
lielajiem punktiem, pirmo vietu ie-
guva Popes komanda ar 96 lielajiem 
punktiem. 

Individuālajā vērtējumā tre-
šo vietu ieguva A. Lukševics no 
Piltenes ar 27 lielajiem punktiem. 
Otro vietu ieguva Piltenes pārstāvis  
G. Pāvals ar 28 lielajiem punktiem, 
bet pirmo vietu izcīnīja A. Bileskalns 
no Popes pagasta, lielie punkti – 31. 
Liels paldies dalībniekiem, kuri pie-
dalījās čempionātā, un galvenajam 
tiesnesim A. Lejasmeieram. 

Sporta organizators un galvenā 
tiesneša palīgs Sandris Šteinbergs

agra Bileskalna foto
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puze

Mazpulku konferencē dzirdētais 

“Pūralādei” 15 gadi 

Suņuks uzmodināja nakts vidū 

puzes mazpulka pārstāves kopā ar draugiem no 
Valdemārpils un upesgrīvas mazpulka.

MāRAS KRAULeS ARhīVA FoTo  

Latvijas Universitātes (LU) 
Dabaszinātņu akadēmiskajā 
centrā uz gadskārtējo 
biedrības “Latvijas Mazpulki” 
konferenci pulcējās 
mazpulcēni un mazpulku 
vadītāji no visas Latvijas. Šī 
gada konferences tēma bija 
“Mūsu pēdas šodien”.  

Pirms konferences visi maz-
pulcēni saņēma mājas uzdevumu: 
uzzīmēt labās un kreisās pēdas no-
spiedumus, kreisās pēdas nospiedu-
mā attēlot kādu paradumu, kas rada 
negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi 
un klimatu, savukārt labās pēdas 
nospiedumā ievietot kādu apņem-
šanos, paradumu, kas atstāj pozitīvu 
ietekmi uz klimatu, un mazpulkā 
kopīgi pārrunāt, kādu jaunu apņem-
šanos mazpulcēni varētu ieviest 
gada laikā, lai uzlabotu vidi savā 
apkārtnē. No 808. Puzes mazpulka 
uz izstādi Rīgā aizceļoja Amandas 
Plienes radītās pēdas. Konferencē 
mūsu mazpulku kopā ar mazpulka 
vadītāju pārstāvēja Una Galkina. 

Aizvadīts dažādiem notiku-
miem un darbiem bagāts 2019. gads, 
un konferences dalībnieki izvērtēja 
paveikto un ieskicēja galvenos uz-
devumus 2020. gadam. Atsaucoties 
konferences devīzei, diskutējām par 
to, kādus pēdu nospiedumus mēs 
katrs atstājam uz zemes, kā mēs va-
ram dzīvot videi draudzīgāk un ma-
zināt savu ietekmi uz klimatu. 

Par klimata pārmaiņām Latvijā 
stāstīja Gunta Kalvāne, LU Ģeogrā-
fijas un zinātņu fakultātes docente, 
viņa kādreiz bija mazpulcēns, tagad 
sadarbojas ar mazpulkiem un rod 
idejas jaunu kopīgu projektu veik-
šanai. Mazpulku padomes priekšsē-
dētāja Gundega Jēkabsone atskatījās 
uz mazpulku veikumu 2019. gadā 
un pasniedza Goda apbalvojumus 
“Sirdsdarbs mazpulkos” tiem maz-
pulku vadītājiem, kas šo darbu veic 
jau ilgāk nekā desmit gadu. Tā kā 
808. Puzes mazpulku vadu jau de-
viņpadsmito gadu, tad arī es saņē-
mu Goda diplomu, grāmatu “Pik-
šas”  un sudraba piespraudi – tajā 

attēlota laimes āboliņa lapiņa, maz-
pulku simbols.

Kā jau ierasts, konferencē uz-
zinām, kādus prioritāros projektus 
iesaka Latvijas Mazpulku padome. 
Šogad izvēlēti septiņi projekti. Pro-
jekts “Nopietns pupiņu bizness” 
sadarbībā ar z/s “Ezerkauliņi” pa-
redz trīs šķirņu pupiņu augšanas un 
ražas salīdzināšanu, un 75% ražas 
mazpulcēni pārdotu saimniecībai. 
Sadarbībā ar Priekuļu pētniecības 
centru plānots “Pākšaugu pētījums 
un genofonda atjaunošanas pro-
jekts” ar mērķi pavairot un izpētīt 
lauku pupu, dārza pupu un zirņu 
šķirnes. Dabas fonds aicina piedalī-
ties projektā “No sēklas līdz sugām 
bagātām pļavām”, lai savāktu sav-
vaļas augu sēklas un varētu veidot 
dabiskos zālājus kultivēto vietā. 
Projekts “Mana zaļā pēda” aicina 
mazpulcēnus izvērtēt savu ietek-
mi uz vidi un izlemt, ko viņi varētu 
uzlabot vai mainīt savā rīcībā. Inte-
resants projekts zēniem varētu būt 
“Koka auto”. Tā mērķis ir veicināt 
mazpulcēnu interesi par amatnie-
cību, mehāniku un fiziku, izgatavot 
pašgājēju koka auto un piedalīties ar 
to sacensībās Valkas novada Kārķos. 
Lai veicinātu mazpulku atpazīsta-
mību un mazpulcēnu medijpratī-
bu, ierosināts projekts “Mazpulka 
sabiedrisko attiecību speciālists” ar 
domu, ka mazpulcēns apgūs nepie-
ciešamās iemaņas, lai prezentētu 
savu mazpulku sociālajos tīklos un 
citos medijos. Ilggadējs projekts 
“Latviešu karavīrs laikmeta griežos” 
paredz pētījumu “Es esmu Latvija” 
par Latvijas patriotiem, sava nova-
da varoņiem un viņu devumu mūsu 
valsts izveidošanā un stiprināšanā, 
projektu īsteno sadarbībā ar Latvijas 
Ģenerāļu klubu. Neraugoties uz šo 
piedāvājumu, katrs mazpulcēns var 
veikt sev tīkamu darbu, izvēloties 
jebkura cita satura projektu.

Kopējais noskaņojums liecināja 
par to, ka mazpulcēni arī šajā gadā 
čakli strādās, lai attaisnotu mazpul-
ku devīzi “Augsim Latvijai!”. 

Māra Kraule

Puzes pagasta folkloras 
kopai “Sītava” ir daudz 
draugu dažādos Latvijas 
novados, Tukuma pusē līdz 
šim uz jubilejām devāmies 
pie folkloras kopām “Pūrs” 
Slampē un “Milzkalnieki” 
Šlokenbekā. 

Abus šos kolektīvus vada ener-
ģiskā Anita Apine. Kopa “Pūrs” ir 
“Sītavas” līdzgaitniece, šogad svin 
33 gadus, savukārt “Milzkalnieki” 
atskatās uz 24 gadu veikumu. Pūres 
kultūras nama vadītāja reiz aicinā-
ja Anitu kādu brīdi sadarboties ar 
jaunizveidoto folkloras kopu “Pūra-
lāde”, kurai nebija vadītāja. Ir aizritē-
juši daudzi gadi, un Anita jo projām 
vada šo folkloras kopu. Šogad “Pū-
ralādei” bija 15 gadu jubileja, un arī 
mēs saņēmām uzaicinājumu tajā 
piedalīties, jo sen sadarbojamies ar 
kopas vadītāju. Pūres kultūras nama 
zāle bija dalībnieku piepildīta, jubi-
lārus godināja 12 dažādi kolektīvi, 

un īpašs sveiciens izskanēja Anitas 
mazdēla priekšnesumā – viņš spē-
lēja marimbu. Folkloras kopas bija 
no Saulkrastiem, Olaines, Zantes, 
Talsiem, Svitenes, Codes, Slampes, 
Šlokenbekas, Laucienes. Ventspils 
novadu šajā koncertā pārstāvēja “Pū-

nika” no Popes un “Sītava” no Puzes. 
Apsveikuma koncertā piedalījās arī 
senioru deju kopa “Vēlreiz” no Tu-
kuma. Folkloras kopu sniegums ir 
ļoti dažāds, netrūkst jautrības, līdz 
ar to stundas aizrit nemanot.

Māra Kraule

“sītava” pirmoreiz fotografējas kopā ar popes “pūniku”.
MāRAS KRAULeS ARhīVA FoTo

Ekšteinu ģimene 
ir pārliecinājusies, ka, 
notiekot nelaimei, cilvēki 
nevis novēršas, bet domā, 
kā palīdzēt. Viņi atbalstu 
saņēma, kad aizdegās māja, 
kurā dzīvoja pieci cilvēki, 
tostarp trīs bērni.   

2019. gada 6. februāris Zanes 
un Mareka mājās bija parasta diena, 
nekas neliecināja par to, ka notiks 
kaut kas neparedzēts.

Bērni Agnija (tagad 12 gadi), 
Edvards (5) un Endijs (2,5) bija no-
likti gulēt, pieaugušie pusnaktī ie-
meta kurtuvē malku un devās pie 
miera. Ap 3.20 namamāte pamodās, 
jo kucēns Tobis smilkstēja un skrā-
pējās pie durvīm. Ekšteini parasti pa 
nakti atstāj ieslēgtu televizoru, bet 
tas nedarbojās, mājās bija jūtama 
dūmu smaka. Zane modināja vīru 
un teica, ka izcēlies ugunsgrēks, lai 
Mareks zvana kaimiņiem. Viņi to-
brīd neatbildēja. Tad tika pieņemts 
lēmums evakuēt bērnus un sazinā-
ties ar ugunsdzēsējiem. Mazulītim 
Endijam bija tikai pusotrs gads, 

māmiņa steigšus saģērba meitu un 
dēlus. Mareks pa to laiku atlauza 
garāžas durvis un izripināja laukā 
automašīnu, bet Zane sazvanījās ar 
pagasta centrā dzīvojošo mammu, 
pastāstīja par nelaimi un sauca viņu 
palīgā.

“Tā kā pa mājas durvīm ārā 
vairs netikām, ar bērniem izkāpām 
laukā pa logu. Mamma jau bija at-
braukusi, un labi, ka tā, jo sapratu, 
ka mobilais telefons ir izlādējies 
un es vairs nevienam nevaru pie-
zvanīt,” atceras puzeniece. Uguns-

dzēsēji ieradās aptuveni pusstun-
das laikā, sētā bija ledus, jo 2019. 
gada sākumā bija īsta ziema. Tā kā 
ēkai bija nodedzis jumts un māja 
bija slapja, Ekšteini trīs mēnešus 
dzīvoja Puzes pagasta centrā pa-
ziņu atvēlētajā trīsistabu dzīvoklī. 
Zane ir pateicīga daudzajiem pa-
līgiem, kuri nebija vienaldzīgi un 
atbalstīja ugunsgrēkā cietušo ģi-
meni, kā nu prata. “Šis notikums 
parādīja, ka Latvijā viss nav nemaz 
tik slikti, kā brīžiem tiek stāstīts. 
Mēs saskārāmies ar atsaucīgiem 
cilvēkiem, kuri mums palīdzēja – 
katrs pēc savām iespējām. Kamēr 
atjaunojām māju, jutām saprotošu 
attieksmi. Saņēmām arī ziedoju-
mus. Kāds bija ziedojis 1,50 eiro 
un atvainojās, ka vairāk nevar ie-
dot, bet mums arī tas šķita daudz! 
Svarīgākais bija tas, ka nejutāmies 
vieni. Daudz mums palīdzēja vīra 
kolēģi un mans vectēvs Jānis Ur-
bāns, kurš drīz pēc tam – maijā – 
aizgāja mūžībā. Viņa pēdējā misija 
bija atbalstīt mazmeitas ģimeni. 
Arī būvmateriālu veikalu darbinie-
ki bija pretimnākoši un, uzzinājuši 
par mūsu situāciju, piedāvāja labas 
atlaides,” stāsta Zane. Bet nu kāds 
vārds jāpasaka par Ekšteinu ģime-
nes glābēju – suņuku Tobi. Viņš 
ir dzimis Latvijas simtgades gada 
18. novembrī. Dzīvesbiedri jau sen 
gribēja suni, un, kad Mareka kolē-
ģe piedāvāja kucēnu – labradora 
un šarpeja krustojumu, puzenieki 
devās viņam pakaļ, un 2018. gadā 
Ziemassvētku laikā Tobis nokļuva 
jaunajās mājās. Viņš, pēc saim-
nieces teiktā, ir gudrs suns, kurš 
atbildīgi sargā savu teritoriju un 
mīl visus bērnus. Tobis nav izvēlīgs 
un ēd visu, ko viņam piedāvā, bet 
suņuka kārums ir siers un vīnogas.

Marlena Zvaigzne 

“raibkrogs” bija liesmās, bet to nodzēsa, un sākās 
mājas atjaunošanas darbi.

tobis, būdams kucēns, 
uzmodināja ģimeni, 
tādējādi paglābjot no 
lielas nelaimes. 

Zanes ekšteines foto
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seniori

Bez mīlestības 
nedzīvojiet!

Ticība, cerība, mīlestība ir trīs lietas, 
kuras vajadzīgas jebkuram cilvēkam, bet 
laikam gan vissvarīgākā ir mīlestība. Bez tās 
var nosūbēt gan ticība, gan cerība.

Jūrkalniekiem mīlestības sveicienus 15. februārī 
ar programmu “Mīlestības jūra” bija atvedis Vents-
pils senioru sieviešu koris “Ziemeļzvaigzne”. Žēl, ka 
šo mīlestības vēstījumu baudīja tikai daži apmek-
lētāji. Bija mīļi, sirsnīgi, skaisti un jautri. Koncertu 
vadīja Kristīne Skrulle, nolasot arī jautras rindiņas 
no bērnu rakstītām atziņām par mīlestību. Jauka ir 
ģimenes mīlestības apstarota bērnība kopā ar mīļa-
jiem sunīšiem un kaķīšiem. Pēc koncerta tikāmies ar 
koristēm un aicinājām atbraukt kādos lielākos svēt-
kos, jo viņas dziedāja skaisti – ir vērts paklausīties. 
Vēl nospriedām, ka seniorēm, kuras rada prieku ci-
tiem, nav ne laika, ne vietas dzīves negāciju izpau-
šanai, apsūdzot pasauli par pāridarījumiem. Kamēr 
vari, tikmēr dari! Paldies dāmām par sirsnīgi un 
jautri kopā pavadīto laiku!   

Februārī senioru tikšanās reizē secinājām, ka 
divu dienu ekskursijai uz Latgali pieteikušies tikai 
daži braukt gribētāji, tādēļ nolēmām plānotā brau-
ciena vietā augustā doties vienas dienas ekskursijā, 
izvēloties tuvāku maršrutā. Pavasara brauciens uz 
Talsu pusi paliek spēkā. Lūdzu pieteikties!

Puzes seniori 21.  martā mūs aicina uz “Sudra-
botajām melodijām”, šo pasākumu visus iepriekšējos 
gadus esam apmeklējuši. Būtu jauki, ja jūs piezvanī-
tu un izteiktu vēlēšanos arī šogad apmeklēt “Sudra-
botās melodijas” – būs jauka atpūta! 

Jūrkalnes seniori! Lai gaišajās pavasara dienās 
gaist rūpes un raizes, lai ar siltajiem pavasara saules 
stariem atnāk veselība un dzīvesprieks! 

Marija Janvāre

17. februārī Tārgales pagasta 
iedzīvotājai Mirdzai Dēliņai 
bija 80. dzimšanas diena, tādēļ 
apciemojām gaviļnieci kopā 
ar sociālo darbinieci Vinetu 
Avdjukeviču. Viņa pasniedza 
jubilārei rozes un pašvaldības 
dāvinātos 30 eiro.

Namamāte ir priecīga – steidz ie-
likt ziedus vāzē, lūdz piesēst pie galda 
un uzvāra kafiju. Liepene ir Mirdzas 
dzimtais ciems. Šeit pagājusi bērnī-
ba un jaunība, bet uz pastāvīgu dzīvi 
viņa te atgriezusies 1970.  gadā. “Te 
bija lielākoties zvejnieki, viņi gāja 
jūrā. Vīri strādāja arī mežā. Visbiežāk 
tīklos ieķērās reņģes un butes. Mans 
tēvs arī gāja jūrā, viņam bija laiva. 
Tur, kur tagad ir kempings, kādreiz 
bija iekārtots kooperatīvs – tur zivis 
kūpināja un sālīja, lai pēc tam vestu 
pircējiem. Mamma gāja palīgā tēvam 
un lasīja no tīkliem zivis.”

Pēckara gados Liepenē bija klubs, 
kurā rādīja kino, viesizrādēs ieradās 
teātra trupas, arī vietējie uzveda lu-
dziņas un dejoja. Kaimiņi cits ar citu 
satikuši labi – svētdienu vakaros sē-
dējuši kāpās un dziedājuši, gājuši 
viens pie otra ciemos.    

Mirdza izaugusi piecu bērnu ģi-
menē, viņa bijusi jaunākā. Nu esot 
palikusi vienīgā. Liepenes ciema ie-
dzīvotāja stāsta, ka dzīvē bijis daudz 
problēmu, tomēr viņa nav saīgusi un 
priecājas par katru nodzīvoto dienu. 
Dēliņiem “Jauntiltos” bija saimnie-
cība, Mirdza ar vīru Paulu turēja lo-

pus, kūtī atradās vieta pat zirgam un 
aitām. Zeme jūrmalciemā ir sausa, 
tādēļ tā tika cītīgi mēslota, lai iegūtu 
labu ražu un ģimenei būtu iztikša-
na. Pauls pirms 20 gadiem aizsaukts 
mūžībā, viņš dzīves pēdējos desmit 
gadus bija paralizēts un gulošs, tādēļ 
sieva viņu kopa, un tas bija grūti. “Jā-
iztur bija. Ko citu darīsi? Es pati divas 
reizes ārstējos no vēža, biju slimnīcā. 
Man spēku dod jūra. Līdz šim, ka-
mēr pašai nebija nopietnu veselības 
problēmu, bieži aizstaigāju līdz jūrai. 
Pagājušajā gadā vēl gāju, bet vienreiz 
dikti apmaldījos. Tiku mežā, redzēju 
milzīgus sakritušus kokus, visapkārt 
bija ūdens, apjuku, bet tad kaut kā 

tiku ārā uz Staldzenes ceļa. Kā par 
brīnumu, uztrāpīju pareizo virzienu. 
Tagad, ja kaut kur eju, pasaku dēlam, 
kur dodos, lai viņš var mani atrast.”

Mirdzai ir divi dēli – Aigars un 
Dzintars. Aigars dzīvo kopā ar mā-
muļu un palīdz ienest malku un ūde-
ni. Dzintaram ir meitiņa Emīlija un 
dēls Emīls, un viņi, kad bija mazāki, 
vasarās bieži uzkavējās pie omes. 
Mirdza priecājas par savu ģimeni, jo 
dēli viņu vienmēr atceras, un tas ir 
svarīgi. Vasarās “Jauntiltu” saimniece 
rušinās dārzā, bet, kad spēks vēl bija 
kaulos, lasīja mežā ogas un sēnes un 
daļu no vākuma pārdeva. Agrāk zie-
mā Mirdzai patika adīt, bet nu viena 
roka ir deformējusies, tāpēc laiks tiek 
pavadīts, lasot grāmatas un skatoties 
televīzijas pārraides. Ir interese arī 
par politiku, bet administratīvi terito-
riālā reforma gan esot aplamība – nu, 
kam Ventspilī interesēs, kas notiek 
Liepenē?! 

Mirdzas sētā un mājā pamanījām 
vairākus kaķus. Tie, visticamāk, ir 
vasarnieku pamestie dzīvnieciņi, jo 
parādījušies “Jauntiltos” tad, kad kļu-
vis auksts. Savukārt Mirdza reiz re-
dzējusi, ka ceļgalā apstājas mašīna un 
no tās izmet mazu kaķēnu. Arī viņam 
dota pajumte. Divus gadus seniores 
mājās dzīvojis likteņa varā atstātais 
kaimiņu suns. Pēc tam dzīvnieks pa-
zudis – varbūt kritis par barību vil-
kiem, varbūt notikusi cita nelaime, 
kas to lai zina.            

Marlena Zvaigzne

22. februārī, kad 
Kurzemē plosījās 
vētra, Tārgalē notika 
sadziedāšanās svētki, lai 
satiktos, patīkami pavadītu 
laiku un puteņotu dziesmās.

Neskatoties uz vētraino laiku 
ārā, pa durvīm iekšā nāca smai-
doši, enerģijas pārpilni ļaudis ar 
skanīgām balsīm no tuvām un 
tālām vietām. Tālāko ceļu bija 
mērojuši vokālā ansambļa dalīb-
nieki no Bauskas novada Mežot-
nes un Talsu novada Lībagiem. 
Gaidīti ciemiņi bija arī mūsu 
pašu novada vokālie ansambļi. Ir 
liels prieks, ka Ventspils novadā 
ir uzplaucis vēl viens ansamblis, 
un tas ir Vārvē. Sadziedāšanās 
putenī savas dziesmas izdziedāja 
desmit vokālie ansambļi. Tie bija 
Bauskas novada Mežotnes jauk-
tais vokālais ansamblis “Mēs” 
(vadītāja Liene Gaile), Talsu no-

vada Lībagu brīvā laika pavadī-
šanas centra sieviešu vokālais 
ansamblis “Alba” (vadītāja Dina 
Bičule), Užavas sieviešu vokālais 
ansamblis “Saiva” (vadītāja Ilze 
Geste), Puzes sieviešu vokālais 
ansamblis “Mežaroze” un Puzes 
vokālais trio “Pa īstam” (vadītāja 
Lienīte Čače), Piltenes sieviešu 
vokālais ansamblis “Rūta” un jau-
niešu ansamblis “Zumm…” (va-
dītāja Nelda Matisova), Vārves 
sieviešu vokālais ansamblis (vadī-
tāja Annija Spruģevica) un mūsu 
pašu vokālie ansambļi – “Dzim-
tais krasts” un “Ziedu laiks” (va-
dītāja Margita Kronberga).

Mājinieces, ansambļa “Ziedu 
laiks” dalībnieces, svētku viesus 
sagaidīja ar dažādām jautrām 
izdarībām. Viņas dziedātājiem 
pārbaudīja kakla stingrumu, 
mēles blīvumu, elpas svaigumu, 
balsenes spriegumu un noteica 

tārgale

Sadziedāšanās svētki 
“Dziesmu putenis” Tārgalē

dziedātāju balss skaņas stiprumu 
decibelos. Lūk, secinājums! Dzie-
dātāji regulāri ir kopuši savas bal-
sis, trenējuši tās, tādēļ pārbaudes 
rezultāti lielākai daļai bija ļoti 
labi, dažiem pat virs normas.

Labie rezultāti vēlreiz pārlie-
cināja, ka darbošanās ansambļos 
teicami ietekmē ikviena dziedā-
tāja organismu, elpošanu, domā-
šanu. Kā mēs visi zinām, un tas ir 

pierādīts, – dziedāšana dziedina, 
palīdz atgūt pašapziņu un mazi-
na stresu.

Katrs ansamblis pirms kon-
certa tika nofotografēts nošu 
rāmī, lai pēc tam paliktu kāda 
jauka piemiņa no sadziedāša-
nās svētkiem “Dziesmu putenis 
2020” Tārgalē.

Koncerta laikā svētku viesi un 
skatītāji sēdēja pie galdiņiem. Lai 

paaugstinātu labsajūtu, visiem 
bija iespēja cienāties ar pašmāju 
kulinārijas klubiņa “Tārgales ķē-
ķis” dalībnieču gatavotajiem gar-
dajiem cepumiem, kafiju un tēju. 
Pēc koncerta notika draudzības 
vakars, un katrs svētku dalībnieks 
varēja pēc sirds patikas atpūsties.  

Tārgales pagasta kultūras 
pasākumu organizatore 

Ilga Porniece

sadziedāšanās svētku dalībnieki satiekas tārgalē. ILGAS PoRNIeCeS ARhīVA FoTo

Iesaka daudz kustēties un staigāt

saviem vienaudžiem Ventspils 
novadā Mirdza novēl labu 
veselību, vēlmi kustēties un 
staigāt, jo tā ilgāk var saglabāt 
možu garu. Marlenas ZvaigZnes foto 
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ugāle

Sens ticējums vēsta, ka Sveču 
dienā jāsmejas un jāsmīdina citi, 
lai prāts būtu jautrs, bet gads labs 
un saulains. Tad nu arī grupas 
“Ezīši” bērni un skolotājas Baiba 
Kečko un Sandra Leigute svinēja 
šo dienu ar dziesmām, rotaļām un 
jautrām atrakcijām. 

Pie bērniem ciemojās Bite un Lācis, 
kas bija noskumis par kārtīgi neizgulē-
to ziemas miegu. Bite pacienāja Lāci ar 
medu, iedeva vasku sveču gatavošanai, 
bet bērni viņu iepriecināja ar rotaļu. Jau 
Sveču nedēļas sākumā vecāki atnesa da-
žādas sveces, no tām skolotājas kopā ar 
audzēkņiem veidoja izstādi.  Pasākumā 
vēlreiz tika aplūkota izstāde un pārrunāti 
ugunsdrošības noteikumi. Tad bērni un 
skolotājas darbojās radošajās darbnīcās 
– krāsoja svečturus un gatavoja sveces no 
vaska plāksnēm. Ieliekot sveces svečturos, 
visi bija patīkami pārsteigti par brīnišķīgo 
rezultātu. Noslēgumā bērni jautrojās, da-
žādos veidos pūšot spalviņas. Sveču dienai 
veltītajā pasākumā mūsu audzēkņi guva 
izpratni par sveci kā gaismas un prieka 
avotu, kas prasa ievērot piesardzību. 

“Uz lielu balli sanāca sveces,” – tā 
skandēja grupas “Pūcītes” pārstāvji, atzī-
mējot Sveču dienu. Skanēja dziesmiņas 
par svecītēm, kas mijās ar rotaļām par avi-
tiņām, kurām ir liela loma senāko sveču 
gatavošanā, kā arī tika dejots un stāstīti 
ticējumi par šo dienu. Sveču dienā jāvēro 
laiks – ja tas ir miglains, tad būšot ražīgs 
un bagāts gads, bet siena laiks – lietains. 
2.  februāris tiešām bija miglains, tad nu 
gaidīsim, vai taisnība šim novērojumam.

Sveču klāsts ir tik daudzveidīgs un ba-
gāts, – to redzējām grupā, aplūkojot gan 
bērnu un viņu vecāku gatavotās un zīmē-
tās sveces, gan īstās sveces grupā iekārto-
tajā izstādē. Savu sveci varēja pagatavot 
arī katrs bērns – gan no vaska, gan papīra 
rullīša, gan veidojot apsveikumu. To droši 

varēja darīt, jo Sveču dienā nedrīkst šūt 
un adīt, vārīt kāpostus, bet liet sveces un 
doties ciemos gan var, jo šie darbiņi dod 
gaismu un silda sirdi. Sakām paldies bēr-
nu vecākiem par atsaucību un interesan-
tajiem darbiem. Sveču dienā kopā ar bēr-
niem bija skolotāja Guna Ūrmane.

“Mīlestība – tas ir tas, kas liek tev 
smaidīt, kad tu esi noguris”, “Vairāk par 
visiem mani mīl mamma, jo neviens cits 
man nedod buču pirms gulētiešanas” – 
šīs ir dažas “pērles” no internetā lasāma-
jām sešus gadus vecu bērnu atziņām, ku-
ras izrakstījusi skolotāja Ilze Venškevica. 
Ja par citu informāciju globālajā tīmeklī 
nākas šaubīties, tad šīm rindām gribas 
piekrist uzreiz, jo arī mūsu pašu bērni ik 
brīdi mājās, ik dienu bērnudārzā vārdos 
un darbos apliecina, ka viņu sirsniņas 
jūt dziļāk un patiesāk. Atliek vien mums 
visiem, vecākiem un sabiedrībai, pacens-
ties, lai tās, lielas augot, saglabātu savu 
vienreizību un strauji pukstētu vienmēr. 
Lai apkārt mums mīlestība valda. Ilze 
Venškevica turpina stāstījumu par savas 
grupas svētkiem.

Nedēļu pirms tiem grupā darbojās Va-

lentīndienas pasts, varēja cits citam gata-
vot kartītes un apsveikumus. 14. februāra 
rītā sapucējušies visi ieradās pirmsskolā, 
kur bija plānota disenīte. Dienas garumā 
bērniem bija dažādi interesanti uzdevumi, 
atrakcijas. Pašiem balsojot, tika izvēlēts 
Valentīns un Valentīna. Bija pieejams foto 
stūrītis, skanēja mūzika, un bērni griezās 
dejā. Uz vaigiem parādījās pa kādai sirsni-
ņai. 

Tā kopīgi tika izbaudīta šī skaistā die-
na.

“Zīļuku” grupas bērni draudzības 
dienu svinēja kopā ar Lācīti Pekainīti. 
Viņi noskaidroja, ar ko var draudzēties, 
kādiem draugiem jābūt. Draudzība ir ne 
tikai kopīgas rotaļas, bet arī palīdzība 
grūtos brīžos. Turpinājumā bērni skatījās 
teātra izrādi pēc V. Sutejeva pasakas “Pī-
lēns un Cālēns”. Pēc izrādes katrs izrotā-
ja apsveikumu – piepildīja savu sirsniņu. 
Tad izveidojām kopīgu draudzības koku, 
pakarinot apsveikumus uz izplaucētiem 
koka zariem. Dejas un rotaļas rādīja lab-
vēlīgu un draudzīgu noskaņu, bet galvenā 
atziņa, ko ieguvām, ir tā, ka bērnudārzā 
visi draudzējas, stāsta skolotāja Rita Bu-
gajenko.

Zem draudzības zīmes – sirsniņas 
– kopā ar skolotāju Ingrīdu Ziemiņu 
14.  februāri aizvadīja četrgadīgo bērnu 
grupa “Kukainīši”. Jau no paša rīta meite-
nes un zēnus gaidīja pārsteigums – mazas 
uzlīmes uz vaigiem. Visu nedēļu bērni ga-
tavoja sirsniņas, zīmēja zīmējumus savam 
draugam, klausījās pasakas par draudzību 
un izteica savas domas, kā viņi rīkotos 
kādā konkrētā situācijā.

“Kukainīšu” grupā visi ir draudzīgi un 
saprot, ka draugu ir grūti iegūt, bet viegli 
pazaudēt. Draudzības dienā bērni gata-
voja draudzības aproci. Uzdevums nebija 
vienkāršs, jo katrs uzvēra aprocei savu 
elementu, kas šo aproci padarīja unikālu. 

Daina Vispoļska

Jubilejas pavasaris 
Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolā

Šogad Ventspils novada Ugāles 
Mūzikas un mākslas skola svin savu 30 
gadu jubileju. Svētkos gribam priecāties 
paši un iepriecināt citus, tāpēc aicinām 
uz pasākumiem, ko esam iecerējuši. 

1. aprīlī pulksten 19 Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolā klaviermūzikas vakars. Uzstāsies 
mūsu audzēkņi, kā arī viesi no Ventspils Mūzi-
kas vidusskolas – studente, mūsu absolvente Ieva 
Emka un pasniedzēju duets Sana Villeruša un 
Francis Gaiļus.  

17. aprīlī pulksten 19 Ugāles tautas namā 
“Mežrūpnieki” tiks dots vārds pūtējiem – muzi-
cēs mūsu audzēkņi, pedagogi, kā arī pūtēju orķes-
tris “Ugāle”. Tiek gatavoti visdažādāko ansambļu 
priekšnesumi, bet solistiem būs iespēja spēlēt gan 
pie klavierēm, gan ar orķestri.

Aprīlī Ugāles Mūzikas un mākslas skolas iz-
stāžu zālē būs apskatāma mākslas programmas 
absolventu darbu izstāde. Tā solās būt ļoti intere-
santa, jo jaunieši strādā atšķirīgi, viņiem veidojas 
savs skatījums un mākslinieciskais rokraksts. Par 
izstādes atvēršanas dienu un laiku informēsim 
atsevišķi.

Par to, ko apgūst un spēj mūsu audzēkņi, lielā-
kais prieks, protams, ir vecākiem un skolotājiem. 
Tieši viņiem saku vislielāko paldies par paveikto. 
Mūsu skola lepojas ar lielisku, profesionālu un ra-
došu pedagogu sastāvu. Kolektīvā pēdējos gados 
ir ienākuši jauni skolotāji, jaunu sparu ir ieguvusi 
Pūtēju nodaļa. Tieši pēc mūsu saksofona spēles 
skolotājas Kristīnes Šķēles iniciatīvas 13.  martā 
pulksten 13 Ugāles vidusskolā viesosies saksofo-
nisti no Ventspils – šajā mācību gadā izveidotais 
Ventspils Jaunrades nama saksofonu oktets, kurā 
muzicē saksofona mūziku mīloši jaunieši un sak-
sofona spēles skolotājas, un Ventspils Mūzikas 
vidusskolas saksofonu kvartets. Abu ansambļu 
vadītājas ir Ventspils Mūzikas vidusskolas absol-
ventes un skolotājas – Daiga Solovjova un Kris-
tīne Šķēle. Skanēs gan tautas mūzikas šedevri, 
gan akadēmiskās mūzikas pārlikumi saksofonu 
ansambļiem, gan populārā mūzika. Visos pasā-
kumos ieeja bez maksas. 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore
Rasma Petmane

Veicināt lietpratību 
bērnu un jauniešu 
pilsoniskās līdzdalības, 
kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā – tāds 
ir šī konkursa nemainīgs 
mērķis ar uzdevumiem 
attīstīt un pilnveidot bērnu 
un jauniešu skatuves runas 
kultūru un aktiermeistarību, 
profesionāli novērtēt 
dalībnieku iemaņas, sekmēt 
bērnu un jauniešu interesi 
par latviešu un pasaules 
literatūras mantojumu.   

29. februārī Ventspils Gal-
venajā bibliotēkā notika mūsu 

informācija

Februāra svētki “Lācītī”

Noslēdzies ikgadējais skatuves runas konkurss 
novada skolēnu skatuves runas 
konkurss, kurā piedalījās 27 dalīb-
nieki no septiņām skolām. Žūrijā 
sava aroda meistares – Ventspils 
Jaunrades nama teātra studijas 
vadītāja Ineta Kalniņa, novada 
Kultūras nodaļas vadītāja Zane 
Pamše. Ikviena runātāja sniegums 
tika vērtēts pēc noteiktiem kritē-
rijiem – domas atklāsme, spilgtu 
priekšstatu esamība un atklāsme 
klausītājam, kontakts ar klausītā-
ju, skaidra dikcija un artikulācija, 
repertuāra atbilstība runātājam. 
Daudzu skolēnu sniegums pār-
sniedza 40 punktus un bija no-
vērtējams kā augsts, bet tikai divi 

– Tārgales pamatskolas 1. klases 
skolnieks Krišs Zariņš (skolotāja 
Zanda Dulverka) ar izpildīto A. 
Kronenberga “Tuntuļu Jurītis ga-
nos” un J. Širmaņa “Krikša laime” 
un Zūru pamatskolas 9. klases 
skolniece Undīne Gūtmane (sko-
lotāja Laila Rutule) ar M. Freima-
ņa “Balādi par sirdīm salauztām” 
un I.  Ziedoņa “Nekas, tu neuz-
traucies” – pārstāvēs mūsu nova-
du Kurzemes reģiona skatuves ru-
nas konkursā 12. martā Kandavā. 
Visi saņēma Izglītības pārvaldes 
sagatavotu un žūrijas komisijas 
parakstītu pateicību par veiksmī-
gu dalību pasākumā.

Jāpiebilst, ka Kandavas kon-
kursam ir izvirzīts papildu mērķis 
– kultūras mantojuma apguve, ie-
saistoties Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un pilnveidē. Kā vien-
mēr, arī šoreiz novēlam savējiem 
labus panākumus, pārliecību par 
to, ka būsim labākie!

Izglītības pārvaldes metodiķe, 
žūrijas komisijas locekle Tamāra 
Kuciņa

tārgales pamatskolas  
1. klases skolnieks  

Krišs ar māmiņu. 
TAMāRAS KUCIņAS FoTo

Kolāža  no vecāku un bērnu 
kopdarbu izstādes grupā 
“pūcītes”. dAINAS VISPoļSKAS FoTo
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užava

Tikšanās ar Andru Manfeldi 

Ļoti darbīgs mēnesis 

Dažādais februāris

Užavas pamatskolā febru
āris aizritēja nemanot, jo 
tik daudz kas notika un bija 
jāpa spēj. Projektā “Sveiks un 
vesels Ventspils novadā” sko
lēni arī februārī apmeklēja 
peldēšanas nodarbības 
Ventspils peldbaseinā.

Viņi vienmēr no nodarbībām 
atgriežas noguruši, bet ļoti labā 
omā. Bērni ar nepacietību gaida 
katru nākamo nodarbību. Savu-
kārt skolēnu pašpārvalde gādāja, lai 
sportiskais gars nepazūd, un sarī-
koja sākumskolas skolēniem tautas 
bumbas turnīru. Arī par Valentīn-

pie viņiem, kā tiek organizēts mācī-
bu darbs. Skolā viesojās arī Vents-
pils Pašvaldības policijas pārstāve 
Eva Dermaka un stāstīja, kā norit 
policistu ikdiena un kas jādara, lai 
kļūtu par policistu. Arī Projektu 
dienas skolā šogad bija saistītas ar 
karjeras iespēju izpēti. 7.–9. klašu  
skolēni devās uz Ziru pagasta di-
vām saimniecībām. Z/s “Palāsītes” 
skolēniem bija iespēja izzināt, kāda 
ir graudkopju ikdiena, kādas zinā-
šanas nepieciešamas šajā nozarē, 
kā arī uzzināja par iespēju mācīties 
Kandavas tehnikumā. Savukārt z/s 
“Kalnarāji” skolēniem bija iespēja 
izzināt šīs saimniecības specifiku un 
idejas karjeras izaugsmei. Vēl Pro-
jektu dienu laikā skolēni tikās ar no-
vada karjeras izglītības konsultanti 
Evu Zeltzaķi, kuras nodarbības sko-
lēniem patīk, jo ir interesantas. Pal-
dies visiem, kuri atbalstīja Užavas 
pamatskolas skolēnus Projektu die-
nās! Šogad vairāki skolēni piedalījās 
arī Ēnu dienā un pēc tam stāstīja par 
pieredzēto un uzzināto. Projektu 
dienu laikā skolēniem bija iespēja 
praktiski darboties un izpētīt, cik 
daudz profesiju nepieciešams, lai 
mēs būtu apģērbti un skaisti. Katrai 
grupai bija jāpagatavo lelle, kurai 
bija jāveido meikaps, frizūra, jāizvē-
las apģērbs, aksesuāri. Tika runāts 
par karjeras iespējām jau tagad un 
nākotnē, arī par to, kādos mācību 
priekšmetos apgūtās zināšanas ne-
pieciešamas, lai to visu pagatavotu. 
Secinājums bija viens – visi mācību 
priekšmeti ir svarīgi. 

Lai gan dažādu pasākumu bija 
daudz, netika aizmirsts arī par mā-
cību darbu. Skolas labākie matemā-
tiķi Laura Ziemele, Sandris Kozubs 
un Šarlote Smirnova piedalījās 
starpnovadu matemātikas olimpi-
ādē. Māris Grīniņš un Jānis Kārkliņš  
demonstrēja savas zināšanas un 
prasmes mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē, bet Laura Ziemele pie-
dalījās vizuālās mākslas olimpiādē. 
Februāris saspringts bija 3. un 6. kla-
ses audzēkņiem, jo bija jāraksta di-
agnosticējošie darbi matemātikā un 
latviešu valodā. Savukārt skolas ska-
nīgākās dziedātājas piedalījās vokā-
lajā konkursā “Balsis” Puzē. Notika 
arī skatuves runas konkurss, kurā 
noskaidroja, kuri piedalīsies liela-
jā konkursā.  Februāra izskaņā uz 
skatuves runas konkursu Ventspils 
bibliotēkā devās Daniels Gūtmanis 
un Sāra Felicita Maļinovska. 

Jau daudzu gadu garumā sko-
lai ir ļoti laba sadarbība ar Užavas 
bibliotēku un tās vadītāju Dagniju 
Latišu. Bērni labprāt apmeklē bib-
liotēku un piedalās tās organizētajos 
pasākumos. Februārī uz  “Bērnu žū-
rijas” noslēguma pasākumu Dagnija 
aicināja skolas čaklākos lasītājus. 
Arī pirmsskolas grupas piecgadīgie 
un sešgadīgie bērni ir iesaistījušies 
grāmatu lasīšanā. Katru piektdienu 
viņi devās uz bibliotēku, lai kopā ar 
Dagniju lasītu grāmatas, klausītos 
grāmatu lasīšanu. Arī uz mājām tika 
ņemtas grāmatas, lai tās palasītu 
kopā ar vecākiem. 

Anita Pāvelsone 

projektu dienā skolēni iepazīst zemnieku ikdienu. ULdA ĶeMeRA FoTo

18. februārī Užavas 
pamatskolā viesojās 
rakstniece un dzejniece 
Andra Manfelde. Tikšanās 
notika Valsts kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) atbalstītajā 
projektā “Rakstnieks lauku 
bibliotēkā.” 

Rakstniece pastāstīja par bērnī-
bu un skolas gadiem, kuri aizvadīti 
Kuldīgā, kā arī iepazīstināja ar savu 
literāro darbību. Autore raksta gan 
dzeju, gan stāstus un romānus, arī 
literārās pasakas pieaugušajiem un 
bērniem. Viens no pirmajiem kriti-
ķu atzītajiem darbiem ir dokumen-
tālais darbs “Adata” (2005). Stāsts ir 
daļēji autobiogrāfisks un skar nar-
kotiku problēmas, ar kurām jaunībā 
saskārusies arī pati rakstniece. Viens 
no populārākajiem un zināmāka-
jiem darbiem ir romāns “Virsnieku 
sievas” (2017) vēsturiskajā latvie-
šu prozas  sērijā “Mēs. Latvija. XX 
gadsimts”. Bērniem un vecākiem ir 
iesākta pasaku sērija, kurā jau iznā-

kušas divas grāmatas. Pirmā – “Vēja 
vīrs un mēs” (2018) – veltīta Vents-
pilij, otrā – “Ceriņslotas zīmējumi” 
(2019) – Kuldīgai. Rakstniece pati 
šīs grāmatas ilustrējusi. Nākamās 
pilsētas, kurām būs sava grāmata, ir 
Jūrmala un Jelgava. 

Pasākuma apmeklētājus Užavā 
sagaidīja arī kāds patīkams pārstei-
gums. Tikšanās dalībnieki bija vieni 
no pirmajiem, kuriem tika prezen-
tēta jaunākā autores grāmata – ro-
māns “Vilcēni” (2020). Ar patiesu 
interesi visi klātesošie klausījās, par 
ko stāstīts jaunajā autores darbā, 
kurš solās būt gana interesants un 
aizraujošs dažāda vecuma lasītājiem.  

Romāna “Vilcēni” darbība ri-
sinās pagājušā gadsimta 90.  gadu 
sākumā starp diviem jaudīgiem lie-
lumiem – upi un jūru. Tā varoņi ir 
pusaudžu banda – vilcēni. Tomēr 
romāns nav nedz par Jūrmalu, nedz 
vēsturisko laiku, nedz hormonu tra-
cinātu jaunību. Kas notiek, ja dzīves 
pavasaris sakrīt ar dabas un valsts 
pavasari? Neirotiskā nedrošība 
rada vēl vienu zudušo paaudzi, kas 
savā ceļā uz brīvību sagrauj ne tikai 
pieturvietu stiklus, bet arī paši sevi 
un savus tuvākos. Tomēr skrējiens 
pēc absolūtas brīvības ir veltīgs, jo 
no atbildības par savu rīcību neat-
svabina pat nāve. Noslēpumainais 
Laivinieks, kurš klejo no viena upes 
krasta uz otru, vienam no vilcēniem 
vēstī: “Ja aiziets nepareizi, ir jāat-
griežas sākumpunktā, tikai tā iespē-
jams kļūt brīvam.” Jeb – citu nodot 
nav iespējams, vien sevi.

Jaunā grāmata jau pieejama bib-
liotēkā. 

rakstniece ar savu jauno 
grāmatu “Vilcēni”.

Dagnijas latišas foto

Februāris Užavā bija ļoti 
dažāds un daudzveidīgs, 
tādēļ ikviens varēja atrast 
kaut ko sev tuvu. 

Vajag tikai gribēt un izkāpt no 
savas komforta zonas. Atlieciet 
savus vakara seriālus malā un pa-
sekojiet līdzi, kas notiek jūsu pa-
gasta tautas namā! Februāris varēja 
izvērsties par sportiski ļoti aktīvu 
laiku ikvienam užavniekam, jo tau-
tas namā Ventspils novada projekta 
“Sveiks un vesels” gaitā bija iespēja 
apmeklēt četras jogas nodarbības, 
kurās trenere G. Goldmane mācīja 
pareizi elpot, pildot dažādus vingri-
nājumus, kas palīdz izstaipīt mūsu 
ierūsējušos muskuļus. 

13. februārī tika atklāta bijušās 
užavnieces Ingas Veisas izstāde ar 
darbiem krustdūriena tehnikā. Inga 
stāstīja par savu darbu tapšanu, par 
to, kā tiek izvēlēts konkrētais attēls, 
kā tiek piemeklēti diegi šūšanai, par 
laiku, ko pavada, izšujot gleznu. In-
teresantus stāstus par dzimtas rok-
darbu tradīcijām un ne tikai to pa-
stāstīja Ingas mamma Gaļina Veisa. 
Izstāde līdz 25. martam vēl ir apska-
tāma Užavas tautas nama zālē.

17. februārī pie mums viesojās 
firmas “Mary Kay” speciālistes, kas 
ikvienu konsultēja par jaunumiem 
skaistumkopšanā. Katrs varēja 
praktizēties uz savas sejas un redzēt, 
ko spēj izdarīt kosmētika.

21. februārī tautas namā mazos 
nebēdņus Pasaku rītā gaidīja rūķī-
tis Vannītis, kurš bērnus iepazīs-
tināja ar dažādiem stāstiņiem par 
kaķiem. No stāstiņa par kaķenīti 
Cepurīti mācījāmies, ka dzīvnie-
ciņi ir jāmīl visu laiku, ja tie ir pa-
ņemti ģimenē. Tos nedrīkst aizvest 
un pamest pagalmā, kā tas notika 
ar mazo kaķīti stāstiņā. Turpināju-
mā zīmējām cepures kaķenītei Ce-
purītei, mielojāmies ar rūķa Van-
nīša siltajiem, smaržīgajiem speķa 
raušiem. Nobeigumā rūķis katram 
klausītājam uzdāvināja krāsainu 
un saldu pavasara taureni. 

Gita Vilgute

Dagnija Latiša
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rūķītis Vannītis stāstīja bērniem par kaķiem. 

Viena no ingas Veisas 
krustdūriena tehnikā 
izšūtajām glezniņām. 

dienas pasākumu skolā gādāja paš-
pārvalde. Šajā dienā gan sportoja, 
gan dejoja, gan daudz ko citu darīja. 
Pirms tam tika organizēta radošā 
pēcpusdiena “Radi prieku un saņem 
prieku pretī!”, kurā gatavoja Valen-
tīndienas apsveikumus. Pirmsskolas 
grupā februārī jau otro gadu notika 
Valentīndienas disenīte. Februāris 
šogad skolā bija ar karjeras izglītības 
pasākumiem bagāts. Skolā viesojās 
Kuldīgas tehnikuma pārstāvji, kas 
pastāstīja, kādas profesijas var apgūt 
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vārve

VĀRVES PII “ZĪĻUKS”  
ŠOGAD

VENTAVā SVINĒS SAVU  
45. JUBILEJU

UN FILIāLE “ROZĪTĒS” 
VāRVĒ 10. JUBILEJU.

Tādēļ mēs, pašreizējie  
audzēkņi un darbinieki,  
izsludinām konkursu –  

“ZĪĻUKS”  
TAVĀS ATMIņĀS!

                      
Aicinām iesniegt vizuālus, 

literārus darbus un fotogrāfijas 
par laiku, kuru pavadīji “Zīļukā” 
Ventavā vai Vārvē.

Zīmējumus, dzejoļus, stāsti-
ņus, fotogrāfijas un citus darinā-
jumus vari iesniegt personīgi “Zī-
ļukā”, Ventavā, Liepu ielā 2, Vārvē 
“Rozītēs”, atdot savai skolotājai 
vai sūtīt uz e-pastu ziluks@vents-
pilsnd.lv līdz 18. martam.

Interesantāko darbu autori 
saņems piemiņas veltes.

Tavs “Zīļuks” 

Jubileja un Projektu dienas
2020. gads Zūru 

pamatskolā ir sācies labi – 
atzīmējām mācību iestādes 
184. dzimšanas dienu. Par 
skolas dzimšanas dienu 
atceramies katru gadu, bet 
apaļajās un pusapaļajās 
jubilejās aicinām skolas 
absolventus uz salidojumu. 

Šogad dzimšanas dienai iz-
vēlējāmies ideju – skolas durvis. 
No skolas var iziet pa astoņām 
durvīm, ikdienā skolēni izmanto 
divas, bet dzimšanas diena galu 
galā ir īpaša diena. Šoreiz sko-
las iekšpagalmā nonācām, izejot 
pa visām astoņām durvīm, īpaša 
iespēja bija 8. un 9.  klases skolē-
niem, kuri pa evakuācijas kāpnēm 
no 2. stāva nokāpa tieši pagalmā. 
Svētki turpinājās vestibilā, un 
skaitlis “184”  atgādināja, cik ilgs 
laiks pagājis, kopš Zūru pagastā 
izveidota skola. 

Kā katru gadu, februārī sko-
lēnu un skolotāju ikdienas kārtī-
bu nomaina Projektu dienas. 5.– 
9.  klašu audzēkņu darbu vienoja 
tēma “Lietu dzīve”. Katrai lietai ir 
savs laiks, kad tai ir sevišķa nozī-
me. Varbūt tā ir pavisam jauna, 
tikko ienākusi dzīvē. Varbūt tā ir 
ilgi gaidīta, beidzot sagaidīta un 
priecē ar savu klātbūtni. Lieta var 
ienākt kā dāvana, kuru glabājam 
un atceramies dāvinātāju. Kas no-
tiek, kad lieta ir izmantota, nove-
cojusi, varbūt apnikusi? Ko darām 
ar to, kas it kā paliek pāri – ar tuk-
šu pudeli, korķīti, papīra puslapu, 

izlasītu grāmatu vai kādu lietu, 
kuru aizstājusi jauna, modernāka? 
Skolēnu grupas izvirzīja idejas, 
plānoja darbus, kā dot lietām otro 
dzīvi. Katra grupa atrada labāko 
risinājumu – izgatavot Valentīn-
dienas dāvanu no krāsainā papī-
ra atlikumiem un no plastmasas 
pudeles daļas. Valentīndienai par 
godu tika izgatavots telpas dekors, 
protams, ar sirsniņām.

Izrādās, ka bibliotēkas grā-
matas var beigt pildīt parasto 
grāmatu funkciju un kļūt par visu 
noslēpumu glabātavām, organi-
zatoriem, vienkārši dekoratīviem 
elementiem un pat par galdu. Sa-
liekot vairākas krietni biezas grā-
matas vienu virs otras, tās sastip-
rinot un uzliekot virsmu, ir gatavs 
galdiņš. Ir “laimīgās” lietas, kuras 
sen ir aizstātas ar modernākām, 

bet tās paliek kā muzeju eksponā-
ti, lai nestu informāciju par pagāt-
ni un atgādinātu, cik svarīga, pat 
dārga tā bijusi. Skolēnu grupa de-
vās uz Vārves pagasta novadpēt-
niecības ekspozīciju Zūrās, kur 
savu jauno dzīvi izdzīvo Kurzemē 
pirmās cukurfabrikas eksponāti 
un visas ar cukuru saistītās lietas. 
Mūsdienās nozīmīte, kas pirkta 
ekskursijā, vairs nav īpaši aktuā-
la, bet pagājušajā gadsimtā tā bija 
tradīcija – klasificēt nozīmītes bija 
prasme, ko apguva skolēni. Skolā 
vairākām senajām lietām nākamā 
dzīve sākusies skolas muzejā, pa-
gasta iedzīvotāju atnestos vējluk-
turus, dūmkannu, lampu un ple-
tīzeri, telefona aparātu vajadzēja 
rūpīgi apkopt, lai tie greznotos, 
pat radītu izbrīnu, kas un kā da-
rīts pirms simts un vairāk gadiem.

No koka atgriezumiem tika 
radītas jaunas lietas – tās kļuva 
par nelielu informācijas stendu, 
pārtapa koka automobiļos, tika 
izveidota koka automobiļu trase, 
kas kļūs par sacensību vietu.

Projektu Kuldīgā, kur no 2019. 
gada rudens apskatāma industriālā 
mantojuma daļa “Adatu tornis”, ie-
pazina 5. un 6. klases skolēni. Pro-
jekts atklāj Baltijas guberņā lielāko 
adatu fabrikas ekspozīciju. Adata 
nav tikai ierastais šūšanas piede-
rums, tai ir liela nozīme mūzikā, 
medicīnā un ģeogrāfijā. Adatu izga-
tavošanas un izmantošanas vēsture 
ir skats pagātnē, iespēja salīdzināt, 
kā mainījusies ikdienas dzīve

Sākumskolas klašu skolēni 
pievērsās veselīgam dzīvesvei-
dam. Tiekoties ar stāstnieci Līgu 
Reiteri, varēja noskaidrot, kāds 
ieguvums var būt no augiem, kā 
pagatavot skrubi, lai noberztu 
ziemas sārņus. Izrādījās, ka dār-

zeņi ir muzikāli, par tiem ir daudz 
dziesmu un rotaļu. Bez kustībām 
nevari būt veselīgs, pašu izdomā-
tas un jau zināmas spēles projektu 
norisi padarīja interesantāku un 
aktīvāku. Skolēni atklāja veselīga 
uztura noslēpumus, klāja galdu, 
izmantojot veselīgus produktus, 
bija gan zināmi, gan no jauna at-
klāti produkti, kuri dod spēku ik-
dienā, padara bagātīgāku svētku 
maltīti.

Projektu dienās paveikto va-
rēja novērtēt ikviens, jo skolas 
vestibilos bija redzami gan jaunie 
izstrādājumi, gan plakāti. Skolēni 
paši novērtēja savu veikumu, ana-
lizēja interesantākos iespaidus. 
Katru gadu Projektu dienas atšķi-
ras – katru gadu skolēniem rodas 
jaunas idejas, tās kopā ar skolo-
tāju konsultantu tiek īstenotas, 
ieviešot jauninājumus arī jau labi 
zināmās lietās.

Skolotāja Inta Šterna

Izsludina projektu konkursu 
jauniešu aktivitātēm

informācija

Ventspils novada 
pašvaldība izsludina 
projektu konkursu 
“Jaunietis darbībā 2020”, 
lai atbalstītu novada 
pašvaldības iestādes un to 
struktūrvienības, Ventspils 
novadā reģistrētas juridiskas 
personas, juridisku 
personu apvienības, 
individuālos komersantus, 
kā arī personas, kas 
Valsts ieņēmumu 
dienestā reģistrējušās kā 
saimnieciskās darbības 
veicējas.

Projektu konkursa mērķis ir 
sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā 
laika pavadīšanu, viņu līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē, informētību 
par nodarbinātību un karjeras 
izglītību, veicināt kultūras man-

tojuma un tradicionālās kultūras 
saglabāšanu un sociālo risku gru-
pu integrāciju, rosināt jauniešus 
iesaistīties sporta un veselību vei-
cinošos pasākumos, kā arī tema-
tiskos sadarbības pasākumos un 
radošajās darbnīcās. 

Izskatot pieteikumus, Soci-
ālās, izglītības, kultūras un sporta 
komitejas pārstāvji dos priekšro-
ku inovatīviem un izglītojošiem 
projektiem, kā arī tādiem projek-
tiem, kas sekmē Ventspils novada 
jauniešu kultūrvides attīstību un 
ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības 
veidošanā. 

Konkursa pasākumu finansē-
šanas fonds ir 2000 eiro, vienam 
projektam maksimāli piešķiramā 
summa – 400 eiro. Projektu ie-
sniegšanas termiņš – 17. aprīlis.  

Marlena Zvaigzne 

skolēni pēta senos laikos izmantotus priekšmetus.

no papīra, kas vairs netiek izmantots, izgatavota pele.

intas šternas foto
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

noVada iedZīVotāju 
ieVērīBai!
Novada domes informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
netiek publicēti privātpersonu un 
novada domei nesaistītu institūciju 
sludinājumi vai reklāma.

domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
līdz 30. martam. 
nākamais numurs iznāks 
14. aprīlī.

Ventspils novada Dzimtsa
rakstu nodaļā 2020. gada 
februārī reģistrēti trīs jaun
dzimušie – Vārves pagastā, 
Piltenē un Puzes pagastā.  

Latvijas U16 čempionāts telpās

Sacensības  
U18 un U20 vecuma grupām

pope

Ar mazbānīti līdz dzejai

“VĀRTOS” – restaurētās 
rokoratorijas pirmatskaņojums

sports

19 Ventspils novada BJSS 
audzēkņi devās uz Kuldīgu, lai 
cīnītos par Latvijas čempio nā
ta medaļām U18 un U20 grupā.

Par Latvijas čempionu U18 
grupā kļuva Māris Ansbergs, kurš 
uzvarēja 2000 m šķēršļu skrējienā 
(rezultāts – 6:27,21). Pavisam tuvu 
medaļai bija Jēkabs Priekulis, kuram 
pat ar personīgo rekordu mazliet 
pietrūka līdz 3. vietai (rez. 14,56m).

P. Bogdanova – 7. vieta 60 m/b 
(rez. 9,31s.), 9.  vieta trīssoļlēkšanā 
(rez. 10,30m), 14.  vieta tāllēkšanā 
(rez. 4,93m); K. Plotnieks – 6.  vie-
ta trīssoļlēkšanā (rez. 12,22m), 
23. vieta tāllēkšanā (rez. 5,30m); S. 
Strauss – 5. vieta 2000 m šķ. skrējie-
nā (rez. 7:57,13), 11. vieta augstlēk-
šanā (1,70m), 15. vieta 800 m (rez. 
2:19.68); K. M. Zegners – 7.  vieta 
lodes grūšanā (rez. 12,94m); K. Bog-
danovs – 9. vieta lodes grūšanā (rez. 
12,05m); M. Harlamovs – 9.  vieta 
60m/b (rez. 9,68s.), 26.  vieta 60 m 

(rez. 7,85s.); R. Blumfelde – 13. vieta 
augstlēkšanā (rez. 1,45m); K. Mi-
helsons – 14.  vieta trīssoļlēkšanā 
(rez. 11,45m), 40.  vieta 60 m (rez. 
8,08s.); K. Muižnieks – 14. vieta lo-
des grūšanā (rez. 10,67m); R. Zāle – 
16. vieta augstlēkšanā (rez. 1,45m); 
M. Matisova – 20. vieta 60 m (rez. 
8,57s.), 20. vieta 300 m (rez. 45,99s.); 
K. Antaļiks – 16. vieta 800 m (rez. 
2:20.88), 33. vieta 60 m (rez. 7,94s.).

U20 grupas rezultāti: Z. Bērziņa 
– 6.  vieta trīssoļlēkšanā (rez. 10,69 
m), 7. vieta tāllēkšanā (rez. 5,16m); 
T. Freimane – 10.  vieta 60 m (rez. 
8,25s.), 12. vieta 200 m (rez. 27,71s.); 
I. Priekule – 6.  vieta 800 m (rez. 
2:43,60), 19. vieta 60 m (8,61s.); M. 
V. Grieze – 6. vieta 2000 m šķ. skrē-
jienā (rez. 7:29,03), 20. vieta 1500 m 
(rez. 4:51,31).

Paldies audzēkņiem par pašat-
devi sektoros un skrejceļā, kā arī tre-
neriem par audzēkņu sagatavošanu.

Jolanta Ziemele 

22. un 23. februārī 
Liepājas Olimpiskā centra 
vieglatlētikas manēžā tikās 
Latvijas spēcīgākie U16 
vieglatlēti, lai cīnītos par 
medaļām 12 disciplīnās.

Ventspils novada BJSS audzēk-
nis Gabriels Toms Kvecko izcīnīja 
augstākā kaluma jeb zelta medaļu 
2000 m (rez. 6:40,09), otrajā sacen-
sību dienā Gabrielam, iespējams, 
nedaudz pietrūka spēka, un 1000 m 
tika izcīnīta 4. vieta (rez. 2:56,47).

Vairāki sportisti iekļuva labāko 
desmitniekā. Ansim Miķelsonam 
9. vieta tāllēkšanā (rez. 5,40 m), Te-
rēzai Annai Žagarei 10. vieta trīssoļ-

lēkšanā (rez. 9,52 m), Kristai Bieza-
jai 8. vieta lodes grūšanā (rez. 9,94 
m), Akselam Prolam 10. vieta lodes 
grūšanā (rez. 10,49 m).

Latvijas U16 čempionātā cīnī-
jās arī Sana Rūmniece, Nikola Kate 
Punka, Armands Bakanauskis, Ro-
berts Ļubeļskis, Samanta Osiņa, Ka-
rolīna Karla Matisone, Laima Prūse, 
Markuss Meiļuns, Nauris Alens Jaš-
kovičs.

Paldies treneriem Dainim Lodi-
ņam, Arno Kiršteinam, Kasparam 
Gulbim, Agrim Paipalam par au-
dzēkņu sagatavošanu Latvijas čem-
pionātam.

Jolanta Ziemele 

Piektajos “VĀRTOS”, 
kuri šovasar Popes dabas 
koncertzālēs vērsies no 24. 
līdz 26. jūlijam, skanēs ne 
vien grupu “Turaidas roze” un 
“Atom” solistu, Valda Atāla, 
Marko Ojalas, Vara Vētras un 
citu dziesminieku balsis. 

Gaidāms arī unikāls notikums  
– grupas “Pērkons” izpildījumā 
atdzimšanu piedzīvos Imanta 
Kalniņa, Jura Kulakova un Jura 
Sējāna 1984. gadā kopīgi sarakstī-
tā rokoratorija “Kā jūra, kā zeme, 
kā debess” ar Māra Čaklā dzeju. 

Tieši ar šo skaņdarbu leģen-
dārā grupa “Pērkons” atgriezās uz 
skatuves pēc pirmā aizlieguma. 
“Tolaik, kad tika radīta šī oratori-
ja, Imants bija popularitātes vir-
sotnē. Māris rakstīja dzejas, ko 
lasīja visas paaudzes. “Pērkons” 
bija aizliegts. Kad, cerēdami iz-
bēgt no cenzūras žņaugiem, vēr-
sāmies pie Imanta, viņš no kāda 
plaukta izvilka Māra krājumiņu 
un teica: “Rakstām kopā!” Mēs 
katrs mājās komponējām savus 
dzejojumus, un, kad atkal sanā-
cām kopā, paši bijām pārsteigti, 
cik pilnīgi tas viss izveidoja vienu 
veselumu,” saka komponists Juris 
Kulakovs. 

Apvienojot Imanta Kalniņa 

izsmalcināto lirismu, Jura Kula-
kova rokenrola dinamiku un Jura 
Sējāna mierīgo stabilitāti, orato-
rija Māra Čaklā smalkajā dzejas 
valodā runā par jautājumiem, kas 
ir aktuāli šodien un būs vienmēr – 
par karu un mieru, spēku un vāju-

mu, dzimtenes mīlestību un labā 
uzvaru. Šķiet neticami, ka šāds 
latviskās dzīvesziņas pilns pasau-
les līmeņa rokenrols varēja tapt 
pirms gandrīz 40 gadiem drūmā-
kajos padomju režīma gados.

Ilze Meiere

Komponists juris Kulakovs uzstājas popes estrādē.  

Popes pagasta bibliotēkā 
regulāri tiek rīkoti 
pasākumi, uz kuriem aicina 
interesantus cilvēkus tepat 
no mūsu novada, kā arī 
tālākām vietām. 

Februāra sākumā pie popi-
ņiem bija ieradušās divas ko-
lorītas viešņas no Ances: Selga 
Puriņa, skolotāja, vēsturniece un 
filmas “Mazbānīša līnija Vents-
pils–Dundaga, 1934.–1962. gads” 
veidotāja, un Gunta Grietēna, kas 
pērnā gada nogalē izdeva savu 
pirmo dzejas krājumu “Manas ze-
mes elpa”. Uz tikšanos ar abām dā-
mām bija sanācis kupls pulciņš in-
teresentu – krēsli tika pārbīdīti un 
sabīdīti arvien ciešāk, lai visiem 
pietiktu vietas. Skatoties un klau-
soties stāstu par mazbānīša vēs-
turi, daudzi klātesošie atcerējās 
savus bērnības un jaunības gadus 
un labprāt stāstīja savas atmiņas. 
Kādam bānītis saistās ar pirmo 
braucienu uz Rīgu, lai paciemotos 
pie radiem, savukārt bijušo kul-
tūras darbinieci tas ilgāku laiku 
vizinājis uz galvaspilsētu, lai viņa 
varētu iegūt zināšanas izvēlētajā 

specialitātē. Un kur tad vēl jautrie 
braucieni uz ballēm un mājup no 
tām, tāpat arī ne tik patīkamās vi-
zītes pie ārsta Ventspilī, darīšanu 
kārtošana dažādās iestādēs utt. 
Netrūka arī jautru atmiņu: kāds 
atcerējās, kā lēcis ārā no gaitu 
palēninājušā bānīša, lai nebūtu jā-
mēro tik tāls apkārtceļš uz mājām, 
un iekritis pakusušā sniega putrā, 
savukārt cits stāstīja, ka pēc tā, 
kā runājuši iekāpušie pasažieri, 
varējis spriest par to, kurā stacijā 
vilciens apstājies – Popē, Rindā 
vai kur citur. Atmiņu kamols šķe-
tinājās, un runātājos ar interesi 
klausījās arī tie, kam šis senais 
transportlīdzeklis pazīstams vien 
no vecāku, vecvecāku vai citu ve-
cāka gadagājuma cilvēku stāstītā. 
Tā, gluži nemanot mazbānītis aiz-
vizināja klātesošos līdz dzejas pie-
turai. Gunta Grietēna prezentēja 
savu dzejas krājumu un pastāstīja 
par tā tapšanu: par to, kā jau ilgā-
ku laiku krājušies dzejoļi, kā šau-
bījusies, vai tos vajadzētu apko-
pot un izdot grāmatā, kā pagasta 
bibliotekāre viņu iedrošinājusi un 
meitas dzimšanas dienā uzdāvinā-

jušas sākuma kapitālu. “Nevarēju 
taču naudu, kas dāvināta grāma-
tas izdošanai, iztērēt, lai nopirktu 
kleitu,” sacīja Gunta, pavēstot par 
sirsnīgajiem grāmatas atvēršanas 
svētkiem janvāra sākumā Ances 
kultūras namā, kuros izskanējusi 
arī autores un pagasta iedzīvotā-
ja Kaspara Manteja kopīgi radītā 
dziesma, ko videoversijā varēja 
noklausīties arī Popes bibliotēkā 
sanākušie. Tāpat uz ekrāna varēja 
vērot un priecāties par sakopto un 
skaisto vidi Guntas mājās, iepazīt 
viņas ģimeni. Un tad sāka skanēt 
dzeja – vienkārša, sirsnīga un pil-
na mīļuma pret Latviju, cilvēkiem 
un brīnišķo dzimtās zemes dabu. 
Klātesošie vīriešu kārtas pārstāvji 
savukārt mudināja autori vairāk 
nolasīt tos dzejoļus, kuros runāts 
“par gulbīšiem upē, kas mīlestībā 
zied”. Tikšanās beigās visiem bija 
iespēja iegādāties dzejas krājumu. 
Pasākums bija reizē izzinošs un 
dvēseli sildošs, kā arī sirsnīgs at-
miņu brīdis. Paldies par tā orga-
nizēšanu popiņi saka bibliotekārei 
Steidzītei Cīrulei. 

Guna Kranciņa
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