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Pašvaldība vienmēr 
izsaka pateicību skolēniem 
par labiem sasniegumiem 
valsts, starpnovadu un 
novada mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos 
un uzteic arī pedagogus, 
kuri sagatavojuši un 
uzmundrinājuši savus 
audzēkņus. 

Arī aizvadītajā mācību gadā, 
lai veicinātu skolēnu izcilību, 
Valsts izglītības satura centrs 
piedāvāja mācību priekšmetu 
olimpiādes – 11 no tām sadarbī-
bā ar Ventspils pilsētu, veidojot 
starpnovadu posmu, piedalījās vi-
sas novada skolas ar 63 dalībnie-
kiem. Godalgotas vietas saņēma 
18 starpnovadu posma dalībnie-
ki, kuri mācās Ventspils novada 
skolās. Augstākie sasniegumi bija 
latviešu valodas, ekonomikas un 
ķīmijas olimpiādē. Tika organi-
zēti arī četri konkursi – vizuālās 
mākslas, mūzikas neklātienes 
konkurss, koka un metāla, tekstila 
tehnoloģiju konkurss un skatuves 
runas konkurss. 

Šoreiz epidemioloģisko ap-
svērumu dēļ kopīgs svētku pasā-
kums nenotika, bet katras mācību 
iestādes direktors padomāja, kā 
sveikt skolēnus, skolotājus un arī 
vecākus. Paldies visiem par darbu 
un erudīciju, kas nepieciešama, lai 
paveiktu vairāk, nekā tiek prasīts 
ikdienā. Lai ikvienam veiksmīgs 
mācību gada noslēgums un skais-
ta vasara, kurā smelties spēku un 
gaismu!     

Šoreiz pašvaldību vēlēšanās Ventspils novadā 
vēlētājiem bija iespēja balsot par vienu no 
trim sarakstiem. sevi pieteica politiskā partija 
“Latvijas Reģionu apvienība”, Latvijas Zemnieku 
savienība un nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”–”Tēvzemei un brīvībai/LnnK”. 

Katrs saraksts piedāvāja balsot par 18 kandidātiem, 
61,1% bija vīrieši, vecākajam kandidātam bija 67 gadi, bet 
jaunākajam – 21 gads, kandidātu vidējais vecums – 44 
gadi. 70,4% kandidātu ieguvuši augstāko izglītību. Ventspils 
novadā dzīvo 8876 balsstiesīgie, no tiem nobalsoja 2940 

personas. Vēlēšanu komisija secināja, ka ir 2938 derīgas 
aploksnes un 2914 derīgas zīmes. Visvairāk cilvēku (475) 
nobalsoja Ugālē, 362 vēlētāji izvēli izdarīja Piltenē, bet 337 
– Tārgalē. 

Derīgās zīmes liecināja, ka Latvijas Reģionu apvienība 
ieguvusi piecas vietas, Latvijas Zemnieku savienību domē 
pārstāvēs seši, bet Nacionālo apvienību “Visu Latvijai!”–
”Tēvzemei un brīvībai/LNNK” – četri deputāti. No Latvijas 
Reģionu apvienības ievēlēta Dace Vašuka, Māris Dadzis, 
Ints Apsītis, Gatis Gāga un Elita Kuģeniece, no Latvijas 
Zemnieku savienības – Aivars Mucenieks, Guntis Mač-

tams, Aigars Matisons, Ilze Judzika, Ilva Cērpa un Agris 
Bileskalns, savukārt Nacionālo apvienību pārstāvēs Andis 
Zariņš, Andris Vārpiņš, Gaidis Bože un Raitis Krūmiņš. 

Domes sēdi, kurā ievēlēs jauno domes priekšsēdētāju, 
novada vēlēšanu komisija sasauks 1.  jūlijā. Pēc tam notiks 
ārkārtas sēde, un jaunie deputāti balsos ne tikai par domes 
priekšsēdētāja vietnieku, bet ievēlēs arī komisiju un komi-
teju locekļus. Paldies visiem 2940 vēlētājiem, kuri 5. jūnijā 
atrada laiku, lai dotos uz vēlēšanu iecirkni un izdarītu savu 
izvēli! 

Marlena Zvaigzne 

Domē ievēlēti jauni deputāti

Uzteic skolēnus, viņu pedagogus un vecākus

Par dēla Rodrigo Jānes panākumiem priecājas viņa 
mamma Anita (pa kreisi) un skolotāja Inese Bērziņa. 

2020./2021. mācību gadā 
Ventspils novada izglītības iestā-
žu izglītojamo sasniegumi valsts, 
starpnovadu un novada mācību 
priekšmetu olimpiādēs un kon-
kursos ir šādi: 

Melānija Goldmane, Ugāles 
vidusskolas 8. klases skolniece, ie-
guva 1. vietu starpnovadu posma 
latviešu valodas un literatūras 47. 
olimpiādē 8.–9. klasei (skolotāja 
Anita Kroņkalne), 

Mārcis Meiers, Ugāles vidus-
skolas 12. klases skolnieks, ieguva 
1. vietu starpnovadu posma eko-
nomikas 22.  olimpiādē 10.–12. 
klasei (skolotāja Evija Voldraha),

Dāvids Egle, Ugāles vidus-
skolas 9. klases skolnieks, ieguva 

2.  vietu starpnovadu posma ķī-
mijas 62. olimpiādē 9.–12. klasei 
(skolotāja Aija Žogla),

Tija Freimane, Ugāles vidus-
skolas 12. klases skolniece, ieguva 
2.  vietu starpnovadu posma eko-
nomikas 22.  olimpiādē 10.–12. 
klasei (skolotāja Evija Voldraha),

Pauls Slaņķis, Ugāles vidus-
skolas 12. klases skolnieks, ieguva 
3.  vietu starpnovadu posma eko-
nomikas 22.  olimpiādē 10.–12. 
klasei (skolotāja Aija Žogla), 

Markuss Ernstsons, Puzes 
pamatskolas 9. klases skolnieks, 
ieguva 3.  vietu starpnovadu pos-
ma ķīmijas 62.  olimpiādē 9.–
12. klasei (skolotāja Aija Žogla),

Kristaps Lauris Radelis, Tār-

gales pamatskolas 9.  klases skol-
nieks, ieguva 3. vietu starpnovadu 
posma latviešu valodas un litera-
tūras 47.  olimpiādē 8.–9.  klasei 
(skolotāja Ruta Freimane),

Evelīna Blase, Ugāles vidus-
skolas 8. klases skolniece, iegu-
va 1.  vietu novada angļu valodas 
olimpiādē 7.–8. klasei (skolotāja 
Dzintra Hartmane), 

Agate Bileskalne, Piltenes 
vidusskolas 7. klases skolniece, 

ieguva 1. vietu novada angļu valo-
das olimpiādē 7.–8. klasei (skolo-
tāja Dita Lagzdiņa),

Daniēls Meiļuns, Piltenes 
vidusskolas 9. klases skolnieks, 
ieguva atzinību starpnovadu pos-
ma bioloģijas 43. olimpiādē (sko-
lotājs Raivo Ēcis) un ieguva atzi-
nību starpnovadu posma vēstures 
27.  olimpiādē 9. klasei (skolotāja 
Agita Ameļina),

Tijai Freimanei, Ugāles vidusskolas 12. klases 
skolniecei, labs rezultāts starpnovadu posma 
ekonomikas olimpiādē 10.–12. klasei.   
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no domes sēdes

Maija domes sēdē
l Saņemts Kristīnes Krilovskas iesniegums ar lūgumu ievēlēt viņu 

Ventspils novada bāriņtiesas locekles amatā pienākumu pildīšanai Pil-
tenes pilsētā un pagastā. Saskaņā ar “Bāriņtiesu likumu” bāriņtiesas lo-
cekļus ievēlē pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Deputāti atbalstīja 
lēmumu, jo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par bāriņtiesas 
darbību bāriņtiesas locekļu pilnvaras sākas pēc viņu ievēlēšanas un iz-
beidzas pēc “Bāriņtiesu likumā” paredzētā pilnvaru termiņa. 

l Deputāti iecēla Anniju Horsti par Vārves pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīļuks” vadītāju. Konkursā uz vadītāja amatu noteiktajā ter-
miņā tika saņemts viena pretendenta pieteikums. Par uzvarētāju atzina 
vienīgo pretendenti A. Horsti, nosakot pārbaudes laiku līdz 31. maijam. 
A. Horste šajā laikā pierādīja, ka ir atbildīga un apzinīga darbiniece, un 
veiksmīgi iejutās jaunajā situācijā un darba kolektīvā.

l Novada dome apstiprināja noteikumus “Izglītojamo nodarbi-
nātības pasākumu 2021. gada vasaras brīvlaikā organizēšanas kārtība 
Ventspils novadā”, lai atbalstītu maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu 
bērnus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, nodrošinot īslaicīgu nodarbinātī-
bu vasaras brīvlaikā. Pašvaldība nodrošina finansējumu darba devējam 
izglītojamo ikmēneša darba algas izmaksai valstī noteiktās minimālās 
stundas tarifa likmes apmērā pusaudžiem. 

l Deputāti nolēma nodot publiskajai apspriešanai un institūciju at-
zinumu saņemšanai Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 
1. redakciju un uzsākt publisko apspriešanu pēc publisku pasākumu klā-
tienē aizlieguma atcelšanas.

l Deputāti atzina, ka spēku ir zaudējuši saistošie noteikumi par de-
tālplānojumu nekustamajā īpašumā “Zeļļi”.

l Dome pagarināja 2019. gada 30. maija lēmumā “Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Sārce” zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 98560040061, Popes pagastā, Ventspils novadā” 
apstiprinātā darba uzdevuma termiņu līdz 2022. gada 27. maijam.

l Vēl deputāti lēma par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē un 
Užavas, Ugāles, Vārves pagastā.

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

Pašvaldība regulāri 
saņem jautājumus par 
valsts autoceļa Piltene–
Zlēkas slikto stāvokli. 
Tā kā aizrādījumi ir 
pamatoti, bet tas ir 
valsts, nevis pašvaldības 
ceļš, sazinājāmies ar tā 
apsaimniekotāju – VsiA 
“Latvijas Valsts ceļi”. 

Lūk, uzņēmuma atbilde: 
“2018. gadā tika veikti valsts vietē-
jā autoceļa V1309 Piltene–Zlēkas 
4,2–14,7 km remontdarbi. Tika 

sakārtota ūdens atvade, segums 
pastiprināts ar grants šķembu 
maisījuma kārtu un veikta du-
bultā virsmas apstrāde. Darbus 
veica SIA “Ostas celtnieks”. Segu-
ma sagatavošanas darbi ievilkās, 
un virsmas apstrāde notika sep-
tembra otrajā pusē. Tas veicināja 
defektu veidošanos, jo “Latvijas 
Valsts ceļu” specifikācijas nosa-
ka, ka virsmas apstrāde jāveic līdz 
15. augustam. Defektus konstatēja 
2019. gada pavasarī, kad šķembas 
sāka atdalīties no seguma. 

Atbilstoši līgumam veikto 
darbu garantijas termiņš ir trīs 
gadi.  SIA “Ostas celtnieks” ga-
rantijas periodā ir uzdots novērst 
defektus līdz 2021. gada jūnija bei-
gām. Ja šīs saistības netiks izpildī-
tas, “Latvijas Valsts ceļi” plāno uz-
sākt jaunu iepirkuma procedūru ar 
cita būvnieka piesaisti, finansēju-
mam izmantojot SIA “Ostas celt-
nieks” garantijas perioda izveidoto 
ieturējumu, kas nodrošināts ar ga-
rantijas laika bankas garantiju.”

Marlena Zvaigzne

2020. gada 11. novembrī Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 
Ventspils novada pašvaldības projektu 
“izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides 
pieejamības nodrošināšana Tārgalē”  
nr. 20-08-FL04-F043.0203-000001 Eiropas 
jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
līdzfinansējuma saņemšanai. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras pie-
krastes zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabā-
šanu, popularizēšanu un pieejamību visiem Ventspils 
novada, bet īpaši Tārgales pagasta iedzīvotājiem un 
viņu viesiem, uzlabot vietējo iedzīvotāju, jo īpaši so-
ciālās atstumtības riska grupas, dzīves kvalitāti, vai-
rot viņu izpratni par Baltijas jūras piekrastes un iek-
šējo ūdeņu bagātībām un daudzveidību, zvejniecības 
vēsturi un vērtībām, stiprināt iedzīvotāju piederības 
apziņu un lepnumu par savu novadu un tā vērtībām, 
veicot pasažieru lifta, ieejas mezgla un apkures sis-
tēmas pārbūvi, kā arī savienojuma izbūvi starp pa-
matskolu un pirmsskolas izglītības iestādi, izveidojot 
piejūras teritorijas un zvejas kultūras mantojuma 
ekspozīciju Tārgales pamatskolā.

Projekta gaitā Tārgales pamatskolā tiks veikta 
lifta izbūve telpu pieejamības nodrošināšanai visām 
personu grupām, apkures sistēmas pārbūve, gaiteņu 

atjaunošana u.c. darbi, kā arī skolai piegulošās teri-
torijas labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma izveide 
un āra nojumes būvniecība. Skolas 1.  stāvā ierīkos 
telpas jūras un zvejas kultūras mantojuma ekspozī-
cijai. 

8.  februārī starp pašvaldību un SIA “Pilsbūve” 
tika noslēgts būvdarbu līgums par 462  448,62 eiro. 
Būvdarbi šobrīd rit pilnā sparā. Pašvaldībā tika veikta 
cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumu veikša-
nai. Aptaujas rezultātā noslēgts līgums ar SIA “VEN-
TEG” par kopējo summu 10 285 eiro. Pamatojoties uz 
2018. gada 3. aprīlī noslēgto līgumu Nr.CL_2018_019 
ar SIA “Arhitektūras dizaina studija”, samaksa par au-
toruzraudzības pakalpojumiem apkures sistēmas un 
inženiertehnisko risinājumu daļai ir 1089,00 eiro. 

Pamatojoties uz 2017. gada 3. aprīlī noslēgto lī-
gumu Nr.IE/2017/060 ar SIA “Volts-1”, samaksa par 
autoruzraudzības pakalpojumiem lifta izbūvei ir  
865,15 eiro.

Projekta kopējās izmaksas ir 474  687,77 eiro, 
projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 
118  477,94 eiro, bet publiskais finansējums – 
106  630,15 eiro. Pašvaldība ir saņēmusi publiskā 
finansējuma avansu 21  326,03 eiro apmērā. Tāpat 
saņemts aizdevums no Valsts kases attiecināmo iz-
maksu segšanai. 

Evita Roģe 

Tārgales pamatskolā 
notiek pārbūve

Ir uzsākta Tārgales skolas apkārtējās teritorijas 
labiekārtošana.       Mārča Laksberga foto

“Ostas celtniekam” jālabo brāķis

Pagaidām autoceļu Piltene–Zlēkas raksturo bedres.    Daiņa VeiDeMaņa foto 
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Estere Meiļuna, Piltenes vi-
dusskolas 5. klases skolniece, ie-
guva atzinību starpnovadu posma 
matemātikas 71.  olimpiādē 5.–8. 
klasei (skolotāja Baiba Brauna),

Sabīne Ozoliņa, Piltenes vi-
dusskolas 5. klases skolniece, ie-
guva atzinību starpnovadu posma 
matemātikas 71.  olimpiādē 5.–8. 
klasei (skolotāja Baiba Brauna),

Maksims Ličagins, Ugāles vi-
dusskolas 10. klases skolnieks, ie-
guva atzinību starpnovadu posma 
ķīmijas 62. olimpiādē 9.–12. klasei 
(skolotāja Aija Žogla),

Māris Ansbergs, Ugāles vi-
dusskolas 12. klases skolnieks, ie-
guva atzinību starpnovadu posma 
ekonomikas 22. olimpiādē 10.–12. 
klasei (skolotāja Evija Voldraha),

Alise Krista Frīdermane, 
Ugāles vidusskolas 10. klases skol-
niece, ieguva atzinību starpnovadu 
posma angļu valodas 50.  olimpi-
ādē 10.–12. klasei (skolotāja Dzin-
tra Hartmane),

Ketija Kažoka, Tārgales pa-
matskolas 9. klases skolniece, ie-
guva atzinību starpnovadu posma 
fizikas 71. olimpiādē 9.–12. klasei 
(skolotājs Guntis Ošs),

Laima Prūse, Zūru pamat-
skolas 9. klases skolniece, ieguva 
atzinību starpnovadu posma bio-
loģijas 43. olimpiādē 9. klasei (sko-
lotāja Ilze Stacēviča), 

Niks Ēķis, Ances pamatskolas 
6. klases skolnieks, ieguva atzinību 
starpnovadu posma matemātikas 
71. olimpiādē 5.–8. klasei (skolotā-
ja Sandra Liepiņa),

Elza Karlīna Drungila, Popes 
pamatskolas 5. klases skolniece, ie-
guva atzinību starpnovadu posma 
matemātikas 71.  olimpiādē 5.–8. 
klasei (skolotāja Ginta Žeimunde),

Lāsma Petrina, Ances pamat-
skolas 7. klases skolniece, ieguva 
I pakāpi valsts XXIV stāstnie-
ku konkursā “Anekdošu virpulis 
2021” (skolotājas Sandra Meņģe 
un Vita Auziņa),

Dita Siliņa, Zūru pamatskolas 
7. klases skolniece, ieguva 2. vietu 
nacionālās skaļās lasīšanas kon-
kursā valsts finālā (skolotāja Laila 
Rutule), 

Gabriela Žerdeva, Zūru pa-
matskolas 5. klases skolniece, ie-
guva 1. vietu nacionālās skaļās lasī-
šanas konkursā Kurzemes reģionā 
(skolotāja Laila Rutule),

Dāvids Vīgners, Piltenes Mū-
zikas skolas audzēknis, ieguva II 
pakāpes diplomu starptautiskajā 
ģitāristu konkursā “KTTB 2021” 
(skolotāja Zane Ēķupe),

Evelīna Zaharova, Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkne, ieguva 2. vietu glezno-

šanas konkursā “Vilnis Lielupē” 
(skolotāja Larisa Zariņa),

Haralds Ekmanis, Tārgales 
pamatskolas 5. klases skolnieks, ie-
guva III pakāpi valsts XXIV stāst-
nieku konkursā “Anekdošu virpulis 
2021” (skolotāja Ruta Freimane),

Alise Lagzdiņa, Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkne, 
ieguva atzinību III Starptautiskajā 
vizuālās mākslas konkursā “Māks-
linieka Ģederta Eliasa mīklu mi-
not” (skolotāja Ilze Babra),

Dārta Cērpa, Ugāles Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkne, iegu-
va atzinību III Starptautiskajā vi-
zuālās mākslas konkursā “Māksli-
nieka Ģederta Eliasa mīklu minot” 
(skolotāja Larisa Zariņa),

Maija Aija Ālīte, Tārgales pa-
matskolas 3. klases skolniece, iegu-
va 1. vietu novada vizuālās mākslas 
konkursā 3.–4. klašu grupā (skolo-
tāja Revita Sproģe-Golubeva),

Agate Bileskalne, Piltenes 
vidusskolas 7. klases 
skolniece, ieguva 1. vietu 
novada angļu valodas 
olimpiādē 7.–8. klasei.  

Pilteniekam Daniēlam 
Meiļunam šoreiz vairāki 
apbalvojumi. 

Piltenes vidusskolas 
5. klases skolniecei 
Esterei Meiļunai 
atzinība starpnovadu 
posma matemātikas 
71. olimpiādē 5.–8. klasei. 

Melānija Goldmane, Ugāles vidusskolas 8. klases 
skolniece, ieguva 1. vietu starpnovadu posma latviešu 
valodas un literatūras 47. olimpiādē 8.–9. klasei. 

Ugāles vidusskolas 12. 
klases skolnieks Mārcis 
Meiers ieguva 1. vietu 
starpnovadu posma 
ekonomikas 22. olimpiādē 
10.–12. klasei.  

Sabīne Ozoliņa, Piltenes 
vidusskolas 5. klases 
skolniece, ieguva 
atzinību starpnovadu 
posma matemātikas 
71. olimpiādē 5.–8. klasei.  

Popes pamatskolas 5. klases skolniece Elza Karlīna 
Drungila ar skolotāju Gintu Žeimundi (pa kreisi) un 
māmiņu Dagniju. 

Laura Ziemele, Užavas pa-
matskolas 6. klases skolniece, iegu-
va 1. vietu novada vizuālās mākslas 
konkursā 5.–6. klašu grupā, (sko-
lotāja Karīna Cimermane),

Rodrigo Jāne, Popes pamat-
skolas 8. klases skolnieks, ieguva 
1.  vietu novada vizuālās mākslas 
konkursā 7.–8. klašu grupā (skolo-
tāja Inese Bērziņa),

Ketija Kažoka, Tārgales pa-
matskolas 9. klases skolniece, iegu-
va 1. vietu novada vizuālās mākslas 
konkursā 9. klašu grupā (skolotāja 
Revita Sproģe-Golubeva),

Elizabete Gulbe, Ugāles vidus-
skolas 12. klases skolniece, ieguva I 
pakāpi novada skatuves runas kon-
kursā (skolotāja Gunita Ķirse),

Daniēls Meiļuns, Piltenes vi-
dusskolas 9. klases skolnieks, iegu-
va 1. vietu novada mūzikas neklā-
tienes konkursā 7.–9. klašu grupā 
(skolotāja Nelda Matisova),

Paula Rande, Zūru pamat-
skolas 5. klases skolniece, ieguva 
1. vietu novada tekstila tehnoloģiju 

konkursā 5.–7. klašu grupā nomi-
nācijās “Inovatīvākais tehnikas lie-
tojums” un “Oriģinālākais darbs” 
(skolotāja Ieva Mickus),

Daniella Zviedre, Tārgales 
pamatskolas 8. klases skolniece, 
ieguva 1.  vietu novada tekstila 
tehnoloģiju konkursā 8.–9. klašu 
grupā nominācijās “Inovatīvākais 
tehnikas lietojums”, “Labākā kom-
pozīcija”, “Oriģinālākais darbs” un 
“Skolotāju simpātija” (skolotāja 
Revita Sproģe-Golubeva),

Daniels Gruntmanis, Ugāles 
vidusskolas 6. klases skolnieks, 
ieguva 1.  vietu novada koka un 
metāla tehnoloģiju konkursā 5.–7. 
klašu grupā nominācijā “Labākais 
darbs” (skolotājs Jānis Ekšteins),

Ralfs Ūrmanis, Ugāles vidus-
skolas 9. klases skolnieks, ieguva 
1.  vietu novada koka un metāla 
tehnoloģiju konkursā 8.–9. kla-
šu grupā nominācijās “Labākais 
darbs” un “Oriģinālākā pieeja” 
(skolotājs Jānis Ekšteins). 

Marlena Zvaigzne
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Usmas ezers papildināts 
ar 40 500 vienvasaras līdaku 
mazuļiem svarā no 5 līdz 20 
gramiem. 

Lauku atbalsta dienesta Zivju 
fonds apstiprināja Ventspils no-
vada pašvaldība projektu “Zivju 
resursu pavairošana Ventspils no-
vada Usmas ezerā 2021”, piešķirot 
10  000 eiro. Pašvaldības finansē-
jums šim mērķim ir 1951,01 eiro. 

Zivju mazuļus uz Usmu atve-
da no SIA “Rūjas zivju audzētava”. 

No 2017. līdz 2020. gadam 
Usmas ezerā ir ielaisti 141 437 
līdaku mazuļi, bet tas nav pietie-
kami. Ezera zivsaimnieciskās eks-
pluatācijas noteikumos norādīts, 
ka gadā ūdenstilpi vajadzētu pa-
pildināt ar vismaz 120 000 līdaku 
mazuļu populācijas ilgtspējīgas 
izdzīvošanas un pašatražošanās 
nodrošināšanai.

Marlena Zvaigzne 
Usmas ezerā ielaiž 
vienvasaras līdaku mazuļus. 
arta MaLDoņa arhīVa foto

Z/s “Bitnieki” lepojas 
ar paaudzēs lolotām 
biškopības tradīcijām, 
un saimnieku dzimtas 
kokā atrodami uzņēmīgu 
sieviešu dzīvesstāsti. 
Šodien “Bitnieku” tradīciju 
pilnveidošanā aktīvi 
iesaistījusies sandra 
Kalace, bišu saimniecības 
dibinātāju ilmāra un 
Alitas Gruguļu meita, 
bagātinot piedāvājuma 
klāstu ar mūsdienīgiem 
bišu produktiem un 
pakalpojumiem.

“Saimniecības pirmsākumi 
meklējami 1934.  gadā, kad mana 
vecmāmiņa Valda Lečos, Vārves 
pagastā, uzcēla māju un deva tai 
nosaukumu “Bitnieki”, jo saim-
niecībā bija bišu saimes. Vēlāk 
jaunuzceltajā mājā atvēra veikali-
ņu (Patērētāju biedrības veikals), 
kurā varēja iegādāties dažādas 
pārtikas un saimniecības preces, 
piemēram, olas, limonādi, papi-
rosus, sērkociņus, petroleju un 
tamlīdzīgi. Mīļās omītes iestādī-
tās ābeles vēl šodien skaisti rotā 
“Bitnieku” dārzu. Esmu bezgala 
pateicīga savai omītei, ka šodien 
varu pastaigāties un baudīt dabu 
viņas stādītajā bērzu birztalā,” 
stāsta Sandra. 

Vēlāk saimniecību pārņēma 
Valdas dēls Ilmārs ar sievu Alitu, 
1990. gadā nodibinot z/s “Bitnie-
ki”, kur aprūpēja 100 bišu saimes. 
2005.  gadā saimniecībā jau bija 
vairāk nekā 400 bišu saimju. “Bit-

nieki” piedāvāja plašu biškopības 
produktu klāstu vairākās tirdznie-
cības vietās Ventspilī. 2006. gada 
11. aprīlī pašu saimniecībā tika 
atvērts veikals “Bitnieki”. Savu-
kārt 2016. gadā saimniecībai tika 
piešķirta kultūras zīme “Latvijas 
mantojums” par biškopības tra-
dīciju saglabāšanu, uzturēšanu un 
popularizēšanu.

“Mēs lepojamies ar savu 
dzimto vietu un darbu, ko veicam. 
Mums rūp mūsu mīļā māte Zeme 
un cilvēku veselība. Tā ir bijis 
vienmēr, un saimniecībā arī tagad 
tiek ražota ekoloģiski tīra augstas 
kvalitātes biškopības produkcija, 
vienlaikus saudzējot apkārtējo 
vidi,” ģimenes darba filozofiju at-
klāj Sandra, kas šobrīd ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) Ventspils biznesa inku-
batora mentoru palīdzību attīsta 
mūsdienīgu bišu produktu zīmolu 
“SUNWAX”. 

“Mana zīmola “SUNWAX” 
simboli ir saule un aplis jeb 
mūsu planēta Zeme. Tas mazais 
punktiņš esam mēs, mūsu mazā 
paradīze, kuru vēlamies saglabāt 
ekoloģiski tīru,” turpina Sandra. 

“SUNWAX” produktu klās-
tā šobrīd ir atrodami lina bišu 
vaska maisiņi, kuru dizainu ir 
izstrādājusi pati Sandra. Tajos 
var uzglabāt augļus, dārzeņus un 
nepārtikas preces. Pārtikas pro-
dukti tajos ilgāk uzglabājas un, 
pateicoties bišu vaskam, tiem ir 
antibakteriālas īpašības, kā arī 
katrs maisiņš ir skaists interjera 

priekšmets. Līdzīgas īpašības pie-
mīt arī bišu vaska drāniņām ēdie-
nu iepakošanai, kas ne tikai uztur 
pārtiku ilgāk svaigu, bet arī palīdz 
samazināt plastmasas maisiņu un 
folija patēriņu. Savukārt svētkiem 
ir paredzētas bišu vaskā mērcētas 
dzimšanas dienas svecītes, kas sa-
tur daudz ēterisko vielu. Svecītēm 
degot, notiek vaskā esošo ēterisko 
eļļu iztvaikošana, tādējādi gaiss 
telpā tiek dezinficēts un attīrīts, 
iznīcinot nevēlamas baktērijas 
un alergēnus. “SUNWAX” piedā-
vā arī tīrā vidē, z/s “Bitnieki” bišu 
ganību meža pļavās, ievāktas zāļu 
tējas. Augi tiek žāvēti universālā 
žāvētavas skapī, kur temperatūra 
nepārsniedz +38 grādus. Tējas ie-
vāc Sandra pati. Viņa teic, ka “tās 
ir ļoti aromātiskas, košās krāsās, 
jo katrs ziediņš, katra lapiņa sevī 
nes dabas enerģiju, kura pēc tam 
ieplūst mūsu organismā un pie-
pilda to ar tik ļoti nepieciešamo 
dzīvības enerģiju”. Nesen ir pa-
beigta bišu dziedinātava, kurā var 
izbaudīt gulēšanu uz bitēm, elpo-
jot silto un smaržīgo bišu gaisu un 
dzerot zāļu tējas ar medu. Atšķi-
rībā no citām saimniecībām, kas 
piedāvā šādu pakalpojumu, “Bit-
niekos” ir izveidota ļoti ērta gulta 
ar tīklveida lenšu matraci, lai kon-
takts ar bitēm būtu tuvāks un bišu 
terapijas seanss efektīvāks. Ir pa-
domāts arī par aktīvākām nodar-
bēm, saimniecības apmeklētājiem 
piedāvājot vaska sveču un lupati-
ņu gatavošanas meistarklases un 
biškopības produktu degustācijas, 

Biškopības tradīcijas mūsdienīgā 
bišu produktu zīmolā

Z/s “Bitnieki” bišu ganību meža pļavās ievāktās zāļu 
tējas.

un, protams, ekskursijas, iepazīs-
tinot ar saimniecību un veselīga-
jiem produktiem.

Šajā pavasarī Sandra pieteicās 
LIAA Ventspils biznesa inkubato-
ra pirmsinkubācijas programmā, 
lai iegūtu zināšanas, kā nogādāt 
savus produktus līdz klientiem, jo 
pandēmijas ierobežojumu dēļ pie-
dalīties tirdziņos vairs nebija ie-
spējams. “Jau apmeklējot pirmās 
nodarbības, sapratu, ka būs daudz 
jāmācās, jāveic tirgus izpēte un 
reāli jādarbojas savas idejas attīs-
tības virzienā. Ārkārtīgi augstu 
vērtēju mācības pie profesionā-
liem un zinošiem pasniedzējiem, 
kuri man sniedz ne tikai vērtīgas 
zināšanas, bet arī māca saprast 
ideju un gatavoto produktu dzī-

votspēju, kā arī iedrošina spert 
tālākos soļus topošā uzņēmuma 
“SUNWAX” attīstībā,” pastāsta 
Sandra.

Nākamā uzņemšana LIAA 
biznesa inkubatoros tiks izslu-
dināta 2021. gada septembrī. 
Ikviens interesents tiek aicināts 
jau tagad pieteikties individuālai 
konsultācijai, rakstot uz e-pasta 
adresi ventspils@liaa.gov.lv, lai 
noskaidrotu, kādu atbalstu LIAA 
Ventspils biznesa inkubators var 
sniegt biznesa idejas vai uzņēmu-
ma attīstības veicināšanai. 

LIAA Ventspils biznesa 
inkubatora vecākā projektu 

vadītāja 
Dace Nikmane

samazinām maksas 
pakalpojumu cenu, 
veicam aptauju

  Lai padarītu klientiem 
pieejamākus mūsu sniegtos maksas 
servisa pakalpojumus, informējam, 
ka no 2021. gada 1. jūnija par 40% 
ir samazināta siA “VnK serviss” 
speciālistu – remontstrādnieka, 
santehniķa, elektriķa – vienas darba 
stundas likme, kas turpmāk būs 12,40 
eiro bez PVn, bet ar PVn – 15 eiro. 

Biežāk pieprasītie standarta pakalpojumi un to izcenojumi līdz 
30. jūnijam tiks izvietoti mājaslapā www.vnkserviss.lv.

Vienlaikus, lai plānotu remontdarbus atbilstoši dzīvokļu īpašnieku 
vēlmēm un uzlabotu informācijas apmaiņu starp mājas iedzīvotājiem un 
pārvaldnieku, ņemot vērā Covid-19 noteiktos epidemioloģiskos drošī-
bas pasākumus, kas neļauj SIA “VNK serviss” pašlaik rīkot māju kop-
sapulces, aicinām SIA “VNK serviss” klientus līdz 23. jūnijam aizpildīt 
dzīvokļu īpašnieku pasta kastītēs ievietotās aptaujas anketas un iesniegt 
tās kādā no iecirkņiem vai arī nosūtīt elektroniski uz e-pastu info@ 
vnkserviss.lv! 

Jūsu atsaucība, izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi ir ļoti svarīgi 
SIA “VNK serviss” darbības kvalitātes uzlabošanā! 

SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra 

Usmas ezerā ielaistas līdakas
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ir noslēgušās skaļās 
lasīšanas sacensības 
Ventspils reģionā. Finālā 
1. vietu ieguva un mūsu 
reģionu nacionālajā 
finālā Rīgā pārstāvēs 
Gabriela Žerdeva no Zūru 
pamatskolas.

Šogad Ventspils reģiona ska-
ļās lasīšanas sacensību finālā pie-
dalījās septiņu Ventspils pilsētas 
un novada skolu 5. klašu skolēni 
no Ventspils Centra sākumskolas, 
Ventspils 4. vidusskolas, Vents-
pils 6. vidusskolas, Pārventas 
pamatskolas, Ugāles vidussko-
las, Piltenes vidusskolas un Zūru 

pamatskolas, pastāsta Ventspils 
bibliotēkas sabiedrisko attiecību 
speciāliste Līga Arāja. 

Žūrijas vērtējumā 1.  vietu 
ieguva Zūru pamatskolas pār-
stāve Gabriela Žerdeva, 2. vietu 
– Annija Karlovska no Ventspils 
Centra sākumskolas, bet 3. vietu 
dalīja Unda Berga no Piltenes vi-
dusskolas un Rūdolfs Kozlovs no 
Ventspils 4. vidusskolas. Vents-
pils reģiona uzvarētājai Gabrielai 
Žerdevai (viņu konkursam saga-
tavoja skolotāja Laila Rutule) tika 
pasniegts mākslinieces Agneses 
Kļaviņas darinātais kronītis, bet 
dāvanas visiem dalībniekiem 

bija sarūpējusi grāmatnīca “Jānis 
Roze”.

Iesūtītos dalībnieku lasījumus 
vērtēja žūrija – Ventspils biblio-
tēkas direktore Astra Pumpura, 
Pārventas bibliotēkas vadītāja 
Igeta Gredzena, apgāda “Zvaigzne 
ABC” grāmatu redaktore Anda 
Ogriņa un rakstnieki Laura Vino-
gradova un Māris Rungulis.

Plānots, ka nacionālais fināls 
norisināsies 25.  septembrī Latvi-
jas Nacionālajā bibliotēkā, kura 
laikā tiks izraudzīts valsts lasīša-
nas čempions.

Marlena Zvaigzne

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja 
elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā.

Paredzētās darbības vieta: Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 
Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra 
apzīmējumiem: 
98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 
98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 
98660230052 (zemes vienības, uz kurām tiks izvietotas VES). 

Sākotnēji ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) teritorija tika iz-
vēlēta lielāka, nekā nepieciešams 10 vēja elektrostaciju izvietošanai. 
IVN izpētes teritorijā ietilpst arī šīs zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumiem: 
98660230053; 98660230051; 98660100110; 98660100098; 
98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 
98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 
98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 
98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 
98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 
98660100081; 98660100095; 98660100034; 98660100069; 
98660100009; 98660150099; 98660150128;  98660150006; 
98660150117.

Paredzētās darbības apraksts: VES plānots izbūvēt, izveidojot 
trīs grupas, katrā izvietojot ne vairāk kā četras VES. Kopējais mak-
simālais VES skaits – 10. Prognozēts, ka VES maksimālais augstums 
būs 250 m, rotoru diametrs līdz 200 m un aizsargjoslas rādiuss līdz 
375 m. Plānotā jauda – 6,2 MW (katrai VES), maksimālā kopējā jauda 
– 62 MW. Plānotā darbība nenotiek īpaši aizsargājamās dabas terito-
rijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141.
Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības 

ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības 
valsts biroja 2020. gada 5. februāra lēmums Nr.5-02/2.

Ziņojuma nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju 
būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2021. gada 9. jūnijs.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”. 
Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 15. jūnija līdz 16. 

jūlijam. Tās laikā tiek organizēta neklātienes apspriešana, kas notiks 
no 2021. gada 28. jūnija līdz 2. jūlijam, kuras laikā ieinteresētās puses 
var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtē-
juma izstrādātāja e-pasta adresi veji@videseksperti.lv. 

Pirms sanāksmes būs pieejama videoprezentācija, kurā sabiedrība 
tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem. Video-
prezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs ventspilsnovads.lv un vide-
seksperti.lv/pazinojumi, sākot ar 28. jūniju plkst. 10.00.

Tiešsaistes sanāksme notiks 2021. gada 29. jūnijā plkst. 17.00 ne-
klātienē platformā “Zoom” saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likumu”.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:
Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē ventspilsnovads.lv;
SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv;
Ventspils novada pašvaldībā (Skolas iela 4, Ventspils);
Popes pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Pope, Popes pagasts, Vents-

pils novads);
Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, 

Ventspils novads).

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var no-
sūtīt līdz 2021. gada 16. jūlijam:

SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24D-25, Rīga, LV-1005,  
tālrunis: 27507017, e-pasts: birojs@videseksperti.lv, tīmekļa vietnes 
adrese: videseksperti.lv);

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, 
 LV-1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tīmekļa  
vietnes adrese: http://www.vpvb.gov.lv).

SIA “Vides eksperti” vides konsultante Ieva Laganovska

Projektu konkursā “jaunietis darbībā” 
pašvaldība saņēma astoņus pieteikumus. 
sociālās, izglītības, kultūras un sporta 
komitejas locekļi apstiprināja piecus no 
tiem par kopējo summu 1999 eiro. 

Vārves pagasta Zūru novadpētniecības ekspozī-
cija saņēma 399 eiro pasākuma “Disku golfs” rīko-
šanai, kurā tiks radīta inovatīva un izglītojoša vide, 
kas veicinās jauniešu sadarbību, veselīgi un sportiski 
pavadot brīvo laiku. Zlēku pagasta pārvalde 400 eiro 
izmantos projekta “Zlēku pagasts – jauniešu acīm” 
realizēšanai, sekmējot jauniešu radošo izpausmi un 
interesi par pagasta vērtībām, iesaistot viņus Zlēku 
kalendāra tapšanā, veicinot jauniešu brīvā laika liet-

derīgu izmantošanu. Piltenes vidusskolas ekopado-
mei piešķirti 400 eiro, lai vidusskolas zaļo zonu varētu 
aprīkot ar soliņiem un atkritumu kasti – skolēnu āra 
nodarbības vispārējā un interešu izglītībā turpmāk 
notiks mūsdienīgā vidē, kur varēs arī atpūsties. Bied-
rība “MUMS” 400 eiro saņēma pasākum “Chill zona” 
īstenošanai, kurā paredzēts veicināt jauniešu lietde-
rīgu brīvā laika pavadīšanu un uzņēmības prasmju 
iegūšanu, arī sekmēt sadarbību. Savukārt Annahites 
pamatskola šādu pašu summu izmantos projektam 
“Futbolgolfs Stiklos”, popularizējot futbolgolfu Stiklu 
ciemā un piedāvājot lietderīgi pavadīt brīvo laiku da-
žāda vecuma cilvēkiem. 

Marlena Zvaigzne 

skaļās lasīšanas 
sacensībās uzvar 
Gabriela no Zūru 
pamatskolas
Zūru pamatskolas 5. klases audzēkne Gabriela Žerdeva uzvarēja skaļās lasīšanas 
sacensību Ventspils reģiona finālā.    VentspiLs bibLiotēkas arhīVa foto  

“Vai nekas nav patiesāks 
par patiesību? ir! Leģenda. 
Tieši tā dod nemirstības jēgu 
gaistošai patiesībai.” 

Cik patiesi ir šie grieķu dzej-
nieka Nika Kazndzakis vārdi, va-
rēja pārliecināties Muzeju nakts 
apmeklētāji, kas bezvēja vakarā 
Zūrās pie ugunskura, svecēm un 
mūzikas ieklausījās Vārves pagasta 
leģendās un nostāstos. Un nemaz 
nebija tik grūti katrā leģendā un 
nostāstā atklāt kādu zināmu vēs-
turisku notikumu, atpazīt vietas, 
mājas un pagasta laužu likteņus. 

Lūk, viena leģenda un viena 

patiesība saīsinātā variantā. Kāda 
leģenda stāsta par deviņpadsmit 
gadus vecā Zūru grāfa un ganu 
meitas Līziņas liktenīgo satikša-
nos Dzērvju purvā. Līziņai pie-
dzima puisītis, kura vaibstos it 
viegli varēja atpazīt jauno grāfu. 
Kad Līziņa tika izdota par sievu 
Vilkastu Andžum, grāfs viņai pūrā 
deva visu nepieciešamo saimnie-
cības izveidei. 

Līdzība ar leģendu saskatāma 
rakstnieka Gunāra Priedes dzim-
tas vēstures pētījumā. Drama-
turgs noskaidrojis, ka viņa vectēva 
māte Anna bijusi Zūru grāfa mei-

ta. Kā apliecina ieraksti baznīcas 
grāmatā, Anna piedzimusi gadā, 
kad Zūru grāfam bija deviņpa-
dsmit. Grāfs Annai devis bagātīgu 
pūru un vēl palīdzējis uzcelt tiem 
laikiem lepnu dzīvojamo ēku ar 
sarkanu dakstiņu jumtu. Liecībai 
par šo notikumu rakstnieka dzim-
ta glabā Zūru muižā darinātu 
pūralādi, uz kuras lasāms Annas 
vārds un precību gads. 

Vēlreiz ieklausīties Zūru mui-
žas leģendās un nostāstos varēs 
3. jūlijā, kad notiks Novada muižu 
naktis. Uz tikšanos muižas parkā!

Viktorija Rebuka

Zūrās skanēja un skanēs leģendas

Paziņojums par vēja elektrostaciju 
būvniecības Tārgales pagastā, 
Ventspils novadā, ietekmes 

uz vidi novērtējuma ziņojuma 
sabiedrisko apspriešanu

Veidos kalendāru, iegūs uzņēmības prasmes
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nora Bērziņa ir dzīvojusi 
gan Ventspilī, gan Rīgā, 
bet pirms gada ar ģimeni 
atgriezusies Užavā, kur 
pagājusi viņas bērnība. Trīs 
meitu māmiņa Ventspils 
novadā jūtas labi, te atgūts 
iekšējais miers.

“Kad biju maza meitene, dzī-
voju pagasta centrā kopā ar omi. 
Mani draugi bija bērni no apkārtē-
jām mājām, kopā spēlējāmies. Pēc 
tam sāku mācīties Užavas pamat-
skolā, mums bija draudzīga klase, 
kurā bija astoņi skolēni – divi zēni, 
pārējās meitenes. Par skolas ga-
diem ir palikušas labas atmiņas,” 
stāsta Nora. Pusaudzes gados viņa 
īpaši neaizdomājās, kāda ir dzim-
tā pagasta nozīme. Tāpat kā citi 
vienaudži, Nora gribēja izrauties 
no ierastās vides, tāpēc devās uz 
Rīgu, kur izmācījās par drēbnieci. 
Kādu laiku pavadījusi galvaspilsē-
tā, Nora atgriezās Užavā, dzīvoja 
arī Ventspilī, bet tad kopā ar abām 
meitiņām atkal pārcēlās uz Rīgu. 
“Tolaik biju palikusi viena ar bēr-
niem, un citi man teica, ka netikšu 
galā ar sadzīvi, bet es atbildēju, ka 
būs labi. Apmetāmies īrētā dzī-
voklī – vispirms vienā, tad otrā, 
trešā… Īres maksa bija liela, par 
laimi, pelnīju labi un varēju no-
rēķināties, bet tolaik strādāju tik 
intensīvi, ka bērnus redzēju agri 
no rīta un vēlu vakaros. Rīgā iepa-
zinos ar tagadējo vīru Jāni, mums 
pieteicās bērniņš, tādēļ domājām, 

kur dzīvot turpmāk. Īrēti dzīvok-
ļi nav slikts variants, tomēr tā ir 
nedrošība, jo saimnieks jebkurā 
brīdī var uzteikt dzīvesvietu, bet 
ģimenei ar vairākiem bērniem ir 
vajadzīga stabilitāte. Ieminējos 
vīram, ka mēs varētu pārcelties uz 
Užavu. Jānis ir no Jēkabpils, tāpēc 
nedaudz bažījos, vai viņš gribēs 
iesakņoties Kurzemē. Teicu, lai 
vīrs labi pārdomā šo lēmumu, bet 
viņš bija ar mieru. Tā mēs pirms 
gada maijā nopirkām Užavā trīs-
istabu dzīvokli, un Jānis uzreiz ķē-
rās klāt remontam.”

Bērziņi dzīvo trīsstāvu mājā, 
daudzi kaimiņi Norai ir pazīstami 
kopš jaunības laikiem. Domājot 
par to, kur varētu mācīties vidē-
jā meita Sindija, ģimene sākumā 
apsvēra variantu par skološanos 
Ventspilī, taču tad izlēma par labu 
Užavas pamatskolai, jo pilsētā vi-
sas vietas praktiski bija aizņemtas, 
un tas nozīmēja, ka būtu jāmācās 
lielā klases kolektīvā. Sindija ir 
iejutusies Užavas pamatskolā, 
viņa atzinīgi novērtē pedagogu 
ieinteresēto attieksmi. Meitene šo 
mācību gadu pabeidza ar labām 
sekmēm. Pastarīte Anete, kurai 
ir pusotrs gads, rudenī Užavā ap-
meklēs bērnudārzu, un māmiņa 
priecājas, ka nav jāuztraucas par 
rindām. Piemēram, Rīgā, piesakot 
meitu pirmsskolas izglītības iestā-
dē, kārtas numurs bija 660… Nora 
priecājas, ka arī pandēmijas laikā 
tautas nama vadītāja Gita Vilgu-

Vairākos pagastos notiek 
būvniecības darbi. Tie katru 
gadu tiek savlaicīgi plānoti, 
nolemjot, kurus objektus 
remontēt, lai pašvaldības 
budžetā varētu paredzēt 
nepieciešamos līdzekļus.

Užavā SIA “Emel” darbinieki 
remontē pamatskolas kāpnes un 
tualetes telpas. Darbus paredzēts 
pabeigt līdz 21.  jūnijam, tie iz-
maksās 19  996,32 eiro. Savukārt 
Puzes pamatskolai SIA “HB Ser-
vice” maina jumtu, izmaksas ir 
53  643,53 eiro, termiņš – 30.  au-
gusts, bet, visticamāk, jumts būs 
uzklāts agrāk. Vārves pagasta “Ro-
zītēs”, kur atrodas pagasta pirms-
skolas izglītības iestādes “Zīļuks” 
filiāle, SIA “Samrode” darbinieki 
veic remontdarbus pagalmā (sum-
ma – 67 749,47 eiro). Tos iecerēts 
pabeigt līdz 5. augustam.

Marlena Zvaigzne 

Puzē maina 
pamatskolas jumtu. 

anDas Lejnieces foto

notiks auto-foto-
orientēšanās

 
no 23. līdz 28. jūnijam 

Tārgalē, Ancē, Zlēkās un 
Piltenē notiks auto-foto-
orientēšanās pasākums 
“no jāņiem līdz Pēteriem”. 

Šajā laikā ikviens, kuram ir 
automašīna, saņemot karti, va-
rēs doties izzinošā braucienā pa 
grants, asfalta un meža ceļiem. 
Dalībniekiem nebūs jāapmeklē 
visi norādītie objekti, bet jāsa-
vāc maksimāli daudz punktu, 
veicot uzdevumus kontrol-
punktos. Kartes un uzdevumu 
lapas izsniegs 23.  jūnija rītā. 
Pieteikties var līdz 22.  jūnijam, 
aizpildot anketu, bet arī turp-
mākajās dienās, ja radīsies inte-
rese par auto-foto-orientēšanos 
Piltenē, Zlēkās, Ancē un Tārga-
lē, varēs saņemt karti un doties 
ceļā, pārbaudot savu erudīciju 
un fiziskās spējas. Nolikums 
pieejams novada mājaslapā 
www.ventspilsnovads.lv.

   Marlena Zvaigzne 

te izdomā dažādas aktivitātes, 
lai užavniekiem būtu interesanti, 
tādējādi nevar teikt, ka pagastā 
nekas nenotiek un tas būtu sūnu 
ciems. 

Jānim pagājušā gada rudenī 
piedāvāja darba uzņēmumā “Uža-
vas alus” – viņš ir apmierināts ar 
jaunajiem darba pienākumiem, 
turklāt Jānis ir komunikabls, tā-
pēc labi iedzīvojies Užavā un jau 
atradis kopīgu valodu gan ar kai-
miņiem, gan sievas radiem, ar 
kuriem dažkārt dodas jūrā zvejot. 
Nora daudzus gadus ir strādājusi 
dažādos veikalos, bet pirms pas-
tarītes piedzimšanas bija grāmat-
veža asistente. Viņai vienmēr ir 
paveicies ar kolēģiem, kuri labprāt 
konsultējuši dažādos jautājumos, 

tā ļaujot iegūt darbā nepiecieša-
mās zināšanas. Nora vēl auklē 
mazo meitiņu, bet, kad viņa sāks 
apmeklēt dārziņu, labprāt strādātu 
par uzskaitvedi. Tiesa, interesējo-
ties Ventspilī par šādu vakanci, tā 
vēl nav atrasta. Pagaidām Bērziņu 
ģimenei pieder viens auto, bet, ja 
Nora sāks strādāt, vajadzēs iegādā-
ties vēl vienu. Viņa ar prieku stāsta 
par iekopto dārzu, kurā ir siltum-
nīca un dobēs iestādīti tomāti un 
gurķi, sīpoli, kabači, iesēti zirnīši. 
“Dārzā aug arī puķes, tomēr gal-
veno uzmanību pievēršu ēdamām 
lietām, lai tās nebūtu jāpērk veika-
lā, bet varētu paņemt pašu dobē. 
Gada laikā, kopš dzīvojam Užavā, 
manī ir iestājies miers. Vairs nav 
jādzīvo uz koferiem un jāgudro, 

kur būsim pēc mēneša. No vienas 
puses, Rīgā nebija slikti, tomēr tas 
ritms nebija man piemērots. Labāk 
jūtos laukos. Te ir man mīļā jūra. 
Tiesa, pagaidām bieži turp neaiz-
eju, jo Anetei nepatīk sēdēt ratos, 
tāpēc bieži pastaigājamies pagasta 
centrā, kur ir rotaļām piemērotas 
vietas.”

Užavā ir vairāki amatier-
mākslas kolektīvi. Noru aicināja 
iesaistīties sieviešu vokālajā an-
samblī, tomēr viņa nepiekrita, 
vairāk gudrojot par pievienošanos 
pagasta rokdarbnieču pulciņam, 
jo patīk adīt. “Kovida laiks satuvi-
nāja mūsu ģimeni, un es domāju, 
ka mēs Užavā piedzīvosim daudz 
skaistu brīžu,” saka Nora. 

Marlena Zvaigzne

svarīgs miers 
un stabilitāte

Nora ar saviem mīļajiem: meitiņām Sindiju, Agati, Aneti un vīru Jāni.  
noras bērziņas arhīVa foto  

Trīs pagastos remontē izglītības iestādes
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jau ceturto gadu pēc kārtas Ventspils 
novada pašvaldība veiksmīgi sadarbojas 
ar citām Baltijas jūras un Rīgas līča 
piekrastes pašvaldībām un to iestādēm, lai 
īstenotu Latvijas vides aizsardzības fonda 
(LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas 
“Vides aizsardzības projekti” līdzfinansēto 
nacionālās nozīmes projektu “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” nr. 1-08/44/2021.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad projekta 
mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimnie-
košanu, nodrošinot iedzīvotājiem, atpūtniekiem un 
tūristiem kvalitatīvu, tīru un drošu vidi un pludmales 
pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanos. Ventspils novada uzdevums ir veikt 

piekrastes joslas apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, 
Užavas un Jūrkalnes pagastā no 2021. gada 1. maija 
līdz 1. oktobrim.

Lai sasniegtu projekta mērķus, Ventspils novada 
pašvaldībā darbā pieņemtas piecas personas, kuras 
projekta īstenošanas laikā regulāri savāks atkritu-
mus. Šīm personām ir iegādāts darba apģērbs, cimdi 
un atkritumu maisi. Piekrastē uzstādītas informa-
tīvās zīmes “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”, kā arī 
iegādāts impregnēšanas līdzeklis pludmalē izvietoto 
koka atkritumu urnu apstrādei pret nelabvēlīgu laik-
apstākļu ietekmi. Sadarbībā ar Ventspils Labiekārto-
šanas kombinātu ir nodrošināta atkritumu konteine-
ru noma un apkalpošana. Projekta kopējās izmaksas 
ir 26 998,95 eiro, ko pilnībā finansē LVAF.

Kristīne Trika

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija informē, ka no 1. jūnija 
Latvijas Republikā ir uzsākta digitālo 
Covid-19 sertifikātu izmantošana. Digitālie 
sertifikāti apliecina vakcināciju pret 
Covid-19, veiktā Covid-19 laboratoriskā testa 
rezultātu vai Covid-19 pārslimošanas faktu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.  gada 9.  jū-
nija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ie-
robežošanai” 38.19.  punktu (https://likumi.lv/ta/
id/315304#p38.19) iedzīvotāji var iegūt sadarbspējī-
gus vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifi-
kātus elektroniski vai papīra formā.

Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji 
var apskatīt tīmekļvietnē https://covid19sertifikats.
lv/. Iedzīvotājam, pieslēdzoties vietnei ar kādu no 
drošas piekļuves līdzekļiem, jāpieprasa nepieciešamā 
sertifikāta izveide. Izveidoto sertifikātu ieteicams sa-
glabāt viedierīcē vai izdrukāt papīra formātā.

Ar papildu informāciju var iepazīties https:// 
covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/digitalais- 
covid-19-sertifikats.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
digitālās transformācijas jautājumos 

Gatis Ozols

Vairākos pagastos šovasar 
ziedēs iedzīvotāju iesētās 
saulgriezes. Pirmā par šādu 
ieceri ieminējās Užavas tautas 
nama vadītāja Gita Vilgute, 
viņai atsaucās arī citas 
kolēģes.

Novada kultūras darbiniecēm 
ir tradīcija doties pieredzes apmai-
ņas braucienos, un vienā šādā reizē 
Gita sadzirdēja vēsti, ka kādā pa-
gastā rīkota saulespuķu stādīšanas 
akcija. Šī ideja palika prātā, un šo-
pavasar domājot, kā dažādot pasā-
kumu klāstu, tautas nama vadītāja 
aprīlī nolēma aicināt sava pagasta 
iedzīvotājus iesēt saulespuķes. Gita 
nopirka sēklas un piedāvāja tās ik-
vienam, kurš nolēma viņai pievie-
noties. Daži tās paņēma, bet citi 
teica, ka viņiem pašiem ir, ko sēt, un 
solīja atbalstīt tautas nama vadītājas 
ieceri izdaiļot pagastu ar dzelteniem 
ziediem. Gita dalīja zemo saulespu-
ķu sēklas. Šis augs izaug līdz 80 cm 
un veido krāšņas ziedkopas. Tās ie-
dēstīja arī skolas, pagasta pārvaldes 
un veikala darbinieki. Užavniecei ir 
doma vasarā nofotografēt ziedošās 
saulespuķes un parādīt attēlus ci-
tiem. Par savu ideju Gita pastāstīja 
kolēģēm, un 4. maijā Jūrkalnes tau-
tas nama vadītāja Kristīne Skrulle 
aicināja Neatkarības atjaunošanas 
dienas svētku dalībniekus ne tikai 
uzrakstīt novēlējumu Latvijai, bet 
arī divos podiņos iesēt pa trim sēk-
liņām katrā. Vienu podiņu pēc tam 
atstāja tautas namam, bet otru katrs 

varēja ņemt līdzi, un par to bija liels 
prieks. “Īpaši saviļņoti bija viesi, kas 
todien Jūrkalnē ieradās no tālākām 
vietām. Saulespuķes izstādīšu pie 
tautas nama, bet, ja to būs daudz, – 
arī Ugunspļavā, lai mūsu Jūrkalnē ir 
gaiši, silti un saulaini,” teica Kristīne, 
piebilstot, ka uzdāvinājusi 30 saul-
griežu sēklu paciņu tām ģimenēm, 
kuras apraudzīja pagājušajā gadā 
pagastā iestādītos kociņus. Arī Pil-
tenes kultūras nama vadītājai Āri-
jai Vīksnei iepatikās ideja izdaiļot 
novadu ar saulespuķēm, tāpēc viņa 
iesēja sēkliņas, lai pēc tam podiņus 
ar augiem uzticētu daudzdzīvokļu 
māju iemītniekiem, vienam no vi-
ņiem uzticot puķu aprūpi. 

Labas ieceres iedvesmo! Uz-
zināju, ka arī Piltenes vidusskolas 
saime rotās pilsētu ar saulespuķēm. 
Stāsta izglītības iestādes pārstāve 
Ilze Celma: “Ir 12. maijs. Atkal rīts, 
kad skolēni uz skolu klātienē nenāk 
un skolas vestibili ir klusi, bet sko-
las tehniskie darbinieki pulcējas pie 
skolas, lai atbalstītu Ventspils nova-
da kultūras darbinieku ideju stādīt 
saulespuķes. Saulainos ziedus iestā-
dījām 15 podiņos – katrai klasei pa 
vienam podiņam, viens skolotājiem, 
viens tehniskajiem darbiniekiem, 
viens visiem Piltenes iedzīvotājiem, 
viens Ventspils novadam un viens 
– Latvijai. Mūsu skola, pilsēta un 
Latvija būs saules gaismas cauraus-
ta!  Lai ziedi aug un priecē ikvienu 
no mums!”

Marlena Zvaigzne

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6
Ventspils novadā, 2021. gada 29. aprīlī                                                                           

 (protokols Nr.83, 8.§)

“PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 
24. SEPTEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.45 “PAR 
DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM “ROŽLEJAS“ 
APSTIPRINĀŠANU“ ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM” 

izdoti saskaņā ar likuma “par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 1. punktu.
 atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2009. gada 

24. septembra saistošos noteikumus nr.45  “par detālplānojuma 
nekustamajam īpašumam “rožlejas“ apstiprināšanu“.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

Ir pieejami digitālie Covid-19 sertifikāti

Atsāk piekrastes sakopšanas darbus

Apsaimniekojot piekrasti, ir uzstādītas atkritumu urnas.   kristīnes strikas arhīVa foto

Novadu izdaiļos saulespuķes

Piltenes vidusskolas tehniskās darbinieces saulgriezes 
iestādīja 15 podos.   ingunas iVanoVas foto
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Pēc piekrastes zvejnieku rosinājuma ar 
biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 
(ZBA) un kaimiņos esošo vietējo rīcības grupu,  
sadarbības partneru un EjZF fonda projekta 
nr. 20-00-F043.0442-00001 atbalstu ir izstrādāta 
mācību programma “Piekrastes zvejas gudrības”, 
ko speciālistu vadībā no 14. līdz 18. jūnijam 
Pāvilostā apgūs 16 Kurzemes piekrastes 7.–9. 
klašu skolēni no ZBA un no biedrību “Liepājas 
rajona partnerība” un “Talsu rajona partnerība” 
darbības piekrastes teritorijām.

Par jauno sadarbības projektu, par mācību program-
mas mērķiem un uzdevumiem, tās tapšanu un sagaidā-
majiem rezultātiem sarunājos ar ZBA koordinatori Guntu 
Abaju un projektu koordinatori Ilzi Šteini. 

– Kāpēc tapa jaunais projekts un bija vajadzība iz-
strādāt mācību programmu? 

I. Š.: – Pēc “LEADER” programmas pamatnostādnēm, 
idejām, kā uzlabot dzīvi, jānāk no vietējiem iedzīvotājiem, 
šajā gadījumā – no zivsaimniecības rīcības grupām, no 
piekrastes zvejniekiem, ļaudīm, kas vistiešāk pārzina vi-
sus apstākļus un ir ieinteresēti piekrastes attīstībā. Mūsu 
biedrības uzdevums ir uz to rosināt, izteikto uzklausīt un 
vērtīgāko attīstīt tālāk.

Latvijas piekrastes iedzīvotāji gadsimtiem ilgi ir nodar-
bojušies ar zveju. Tas ir bijis viņu iztikas pamats un dzīves-
veids. Diemžēl pēdējā laikā piekrastes zvejnieku skaits sa-
rūk, jaunieši reti izvēlas šo seno arodu, tāpēc ir saprotamas 
gan zivsaimnieku bažas par profesijas nākotni, gan ieinte-
resētība piesaistīt jaunus, profesionāli izglītotus un ener-
ģiskus cilvēkus. Jau patālā pagātnē ir piekrastes skolām 
domātais konkurss “Vai tu mīli jūru?”, kas 20. gs. no 60. līdz 
90. gadiem jauniešu vidū rosināja interesi par zvejniecību, 
zivju apstrādi un jūrniecības profesijām. Tagad Latvijā nav 
skolu, kurās varētu apgūt tieši piekrastes zvejas arodu, tā-
pēc uzskatījām, ka ir svarīgi izveidot mācību programmu 
jauniešiem par jūras zinībām, lai sekmētu zvejas amata 
pārmantotību. Iespējams, šis ir pats pēdējais brīdis to darīt 
– kamēr vēl ir dzīvi un darboties spējīgi piekrastes zvejnie-
ki. ZBA organizēja procesu, lai programma taptu.

G. A.: – Pirmsākums bija pirms gadiem diviem vai 
trim kādā tikšanās reizē Zemkopības ministrijā. Spriežot 
par sadarbības, par attīstības projektiem, Pāvilostas domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ieminējās, ka vajadzētu 
radīt mācību programmu, kurā jauniešiem mācītu piekras-
tes zvejnieku arodu. Pēc tam mēs ZBA diezgan ilgi sprie-
dām, kā šo ierosmi iedzīvināt. 

– Vai sava nozīme bija arī iepriekšējam projektam 
“Ēdīsim Latvijas zivis!”, ko pirms dažiem gadiem īste-
nojāt sadarbībā ar biedrībām “Laukiem un jūrai” un 
“Jūrkante”? Tuva tēma, arī mērķauditorija – skolēni – 
tā pati.

G. A.: – Sava loma projektam “Ēdīsim Latvijas zivis!” 
noteikti bija. To īstenojot, redzējām jauniešu ieinteresētību 
gan par jūras zivīm, gan arī par piekrastes zveju, guvām 
labu pieredzi skolēnu iesaistē un spriedām, ka būtu labi 
darboties tālāk šajā virzienā. Iepriekšējais projekts stipri-
nāja mūsu pārliecību par nepieciešamību veidot padziļi-
nātu mācību programmu visvairāk ieinteresētiem jaunie-
šiem. Ar jauno projektu loģiski turpinām aizsākto tēmu, 
tikai citā konkrētā ievirzē. 

– Jaunā sadarbības projekta būtība ir skolot un ie-
interesēt pamatskolas 7.–9. klašu audzēkņus. Lūdzu, 
pastāsti nedaudz izvērstāk par galvenajiem projekta 
mērķiem!

G. A.: – Ilglaicīgais nolūks ir veicināt piekrastē dzīvo-
jošo jauniešu izpratni par piekrastes zvejniecību Baltijas 
jūrā, tādējādi sekmējot jūras profesiju izvēli piekrastes sko-
lu skolēnu vidū. Būtiski ir nodrošināt zināšanu un prasmju 
pārnesi no pieredzējušiem piekrastes zvejniekiem uz jauno 
paaudzi. Īstermiņa skatījumā gribējām izveidot attiecīgās 
jomas teorētisko un praktisko zināšanu bāzi – mācību 
programmu, piedāvājot to apgūt ieinteresētiem piekrastes 
jauniešiem.

– Kāda bija biedrības pieredze mācību programmas 
izstrādes organizēšanā?

G. A.: – Mums tas bija izaicinājums. Arī nevienā 
skolā nav šādas ievirzes programmas. Jā, ir par tāljūras 
zveju, ir jauniešu jahtklubi ar mācību programmām, bet 
tās nav izmantojamas jūras un piekrastes zvejas zināšanu 
apguvei. 

I. Š.: – Uzrunājām Edgaru Kristapsonu, jaunu uzņēmē-
ju no Pāvilostas, kas ir beidzis jūrskolu un pats ir saistīts 
ar piekrastes zveju. Edgars ieteica biedrību “Latvijas Jūr-
niecības savienība”, kas labprāt atsaucās. Cenu aptaujā otrs 
pretendents bija pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts “BIOR”. Cenu aptaujā uzvarēja 
“Latvijas Jūrniecības savienība”. Nometnei domāto mācī-
bu programmu “Piekrastes zvejas gudrības” uzrakstīja trīs 
speciālisti, divi no tiem bija Liepājas Jūrniecības koledžas 
mācībspēki. Gribējām vēl uzzināt profesionāļu vērtējumu, 
tāpēc uzaicinājām ar programmu iepazīties Kolkas pie-
krastes zvejnieku Gunti Otomeru, Latvijas Zivsaimnie-
cības federācijas vadītāju Ēvaldu Urtānu un Edgaru Kris-
tapsonu. Visi trīs lietpratēji, iesakot nelielus labojumus, 
programmu atzina par labu esam.

– Kas programmā ir ietverts?
I. Š.: – Tie ir vispārīgi ar zivsaimniecību un tieši ar pie-

krastes zveju saistīti jautājumi, kā navigācija, aprīkojums 
uz kuģa, kuģa drošība, zvejas laivas un to tehniskais ap-
rīkojums, Baltijas jūras ekosistēma, zivju resursi un sugu 
atpazīšana, drošības ievērošana uz zvejas laivas, pirmās 
medicīniskās palīdzības sniegšana, tīklu lāpīšana, mezglu 
siešana, zvejas rīku skatīšana darbībā u. tml. Mācību saturā 
lielākoties uzsvars likts uz praktisko prasmju lietošanu, pa-
šiem darbojoties, lai veidotu izpratni par zvejnieka ikdienas 
darbu. Piemēram, sasiet konkrētu mezglu, ar kuru būtu ie-
spējams piesiet enkuru, lāpīt zvejas tīklu u.tml. Praktiska-
jās nodarbībās plānots iesaistīt piekrastes zvejniekus, kuri 
iepazīstinātu jauniešus ar zvejas inventāru, lietojot praksē 
zvejas rīkus, kopā ar viņiem ietu jūrā, tāpat jaunieši varētu 
saņemt atbildes uz interesējušajiem jautājumiem.

G. A.: – Būtiski ir tas, ka izstrādāto mācību program-
mu iespējams izmantot skolās – to var ņemt par pamatu, 
lai izveidotu mācību programmu vai arī interešu izglītības 
programmu. Tas, pirmkārt. Otrkārt, lai gan mūsu projektā 
programma ir domāta skolēniem, to var pielāgot arī pieau-
gušajiem, kas noderētu mūžizglītībā, kurā būtisks aspekts 
ir cilvēku vajadzība iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, 
lai paaugstinātu vai pat mainītu kvalifikāciju atbilstoši sa-
vām interesēm. Pašvaldībām ir tiesības pašām savā terito-
rijā šādu programmu licencēt. 

– Kas noteica jaunā projekta partneru izvēli?
G. A.: – Tā kā projektā bija paredzēts iesaistīt skolēnus, 

tad izvērtējām, kādas piekrastes skolas uzrunāt. Latvijā ir 
zvejnieki, kas zvejo iekšējos ūdeņos, ir tāljūras zvejnieki un 
ir piekrastes zvejnieki, kas zvejo gan līcī, gan atklātā jūrā 
jeb Dižjūrā, kā mūsu pusē saka. Gribējām iesaistīt jaunāko 
paaudzi no tām piekrastes vietām, kur ir zvejnieki ar lie-
lāku nozveju, tāpēc vispirms pievērsāmies Dižjūrai. “Lie-
pājas rajona partnerības” cilvēkiem ir liela interese skolot 
jauno paaudzi, un tā ir teritorija no Lietuvas robežas līdz 

Pāvilostai. “Ziemeļkurzemes partnerības” piekraste aptver 
teritoriju no Jūrkalnes līdz Kolkas pagastam (ieskaitot). In-
teresi izrādīja arī biedrība “Talsu rajona partnerība” – šajā 
Latvijas piekrastē, Rojas un Mērsraga pagasta teritorijā, ir 
dzīva gan piekrastes zveja un ostas, gan tradīcijas. Tātad 
projektā ir pārstāvētas skolas gan no Dižjūras, gan no līča 
Kurzemes pusē. 

– Jauno mācību programmu apgūs pamatskolas ve-
cāko klašu skolēni nometnē Pāvilostā no 14. līdz 18. jū-
nijam.  Tieši kuras skolas uzrunājāt? Kā izraudzījāties 
dalībniekus? 

I. Š.: – Skolas izraudzījāmies no projekta partneriem, 
no tiešās piekrastes: Mērsraga, Rojas, Kolkas, Tārgales, 
Vārves, Užavas, Pāvilostas, Rucavas, Nīcas, Kapsēdes un 
Vērgales. Lai uzrunātu skolēnus, mēs ZBA izstrādājām 
anketas ar jautājumiem. Sazinājāmies ar skolu vadību, di-
rektoriem, viņi tālāk uzrunāja klašu audzinātājus. Anke-
tas bija jāaizpilda digitāli. Pavisam tātad bija vienpadsmit 
skolas, un pēc mūsu ieceres no katras skolas varētu pie-
dalīties pa vienam bērnam, augstākais – divi, ja anketā at-
spoguļotos liela bērnu interese. Digitālās anketas izpildīja 
tie bērni, kas vispār izteica vēlēšanos to darīt. Saņēmām 
nedaudz pāri par 20 anketām. Mūsuprāt, svarīgākais bija 
pamatojums – mums gribējās uzzināt bērnu motivāciju 
piedalīties. 

– Kāpēc izraudzījāties tieši Pāvilostu?
I. Š.: – Projektā iesaistīto vietējās rīcības grupu (VRG) 

administratīvās teritorijas ietver visu atklātās jūras Kurze-
mes piekrasti. Partneru pārrunās par nometnei visatbilsto-
šāko tika atzīta Pāvilosta. Tā atrodas visu projektā iesaistīto 
VRG administratīvo teritoriju aptuvenā Kurzemes piekras-
tes viduspunktā un atbilst svarīgākajiem priekšnosacīju-
miem: neliela pilsēta ar atbilstošu infrastruktūru – nelielu 
ostu un uzņēmējiem, kam ir laivas ar CSDD atļauju, lai va-
rētu nodrošināt apmācāmo izbraukšanu jūrā. Teorētiskās 
mācības “Piekrastes zvejas gudrības” norisināsies vietējā 
kultūras namā, savukārt praktiskās nodarbības – gan šajās 
telpās, gan brīvā dabā Pāvilostas pludmalē vai ostā atkarībā 
no laikapstākļiem.

– Turklāt epidemioloģiskā situācija uzlabojas.
G. A.: – Par to ļoti priecājamies! Programmas ieceres 

un izstrādes laikā tas vēl nebija tik skaidri zināms. Tagad 
droši zinām, ka nometne varēs norisināties klātienē. Tais-
nība, gan pasniedzējiem, gan bērniem iepriekš jābūt testē-
tiem, un viņi visi dzīvos burbulī. 

*     *     *

Kolkas piekrastes zvejnieka  
Gunta Otomera viedoklis par jauno mācību 
programmu

 “Ļoti apsveicama jau ir pati iecere. 
programma dod bērniem nepieciešamo 
priekšstatu par piekrastes zveju. tur ir 
vispārīgas un konkrētas lietas, teorētiskā puse 
un arī praktiskā, kaut vai tīklu lāpīšana. Šādā 
programmā neko vairāk arī nevajag. ja kāds 
individuāli grib papildināt savas zināšanas, 
tad uz šīs bāzes to var darīt. tāpat, ja to grib 
izvērst kāda skola par mācību vai interešu 
izglītības programmu, tad “piekrastes zvejas 
gudrības” var kalpot par labu pamatu.”

 
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

sabiedrisko attiecību speciālists 
Alnis Auziņš 

Kurzemes piekrastes skolēni apgūs zvejas gudrības
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Paredzams, ka 
oktobrī varēs uzsākt 
būvniecību Ugāles 
tautas namā “Gaisma”, 
jo noslēgumam tuvojas 
objekta projektēšanas darbi. 
Projektētāji paredzējuši 15. 
jūnijā iesniegt pašvaldībā 
tehnisko projektu, lai to 
atbilstīgi spēkā esošajai 
būvniecības likumdošanai 
varētu izvērtēt ekspertīzē. 

Līgums par tautas nama pār-
būvi Ugālē 2020. gada 17. septem-
brī noslēgts ar SIA “Telms”, vienā 
iepirkumā paredzot tehniskā pro-
jekta izstrādi un būvdarbus. Devi-
ņi mēneši atvēlēti projektēšanai, 
divi mēneši – ekspertīzei, kuras 
gaitā projektētājiem var rasties 
jauni uzdevumi. Savukārt pārbū-
vei paredzēts gads. Līdz ar to, ja 

darbi veiksies raiti, 2022.  gada 
augustā varētu notikt pārbūvētā 
tautas nama atklāšana. 

Pirms trim gadiem tautas 
namā “Gaisma” tika konstatēts, 
ka ir ieplaisājusi nesošā koka 
konstrukcija, atgādina Ventspils 
novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks. Par to tika zi-
ņots Valsts būvniecības kontro-
les birojam, un speciālisti ieteica 
tautas namā nostiprināt vairākas 
konstrukcijas, vienlaikus norādot, 
ka šādā stāvoklī esošu ēku izman-
tot nedrīkst. “Toreiz izstrādā-
jām priekšprojektu, lai saprastu, 
kā rīkoties. Secinājām, ka viens 
tautas nama korpuss, proti, zāle, 
prasa mazākus ieguldījumus, jo 
ir jānostiprina esošās konstruk-
cijas, savukārt pārējā ēkas daļā 
koka konstrukcijas nepieciešams 

12. maijā Užavas pagastā nodega 
“Vagaru” mājas, un pašvaldība lūdza 
atsaukties cilvēkus, kas māju iedzīvotājiem 
varētu piedāvāt drēbes, mēbeles, sadzīves 
tehniku, arī remonta materiālus, jo uguns 
paņēma pilnīgi visu. 

Tie, kas juta aicinājumu palīdzēt, sazinājās ar 
Užavas pagasta sociālās palīdzības organizatori Īri-
su Kozubu, un viņa teic, ka atsaucība bija ļoti liela. 
Telefons bija “karsts” – tik daudz bija zvanītāju! Paš-
valdība piecu cilvēku ģimenei, kura palika bez pa-

jumtes, piedāvāja vairākus dzīvokļus, kuros varētu 
dzīvot, bet tā pieņēma lēmumu īrēt māju Vārves pa-
gastā. Bēri vēlas sakārtot nodegušās mājas apkārtni, 
ir doma par īpašuma atjaunošanu, tādēļ noderēs arī 
finansiāla palīdzība un ir atvērts ziedojumu konts: 

“Swedbank” 
Arnis Bērs
LV87HABA0551050844396
Mērķis: palīdzība ugunsgrēkā cietušai ģimenei.
      

Marlena Zvaigzne 

Gatavojoties sarunai 
“Radio sWH” mobilajā 
studijā, kas 6. maijā piestāja 
Ugālē, anceniece Līga 
Grinberga labprāt pastāstīja 
par novada iedzīvotāju 
ēšanas paradumiem. Lai 
noskaidrotu, kādi tie ir, viņa 
internetā ievietoja aptaujas 
anketu.

Ēterā katram runātājam bija 
atvēlēts īss laiks sprīdis, un Līga 
nepaguva izstāstīt, ko uzzinājusi, 
veicot aptauju, tādēļ aicināju viņu 
uz sarunu, veidojot šo rakstu. Ra-
dio studijā uzvēdīja ancenieces 
cepto sklandraušu smarža – tas ir 
viņas meistarstiķis, kas tiek gata-
vots gan mājās, gan Ances muižā, 
kur notiek šī kāruma gatavoša-
nas meistarklases. “Priecājos, ka, 
ievietojot internetā aptaujas an-
ketu, bija diezgan liela atsaucība. 
Saņēmu 28 atbildes. Respondentu 
vidū bija arī jauni cilvēki, tomēr 
vairums tādu, kas sasnieguši 49 
gadu vecumu. Tas nozīmē, ka šajā 
vecumā cilvēki īpaši piedomā pie 
tā, ko gatavo un no kādiem pro-
duktiem. Visi aptaujātie atzina, 

ka gatavo mājās, visbiežāk galdā 
ceļot tieši vakariņas.” Līga uzdeva 
jautājumu, kādi ir latviešiem rak-
sturīgākie ēdieni, un te līderis bija 
kartupelis – kā cepts, tā vārīts. 
Otrajā vietā ierindojās biezputras, 
vairāki cilvēki minēja, ka labprāt 
gatavo zivis. No senajiem ēdie-
niem tika minēta bukstiņbiezput-
ra, sklandrauši un skābputra. Līgu 
priecē, ka visi aptaujas dalībnieki, 
gatavojot maltīti, izmanto sezonai 
raksturīgos dārzeņus, garšaugus 
un augļus, turklāt nav aizmirstas 
arī meža veltes – sēnes un dažā-
das ogas, medījuma gaļa. Vaicāti 
par citu tautu ietekmi virtuvē, 
novada iedzīvotāji atzina, ka ga-
tavo plovu, viņiem patīk Gruzijas, 
Grieķijas un Itālijas virtuve. “Te 
gan taisnības labad jāpiebilst, ka 
grūti novilkt robežu un pateikt, 
kas ir latviešu un kas cittautu 
ēdiens. Daudzi no mums ir ie-
cienījuši boršču, ikdienā nemaz 
neaizdomājoties, ka tas ir aizgūts 
ēdiens, Tāpat ir ar plovu. Protams, 
suši, kas arī tika minēts atbildēs, 
nav raksturīgs mūsu virtuvei, bet, 
paskatoties pamācības internetā, 

Pabeidz tautas nama 
projektēšanu

Tautas nams “Gaisma” atrodas vēsturiskā ēkā, kas atvērta 1930. gadā. 
aLeksanDra hMeĻņicka foto

nomainīt. Projektēšana, būvuz-
raudzība kopā ar būvniecību 
izmaksās 449  130 eiro,” norāda 
A. Mucenieks. 

Tautas namam “Gaisma” ir 
sena vēsture. Tas izbūvēts biju-

šajā krogā un atvērts 1930. gada 
26.  janvārī. Par ēkas celtniecību 
gādāja pagasta pašvaldība, darbi 
izmaksāja 11  540 latu, inventārs 
– 1000 latu. Stadulu izbūvēja par 
zāli, kurā iekārtoja ērtu skatuvi un 

aktieru telpas, balkons bija pare-
dzēts 80 personām. Zālē bija 400 
sēdvietas, bet kopā ar stāvvietām 
telpā varēja pulcēties 700 apmek-
lētāji.  

Marlena Zvaigzne

ikviens var to pagatavot. Jāsaprot 
jau arī tas, kā ģimene pieņems 
saimnieces kulināros eksperi-
mentus. Piemēram, ja es savējiem 
piedāvātu ar sēkliņām pārkaisītus 
sparģeļus, neesmu droša, ka viņi 
būtu sajūsmā,” stāsta Līga.

Anketā viņa lūdza minēt arī 
kādu no vecmāmiņas aizgūtu 
recepti, un te tika nosauktas vai-
rāku veidu pankūkas, bukstiņ-
biezputra, plātsmaize, pīrāgi un 
melnie pīrāgi, kas veidoti no ru-
dzu miltiem, pildīti ar biezpienu 
un smalki sagrieztu cauraudzīti. 
Šos pīrāgus vāra, tad apcep un 
pasniedz ar krējumu. Kāds no 
vecmāmiņas pūra aizguvis recepti 
“Āboli naktskreklā” – ar šo ēdienu 
mielojušās Dundagas preilenes –, 
bet cits minējis vārītus kartupeļus 
ar siļķi un biezpienu. “Atbildēs sa-
klausīju, ka cilvēki paši kopj savus 
dārzus un izaudzē to, ko var celt 
galdā. Pie mums Ancē pēdējā lai-
kā vērojams, ka cilvēki labprātāk 
iepērkas veikalā, nevis rosās do-
bēs, bet dārzā tikko noplūktiem 

lokiem vai dillēm ir pavisam cita 
smarža un garša! Augustā, kad 
izej laukā un ieraugi visu, kas iz-
audzis, sirds gavilē, jo vari gata-
vot, ko vien vēlies!”

Vaicāta, vai mūsdienās ēdiens 
nav kļuvis par kulta lietu, Līga pa-
smej un atbild, ka viņai noteikti. 
“Man patīk gatavot un patīk, ja 
citiem garšo un viņi ēd ar apetī-
ti. Esmu secinājusi, ka man ir in-
teresanti piedalīties sarunās par 
ēdienu. Piemēram, par to pašu ra-
solu var runāt ilgi un dikti. Viena 
saimniece teiks, ka tam jāpievieno 
desa, cita – ka vistas gaļa, bet vēl 
kāda uzstās, ka tikai vārīta liellopa 
mēle. Un tad jau var spriest, cik 
ilgi mēle jāvāra, lai nebūtu cieta. 
Ir dzirdēts, ka nedaudz jāpavāra 
smalki sagriezti kartupeļi, tad tie 
neizjukšot un izskatīšoties perfek-
ti. Var diskutēt arī par to, pievie-
not vai nepievienot šim ēdienam 
zirņus, un ar ko rasolu aizdarīt – 
ar veikalā gādātu vai paša gatavo-
tu majonēzi.”

Marlena Zvaigzne

 

NO VECMĀMIņĀM 
AIZGūTĀS RECEPTES 

VĪRIEŠU PLĀTSMAIZE
Vārītu kartupeli samaisa ar 

kviešu miltiem, cukuru, nedaudz 
silta ūdens. noliek raudzēties 
divas dienas. Šim ieraugam 
pielej siltu ūdeni, pieber rudzu 
miltus, samīca mīklu, uzraudzē. 
pagatavo pildījumu: biezpiena 
masu samaisa ar kubiņos 
sagrieztu speķi, sīpoliem, olām, 
ķimenēm, skābo krējumu, 
kartupeļu cieti. Mīklu liek uz 
plāts un pārlej ar sagatavoto 
masu. cep 40–50 min.

MūSMĀJAS ķĪSELIS
nepieciešams: 0,5 glāze 

kviešu miltu, 2 glāzes piena,  
4 ēdamkarotes cukura, 4 olas, 
sāls, citrona miziņa, vaniļa.  

olu dzeltenumus saputo 
ar cukuru, iejauc miltus, 
pievieno citrona miziņu un 
vaniļu. uzkarsē pienu, saputoto 
masu lej pienā un karsē, līdz 
tā sabiezē. iecilā saputotus olu 
baltumus. pasniedz ar dzērveņu 
mērci.

Garšo kartupeļi, biezputras un zivis

Novada iedzīvotāju iecienītākais ēdiens ir kartupeļi – 
vārīti, cepti, arī biezputra.   foto no interneta Vietnes pixabay.com

ir iespēja finansiāli palīdzēt 
ugunsgrēkā cietušajiem
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Šis mācību gads paliks 
atmiņā gan skolotājiem, gan 
skolēniem, gan vecākiem, jo 
ļoti atšķīrās no mums tiek 
pierastā ikdienas ritma, kad 
skolēni no rīta ierodas skolā 
uz stundām, pēcpusdienā 
dodas mājās un katra diena 
rit savu ierasto gaitu. 

Šogad viss sagriezās kājām 
gaisā, un pierasto ritmu Covid-19 
izplatības dēļ nācās mainīt. Skolē-
ni tikai īsus laika periodus mācījās 
klātienē, un tad atkal bija attāli-
nātais mācību darbs. Tas bija liels 
izaicinājums gan skolēniem, gan 
skolotājiem, gan vecākiem un no 
visiem prasīja daudz enerģijas un 
pacietības. Gada nogalē, atskatoties 
uz mācību gadu kopumā, varēja 
secināt, ka rezultāts nav nemaz tik 
slikts. Maijā skolēniem, vecākiem 
un skolotājiem bija iespēja savus 
viedokļus par aizvadīto mācību 
gadu paust aptaujas anketās. Ap-
kopojot datus, bija interesanti lasīt 
atbildes. Daļa bērnu pauda viedokli, 
ka nemaz tik grūti nav bijis, ka pa-
tikušas attālinātās mācības un tieš-
saistes stundas. Daļai skolēnu bijis 
grūti piespiest sevi piezvanīt skolo-
tājai un pajautāt to, kas nav saprasts, 
bet beigās tomēr tas izdarīts. Kādai 
skolēnu grupiņai mācīties attālināti 
bijis ļoti grūti, jo pašiem daudz jāla-
sa – vieglāk esot klātienē. Vēl viena 
daļa skolēnu izteicās, ka nesaskata 
problēmas mācīties attālināti arī 
turpmāk. Aptaujā vecāki pauda vie-
dokli, ka bērni kļuvuši patstāvīgāki, 
iemācījušies plānot savu laiku, sazi-
nāties ar skolotājiem. Daži vecāki 
uzskata, ka par maz bijis tiešsaistes 
stundu. Vairāki atzina, ka bijis grūti 
pierast, ka bērnam tik daudz pašam 
jādara, un centušies to izdarīt viņa 
vietā, bet vēlāk sapratuši, ka tā ir 
kļūda, un pārtraukuši to darīt. Iz-
pētot un apkopojot aptaujas rezul-
tātus, skolotājiem ir iespēja izvērtēt 
darbu attālinātā mācību procesa 
laikā un ņemt vērā ieteikumus, ja 
gadījumā kādreiz atkal valstī ir šāda 
situācija un jāstrādā attālināti. 

Skolotāji par attālināto mācī-
bu darbu izsakās dažādi. Nedaudz 
atsaukšos uz viņu domām. “Attāli-
nātais mācību process skolas dzīvē 
ienāca negribēts un negaidīts, bet 
ieguvums no tā ir tāds, ka visi bijām 
spiesti mācīties. Skolotāji iemācījās 
pielietot digitālos mācību līdzek-
ļus, pārņemot pieredzi cits no cita. 
Ieguvums jau nav tikai zināšanas, 
bet arī mācīšanās process – kā tu 
jūties, kad apgūsti kaut ko jaunu un 
nesaprotamu, skolotājs iekāpj it kā 

pārbaudes darbus tiešsaistē. Kursi 
“online” ļāva ietaupīt laiku un ceļa 
naudu.”

“Varējām paši plānot savu die-
nu. Varēja tiešsaistē redzēt, ka bēr-
ni izslāpuši pēc sarunām, reizēm 
bija ar mieru palikt pēc stundas 
un mierīgi papļāpāt. Atklājās, ka 
mēs visi esam radoši un izdomas 
bagāti. Labs atspaids mācībām bija 
“Tavaklase.lv” piedāvātais mācību 
materiāls. Ir cilvēki, kuri regulāru 
tiešsaistes stundu kavēšanu uzskata 
par normu. Bērniem pietrūkst lasīt-
prasmes iemaņu. Arī lasīt, saprast 
un izdarīt. Ir vecāki, kuri nevar 
savam bērnam pateikt “nē” un pie-
spiest izdarīt darbu. Nav normāla 
dienas režīma, līdz ar to no rīta ne-
var piecelties un piedalīties stundā.”

Arī pirmsskolas grupai kādu 
brīdi nācās strādāt attālināti. Skolo-
tājas atzīst, ka tas bijis sarežģīti arī 
viņām. Analizējot darbu šajā laikā, 
skolotājas ir gan gandarītas, gan ne-
daudz vīlušās. 

“Strādāt attālināti bija diezgan 
sarežģīti – sagatavot darba lapas 
nebija grūti, bet uzdot radošos dar-
bus bija pagrūti, jo nevar zināt, vai 
mājās ir līme, papīrs u.c. Uzdoto 

visi neizpildīja, katru dienu foto ar 
izdarīto man sūtīja viens bērns, bet 
atvēruši uzdevumu un varbūt mājās 
darījuši bija divi. Tāpēc arī, ja zini, 
ka pilda, ir vairāk jāpiedomā pie uz-
dotā. Piedomāju, lai darbiņi katru 
dienu nav līdzīgi. Sūtīju arī dažādas 
versijas – vieglākas un grūtākas, ie-
vērojot atšķirīgos vecumus.”

“Man attālinātais mācību pro-
cess grūtības nesagādāja. Gatavo-
ju darba lapas un sūtīju vecākiem 
e-klasē. Varbūt gribējās, lai vecāki 
vairāk atbalsta un visi atsūta izpil-
dītos darbus, bet kopumā bija labi. 
Domāju, ka arī bērniem mājās bija 
grūtāk strādāt, jo grupiņā viņiem ir 
iespēja pašiem darboties, vērot citu 
darbošanos, pajautāt saviem bied-
riem.”

Mācību gads ir beidzies, un ar 
gandarījumu varam teikt, ka mums 
šis gads ir bijis grūtību pilns, bet 
esam ar tām veiksmīgi tikuši galā. 
Liecības saņemtas, skolēni devušies 
vasaras brīvlaikā. 

1. jūnijā uz īpašu svētku pasāku-
mu tika aicināti tie skolēni un viņu 
vecāki, kuru sekmes bija ļoti labas. 
Skolēni saņēma zelta, sudraba un 
bronzas liecības. Esam priecīgi, ka 

šogad šādas liecības varējām pa-
sniegt 19 skolēniem, Priecājamies, 
ka viņi veiksmīgi tika galā ar visiem 
šī gada izaicinājumiem. Paldies šiem 
audzēkņiem par viņu ieguldīto dar-
bu un vecākiem par atbalstu bēr-
niem! Pasākuma laikā tika pasniegti 
arī diplomi un atzinības par labiem 
rezultātiem novada olimpiādēs 
un konkursos. Apsveicam Lauru 
Ziemeli ar 1.  vietu vizuālās māks-
las olimpiādē. Jāpiebilst, ka Laura 
veiksmīgi startē arī citos vizuālās 
mākslas konkursos ārpus skolas. 
Šarloti Smirnovu apsveicam ar ie-
gūto 3.  vietu novada angļu valodas 
olimpiādē. Pateicību par piedalīša-
nos Ventspils novada mājturības 
un tehnoloģiju konkursā saņēma 
Alise Vaitkus un Šarlote Smirnova. 
Lepojamies ar savu skolēnu sasnie-
gumiem! Dodoties prom no pasāku-
ma, gan skolēni, gan vecāki atvado-
ties teica: “Uz tikšanos rudenī!”

Uz tādas pozitīvas nots, ceriņ-
ziedu reibinošās smaržas pavadīts, 
izskan 2020./2021.mācību gads. 
Jauku vasaru un labu atpūtu gan 
bērniem, gan vecākiem, gan skolo-
tājiem!

Anita Pāvelsone

Uz aizvadīto mācību 
gadu atskatoties

Sākumskolas 
zelta, 

sudraba 
un bronzas 

liecību 
ieguvēji.

uLDa ĶeMera foto

skolēna kurpēs. Skolēniem mācību 
process, ceru, kļuva interesantāks.” 
Visi skolotāji atzīst, ka tehnoloģiju 
daudzveidīgais pielietojums paliks 
arī tālākajā mācību procesā klā-
tienē. “Pedagogiem bija jāizmanto 
savas radošās prasmes, lai izveidotu 
uzdevumus, kas piesaista skolēnu 
interesi, piemēram, lai sporta stun-
dā audzēkņi ar prieku izkustētos. 
Bet attālinātais mācību process ne-
var nodrošināt to, ka bērni satiekas, 
sarunājas, rotaļājas un citādi ko-
municē gan ar klasesbiedriem, gan 
skolotājiem. Ir bērni, kas neprot 
vai negrib mācīties attālināti, arī ne 
visi vecāki prot vai grib iesaistīties. 
Tad rodas problēmas, kuras mēģi-
nām risināt, piemēram, piesaistot 
atbalsta personālu vai organizējot 
individuālās konsultācijas klātienē. 
Ir arī tehniskas problēmas, grūti 
bērniem mācīties telefonā, novēro-
jamas interneta pieslēguma prob-
lēmas. Tiek samazināts mācību sa-
turs, bet tik un tā ir grūtības attīstīt 
praktiskās iemaņas.”

“Viss atkarīgs no mums pašiem. 
Vai mēs esam kā komanda (skola, 
bērni un vecāki), kurai ir skaidra 
vīzija par uzvaru (sekmīgām atzī-
mēm), katrs parādām savu labāko 
“es”. Trenerim (skolotājam) ir jā-
izskaidro, kā iegūt pēc iespējas la-
bāku rezultātu, un jāmotivē cīņai. 
Vecāki ir kā līdzjutēji – nodrošina 
sportistiem mierīgus darba apstāk-
ļus un vitamīniem bagātu maltīti, 
atgādina par atpūtas pauzēm svaigā 
gaisā un pilnvērtīgu miegu. Viņi ir 
tie, kas nekad neļauj pagurt un mie-
rina sakāves gadījumā. Attālinātais 
mācību process lika apgūt jaunas 
prasmes pašiem, izmantojot mobi-
lo telefonu un veidojot stundas un 

Labākie 5.–9. klašu audzēkņi.  
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Pirms vairāk nekā desmit gadiem pie Užavas tautas 
nama novietoja smilšu kasti, bet tā pa šo laiku bija 
nolietota, tādēļ tautas nama vadītāja Gita Vilgute 
vienojās ar pagasta pārvaldes strādniekiem Linardu 
Kārkliņu un jāni strazdiņu par jaunas smilšu kastes 
izgatavošanu. Visiem par prieku, tapa arī mantu kaste.

Tajā ir ieliktas vairākas mantiņas. “Redzēsim, vai ar laiku to 
kļūs mazāk vai vairāk. Piemēram, vakar secināju, ka viena man-
tiņa nākusi klāt,” saka Gita. Viņa ievērojusi, ka jaunie užavnieki 
smilšu kasti rotaļām izmanto bieži, turklāt to dara gan mazuļi, 
kuri tikko iemācījušies staigāt, gan jaunākā skolas vecuma bēr-
ni. Pa dienu visbiežāk spēlējas jauno māmiņu atvestās atvasītes, 
bet pēcpusdienās un vakaros rotaļājas tie bērni, kuri kopā ar 
vecākiem vai pieaugušajiem brāļiem un māsām atnākuši līdz 
tautas namam, kuram līdzās ierīkots volejbola laukums.      

Marlena Zvaigzne
Šo nelielo kasti, kurā ieliktas rotaļlietas, 

ievieto smilšu kastē.  

Lai arī pavasarī joprojām 
valdīja Covid-19 noteiktie 
ierobežojumi, ikvienam 
bija iespēja saturīgi un 
interesanti pavadīt savu 
brīvo laiku. 

“Gaismas stāsti” – 1. maijā 
bija iespēja apceļot četrus Vents-
pils novada pagastus un izdzīvot 
piedāvātos gaismas stāstus. Užavā 
baudījām jūras tēmu, tautas nama 
logi bija izgaismoti kā akvāriji, ku-
ros peldēja zivis, un fonā skanēja 
dziesmas par jūru. Vakara pārstei-
gums bija grupas “Windy Tem-
per” dziedātās dziesmas – divas 
reizes pa 15 minūtēm.

Maijā uzrunāju ikvienu iesēt 
saulespuķes un uzziedināt Latvi-
ju saules krāsā. Stādiņi ir izdīguši, 
pārstādīti un sāk iesakņoties do-
bēs, lai vasaras garumā mūs prie-
cētu ar brīnišķīgiem ziediem.

4. maijā ikviens tika aicināts 
savās mājās atzīmēt Latvijas neat-
karības atjaunošanas gadadienu, 
paceļot mastā karogu un klājot 
baltu galdu. Užavniekiem bija 
iespēja iziet pastaigā līdz bākas 
zīmei pie simtgades ozoliņa un ie-
stādīt sniegpulkstenītes ap Zlēku 
liepiņu – to uzdāvināja zlēcenieki, 
atbraukuši pie mums ekskursijā. 
Simtgades ozoliņā iesējām sar-
kanbaltsarkanas lentītes, kas sim-
bolizēja svētku noskaņu.

Šis pavasaris ir nozīmīgs arī 
sieviešu vokālajam ansamblim 
“Saiva”, kas bez dziedošiem vie-
siem un koncerta svaigā gaisā at-
zīmēja savu 20. jubileju. 

Maija brīvdienās, no 22. līdz 
24. maijam, užavnieki ar kartes 
palīdzību Užavas centrā varēja 
meklēt “izjukušu” tautasdziesmu. 
No atrastajiem vārdiem bija jāsa-
liek tautasdziesma un jānosūta uz 

norādīto adresi. Pareizo atbilžu 
iesūtītāji tika pie pateicības raks-
tiem un konču krellēm.

Atsaucoties Usmas tautas 
nama vadītājas ierosinājumam, 
Užavas pašdarbnieki veidoja savu 
ziedu taureni, ko piepulcināja no-
vada kultūras taureņu virtuālajai 
saimei.

28. maijā katrs, kurš vēlējās 
piektdienas vakaru pavadīt citā-
dāk, ar kājām vai velosipēdu varē-
ja doties uz Normunda un Vēsmas 
īpašumu pie upes ietekas jūrā un 
baudīt vakara burvību, saulrie-
tu un dziesmas. Paldies Pēterim 
Landmanim un “Saivas” meite-
nēm par jauko vakaru.

Gita Vilgute

Užavas pašdarbnieces 
izveidojušas 

ziedu taureni. 

notiks militārās mācības 
Zemessardzes 1. Rīgas brigādes studentu kājnieku 

bataljons no 26. jūnija līdz 2. jūlijam veiks zemessargu 
militāro apmācību Ances un Tārgales pagastā – bijušajā 
armijas pilsētiņā “Zvaigznīte”. 

Mācībās piedalīsies aptuveni 200 zemessargu ar ieročiem, tiek plā-
nota salūtmunīcijas un imitācijas līdzekļu lietošana. Savukārt no 28. 
jūnija līdz 2. jūlijam Zemessardzes mācību centrs bijušajā armijas pilsē-
tiņā organizēs Kājnieku nodaļas komandiera kursu. Teritoriju izmantos 
taktiskajiem vingrinājumiem diennakts tumšajā un gaišajā laikā, liekot 
lietā salūtmunīciju, sprādzienu imitācijas līdzekļus, apgaismes raķetes, 
vienlaikus ievērojot visus drošības pasākumus. 

Marlena Zvaigzne 

informācija

Sagaida ansambļa jubileju, 
meklē tautasdziesmas

Užavā pie tautas nama jauna smilšu kaste

Gaviļnieces – sieviešu vokālā ansambļa “Saiva” dziedātājas.   gitas ViLgutes arhīVa foto  

gitas ViLgutes foto



12  | 
2021. gada 15. jūnijā

piltene

Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienā Piltenē stādījām kokus. To 
darīja trīs paaudžu cilvēki no mūsu pilsētas. 

Liepiņu stādīja jaunietes Alise Fetlere un Irēna 
Paulāne, – lai nu aug ziedoša un skaista! Ozolu, kas 
simbolizē spēku un varenību, iestādīja Agnese un Ai-
gars Matisoni – cilvēki spēka gados. Mūžam zaļo egli 

stādīja seniori Steidzīte un Voldemārs Akmentiņi.
Ozols un liepiņa aug Piltenes centra parkā, un es 

aicinu ikvienu piltenieku rūpēties un saudzēt tos. Egli 
iestādījām pilsētas centrā pie bērnu laukumiņa, ie-
dzīvotāji varēs to rotāt Ziemassvētkos un priecāties, 
kā kociņš aug un zaļo.

Ārija Vīksne

ir aizvadīts 2020./2021. 
mācību gads. Tas bija 
neparasts, interesants un 
izaicinājumiem pilns. Šogad 
mums visiem nācās plānot 
laiku, apgūt dažādas digitālās 
platformas un rīkus, kā arī 
motivēt un disciplinēt sevi. 
Šīs prasmes nekur nepazudīs, 
bet noderēs nākotnē. 

Šajā mācību gadā skola saņēma 
13 portatīvos datorus, 16 planšetes 
un vienu interaktīvo ekrānu, klases 
aprīkotas ar projektoriem. Skolā 
esam ieviesuši starpdisciplinārās 
mācību formas. Daudzu gadu laikā 
ir izmēģinātas dažādas radošas me-

todes, kas ļauj skolēniem saistošā 
veidā apgūt mācību saturu. 

Arī šajā mācību gadā skolēni 
piedalījās vairākās starpnovadu un 
novadu mācību priekšmetu olim-
piādēs un konkursos. Turklāt ne 
tikai piedalījās, bet arī guva panā-
kumus. Skolēni arī iesaistījušies 
aktivitātēs, kuras nav saistītas ar ik-
dienas mācības darbu. Meitenes no 
Tērpu un dizaina studijas guvušas 
panākumus un izcīnījušas ceļazīmi 
uz Dziesmu un deju svētkiem, arī 
kora dalībnieces gatavas piedalīties 
Dziesmu un deju svētkos. Skolē-
ni startēja konkursā “Mācos pats”, 
skaļās lasīšanas konkursā, “Mājsē-

des četrcīņā”, “FIZMIX”, nokārtoja 
Eiropas eksāmenu, kā arī ir bijušas 
daudzas citas aktivitātes. Ekoskola 
guvusi finansiālu atbalstu Ventspils 
novada izsludinātajā projektu kon-
kursā “Jaunietis darbībā 2021”, par 
iegūto finansējumu skolas pagalmā 
tiks uzstādīti trīs jauni soliņi, lai va-
rētu notikt āra nodarbības. Paldies 
skolēniem par ieguldīto darbu mā-
cībās un ieinteresētību sabiedriska-
jās aktivitātēs!

Piltenes vidusskolā strādā 25 
pedagogi un deviņi tehniskā per-
sonāla darbinieki. Esam vienots 
un koleģiāls kolektīvs. Šajā mācību 
gadā skolā cits citu izvirzījām trīs 

nominācijām. Inguna Ivanova iegu-
va nomināciju “Cilvēks cilvēkam”, 
Solvita Ližbovska – “Apslēptais dār-
gums”, bet “Gada kolēģis” bija Baiba 
Brauna. Paldies kolēģiem par darbu 
šajā saspringtajā laikā!

Skola nav iedomājama bez sko-
lēnu vecākiem – viņi ir balsts ikdie-
nas darbā, kā arī spraigās diskusijās, 
meklējot taisnību. Arī turpmāk 
ceram uz konstruktīvu sadarbību, 
ejot uz vienotu mērķi ar pozitīvu 
skatu nākotnē. Paldies vecākiem 
par līdzšinējās situācijas izpratni un 
atbalstu! 

Mēs priecājamies par katru sko-
lēnu, kurš sasniedzis savu izvēlēto 

mērķi,  vai tas būtu labi sagatavots 
mājasdarbs vai atbilstoši savām spē-
jām izpildīts pārbaudes darbs, vai 
sasniegumi mācību olimpiādēs vai 
konkursos. Mēs, skolotāji, priecā-
jamies, ja skolēns ir atbildīgs, zināt-
kārs, mērķtiecīgs un pozitīvs. Paldies 
skolēniem par ieguldīto darbu!

Ir noziedējušas ābeles. Laiks 
iebridis vasarā. Tūlīt mēs pīsim ru-
dzupuķu un margrietiņu vainagus 
un pavadīsim Līgo nakti. Un tad jau 
tuvosimies gladiolu un asteru krāš-
ņumam, lai atkal tiktos skolā. Lai 
jums skaista un bagāta vasara!

Piltenes vidusskolas direktore 
Edīte Dzirniece

Piltenes vidusskolas pedagogi šopavasar. 
niLa bLuMberga foto

svarīga ir savstarpējā sapratne un atbalsts

Kokos ir mūsu tautas spēks

Steidzīte un Voldemārs 
Akmentiņi iestādīja egli. 

Alise Fetlere un Irēna Paulāne deva iespēju augt un 
kuplot liepiņai. 

Aigars un Agnese Matisoni pie sava ozola. 
ārijas Vīksnes arhīVa foto
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Popes pagasta bibliotēkas 
apmeklētāji ir gandarīti par 
to, ka pēc remonta grāmatu 
krātuves telpas ir gaišākas 
un mājīgākas. nu ir vēl 
patīkamāk apmeklēt šo 
iestādi. 

Arī bibliotēkas vadītāja Stei-
dzīte Cīrule priecājas par pārvēr-
tībām un stāsta, ka ieklāts jauns 
grīdas segums, nomainītas durvis, 
iegādāti mūsdienīgi plaukti. Kos-
mētiskais remonts veikts pagājušā 
gada novembrī, kad jau dzīvojām, 
ievērojot ierobežojumus. Stei-
dzīte tos, protams, respektē un 
nerīko pasākumus, arī lasītāji pēc 
grāmatām vai preses izdevumiem 
tagad bibliotēkā ienāk retāk. Dau-
dzi bilst, ka tādējādi sargā sevi no 
saslimšanas, vienlaikus piesakot, 
ka gaida tos laikus, kad grāmatu 
krātuvē atkal varēs pulcēties, lai 
tiktos ar rakstniekiem un citām 
interesantām personībām. Janvārī 
apritēja pieci gadi, kopš Popes bib-
liotēkā izveidots lasītāju klubiņš 
“Kamene”, bet pagaidām dzimša-
nas diena vēl nav svinēta. Būtībā 
tie, kurus interesē literatūra, ti-
kās arī agrāk, tikai tad tas notika 
dāmu klubiņā “Puceņoga”, bet pēc 
tam radās “Kamene”, kuru apmek-
lē desmit dāmas. Steidzīte neslēpj, 
ka praktiski visas ir seniores, šī ve-
cuma pārstāvji ir arī aktīvākie la-
sītāji. Jauniešus esot diezgan grūti 

piesaistīt grāmatām – viņi atpūtai 
labprātāk izvēlas modernās teh-
noloģijas. “Kamenes” dalībnieces 
ne tikai piedalījušās saistošos pa-
sākumos Popē, bet arī braukušas 
viesos uz Zlēkām, Anci, Usmu un 
Vārvi, šādās reizēs runājot ne tikai 
par izlasīto, bet arī par vienā vai 
otrā pagastā notiekošo, interesan-
tiem apskates objektiem, reizēm 
arī uzdziedot. Savukārt stāstot 
par jaunās paaudzes draudzību ar 
grāmatu, Steidzīte piemin “Bērnu 
žūriju”, kurā viņa iesaista pirms-
skolas izglītības iestādes “Zeme-
nīte” audzēkņus. Un tas ir ļoti 
viegli – abas iestādes atrodas vie-
nā ēkā. Bibliotekāre parasti atstā-
jot vaļā durvis dārziņa virzienā, 
lai mazie ķipari var ienākt un iz-
vēlēties kādu grāmatu. Vaicāta par 
to, ko popiņi labprātāk lasa, viņa 
atbild, ka pastāvīgie lasītāji ir kādi 
50, viņi nāk regulāri, labprāt ņem 
uz mājām līdzi romantiskās litera-
tūras izdevumus un zviedru, dāņu 
un latviešu autoru kriminālromā-
nus. Pašvaldība katru gadu atvēl 
zināmu summu grāmatu iegādei, 
un bibliotekāre, zinot pieprasīju-
mu, iepērk jaunākos izdevumus. 
Viens plaukts bibliotēkā ir atvēlēts 
novadpētniecībai, tajā atrodamas 
fotogrāfijas, dažādi apraksti un ci-
tas vērtīgas ziņas par Popi un tās 
cilvēkiem. Ja būtu interese, Stei-
dzīte labprāt piegādātu lasāmvie-

pope

lu iedzīvotājiem viņu dzīvesvietā, 
bet pagaidām tas ir prasīts vien 
pāris reižu. “Mani lasītāji ir ļoti 
labi un atsaucīgi, bet kovida dēļ 
netiekos ar viņiem tik bieži, kā 
gribētos. Pagājušajā gadā vēl pa-

guvām sarīkot pasākumu ar rakst-
nieci Lauru Vinogradovu, kura ir 
dzīvojusi Popē, un ancenieci Sel-
gu Puriņu, kura rādīja filmu par 
mazbānīti. Ļoti gaidām to laiku, 
kad atkal varēs pulcēties, jo iece-

Ekspluatācijai tiek 
gatavots objekts Rūpnīcas 
ielā 6, Ugālē, kur piecstāvu 
nama pirmajā un otrajā 
stāvā izveidoti grupu 
dzīvokļi astoņām personām. 
Tādējādi būs īstenots 
projekts “sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide 
Ventspils novada Ugāles 
pagastā” (Ventspils novada 
pašvaldība 2019. gada 
16. decembrī noslēdza 
vienošanos 9.3.1.1./19/i/002 

ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru). 

Ugāles pagasta Rūpnīcas ielas 
6. nama pirmajā stāvā izveidoti 
pieci dzīvokļi, otrajā stāvā – trīs, 
papildus pirmajā stāvā, apvienojot 
divas telpas, iekārtota koptelpa ar 
veļas mazgājamo mašīnu. Pašval-
dības algots darbinieks šajā telpā 
sniegs individuālas konsultācijas, 
piemēram, par budžeta plānoša-
nu, darba meklējumiem, intere-
santām brīvā laika pavadīšanas 
iespējām u.c. 

Ēkai Rūpnīcas ielā 6 dienvidu 

informācija
fasādē visu piecu stāvu augstumā 
ar izejām esošo koridoru logu 
vietā, pielāgojot ailes, jau izbū-
vēts jauns pacēlājs cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Pacēlājam 
ir piekļuve no ēkas pagalma, kur 
ieklāta bruģēta ietve. Dzīvokļos 
virtuves aprīkojums, ārdurvis un 
sanitārā mezgla inventārs (klo-
zetpods, izlietnes, dušas kabīne 
vai vanna) pielāgots cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, viņiem 
būs pieejama zvana poga ar gais-
mas signālu.

Katram dzīvoklim ir iegādātas 
un samontētas mēbeles, nopirktas 
lietas papildu labiekārtojumam, 
piemēram, aizkari, žalūzijas, pa-
klāji, gultas veļas komplekti, se-
gas, spilveni, trauki utt. Koplieto-
šanas telpā būs pieejama ne tikai 
veļas mazgājamā mašīna ar veļas 
žāvētāju, bet arī televizors. 

Plānots, ka visus darbus 
pabeigs līdz jūnija vidum, kad 
objektu pieņems ekspluatācijā. 
Būvdarbus Ugālē veic SIA “Os-
tas celtnieks”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “BaltLine Globe”, 
bet autoruzraudzību – SIA “JOE”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
423  310,79 eiro, tostarp Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda daļa 
ir 217  584,77 eiro, pašvaldības 
finansējums – 191  653,47 eiro, 
valsts budžeta finansējums – 
4606,07 eiro, valsts budžeta dotā-
cija pašvaldībām – 9466,48 eiro.

Marlena Zvaigzne

Rūpnīcas ielā 6 visu piecu 
stāvu augstumā  izbūvēts 

pacēlājs cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. 

Ugālē iekārtoti grupu dzīvokļi

aLeksanDra hMeĻņicka foto

Gaišākas telpas un 
plašs grāmatu klāsts

res, ko darīt, ir.”
Steidzīte par bibliotekāri strā-

dā kopš 1986. gada. Sākumā viņa 
grāmatas izsniedza Vēdē, kur gov-
ju kompleksā viens stūrītis bija at-
vēlēts bibliotēkai. Arī tajos laikos, 
atceras pieredzējusī darbiniece, 
bija pieejama laba literatūra, un 
tie, kuriem patika lasīt, to labprāt 
darīja. 1992.  gadā Steidzīte sāka 
apkalpot lasītājus Popes bibliotē-
kā, sākumā strādājot kopā ar Liliju 
Kukīti, bet, kad viņa devās pensi-
jā, kļuva par bibliotēkas vadītāju. 
“Tehnikumā Rīgā izmācījos par 
konditori, bet nenožēloju, ka kļu-
vu par bibliotekāri. Vienmēr ir 
patikusi saskarsme ar cilvēkiem, 
turklāt allaž esmu daudz lasījusi. 
Nu daru to retāk, bet visu mūžu 
ir saistījuši vēsturiski apraksti, arī 
romantiskas grāmatas un tādas, 
kurās stāstīts par lauku cilvēku 
dzīvi. Tas mani vienmēr ir intere-
sējis. Es domāju, ka grāmata ir ne 
tikai  labs veids, kā atpūsties, bet 
arī iespēja salīdzināt savu pieredzi 
ar citu cilvēku piedzīvoto,” uzska-
ta Steidzīte. 

Marlena Zvaigzne

Pēc remonta Popes bibliotēkā iegādāti arī jauni plaukti.          

Steidzītes pirmā darbavieta bija Vēdes bibliotēka, bet 
kopš 1992. gada viņa strādā Popes grāmatu krātuvē. 

roberta grinberga foto
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Bērnībā Aiva Bergsone 
sacerēja pantiņus par jēriņu 
jurīti un aitiņu Dacīti, 
viņa veltīja vārsmas mežā 
pamanītajām baravikām, 
bet kopš rudens raksta 
dzejoļus, kas rosina domāt 
par dzīves vērtībām.

Ikdienā ancenieci var sastapt 
pirmsskolas izglītības grupā, viņa 
ir skolotāja un māca 12 bērnus 
vecumā no četriem līdz sešiem 
gadiem. Savukārt vakaros un brīv-
dienās Aiva dodas garās pastaigās 
pa mežu, aizstaigājot līdz upmalai, 
dažkārt kopā ar uzticamo suni Ro-
džeru noejot pat desmit kilomet-
ru. “Man patīk tāda klaiņošana un 
domu sakārtošana,” viņa saka. 

Pusaudzes gados viņa labprāt 
lasījusi gan “saldos” romānus, gan 
klasiku un godīgi atzīst, ka “Zaļā 
zeme” un “Mērnieku laiki” toreiz 
pārlapoti izlases kārtībā. Jaunība 
nāca ar tīkamajām Ārijas Elksnes 
rindām, uzrunāja arī atsevišķi 
Imanta Ziedoņi darbi. Aiva uz-
skata, ka atraušana no iepatikušās 
grāmatas lappusēm salīdzināma 
ar aizmiguša cilvēka vadāšanu pa 
pasauli. Tiesa, pēdējā laikā daiļli-
teratūrai atliek pavisam maz laika, 
jo jāiedziļinās profesionālajā lite-
ratūrā, lai labāk izprastu ķiparus, 
ar kuriem kopā paiet ancenieces 
ikdiena, kā arī viņu vecākus.

Kā jau minēju, Aivas pirmie 

mēģinājumi dzejot bija bērnībā, 
kad prātā ienākušie vārdi pie-
rakstīti drukātiem burtiem. Reiz 
skolā sacerējumā iezagusies pašas 
rakstītā dzeja, bet skolotāja norā-
dīja, ka domrakstā pantiņiem nav 
jābūt. Ja ne, tad ne. Kad Aiva jau 
bija pieaugusi, viņa, klausoties 
“Radio 2”, sadzirdēja ziņu, ka ik-
viens klausītājs var iesūtīt savus 
variantus dziesmas “Sniegpārslas 
krīt” piedziedājumam. Anceniece 
rakstīja radio garas vēstules un 
bija ļoti pārsteigta, uzzinot, ka 
ieguvusi 1. vietu un balvā saņems 
veļasmašīnu. Pēc tam tapuši vai-
rāki dzejoļi dēlam, kurš piedalījās 
skatuves runas konkursā “Zvir-
bulis”, Aiva viņam piedāvāja arī 
Ziemassvētkos skaitāmus pantus, 
bet, kad zēns paaugās, tas vairs 
nebija aktuāli. Ancenieces dzeja 
un dažas esejas publicētas avī-
zē “Saskarsme”, bet tad virsroku 
ņēma ikdienišķais un dzejoļu kla-
de tika nolikta malā.

Aiva atsāka rakstīt pērnajā 
rudenī. Sākumā darbus nevienam 
nerādīja, bet tad nolēma tos pub-
licēt savā laika joslā “feisbukā”. Ba-
žījusies gan, kā citi uztvers viņas 
uzrakstīto, bet pēcāk atmetusi ar 
roku: “Ko nu manos gados vairs 
stresot.” Impulsu jaunradei var dot 
skaņa, smarža, kustība, arī kāds 
sadzirdēts vārds. Vislabāk domas 
raisās tieši dabā. Sākumā Aiva tās 

Uzņēmums 
uzdāvina 60 kociņus

Šopavasar Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka 
saņēma priecīgu ziņu – siA ““Ventspils nafta” termināls” 
paziņoja, ka dāvinās pagastam 50 bērzus un 10 liepiņas. Tas 
ir simboliski, jo uzņēmums šogad svin 60. dzimšanas dienu.  

““Ventspils nafta” termināls” ir tehnoloģiski moderns naftas 
un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā, kas darbojas 
neaizsalstošajā Ventspils ostā. Tas atbalsta dažādus sociālos  
projektus un martā pasniedza Ances pamatskolai 10 planšetdatorus – 
izglītības iestādei tie lieti noderēja. Savukārt nesen  
Aira saņēma ziņu, ka ““Ventspils nafta” termināls” vēlas dāvināt 
pagastam liepiņas un bērzus. Ancē ieradās uzņēmuma vadītājs 
Kaspars Liepiņš un komunikācijas koordinatore Evita Šmita. 
Kaspars Liepiņš kopā ar Ances pagasta pārvaldnieci iestādīja parkā 
vienu liepu, bet nākamajā dienā pie darba ķērās ap 20 ančiņu. 
Viņi rosījās blakus atjaunotajam sporta laukumam, iestādot koku 
birzi. “Mēs ļoti priecājamies par šo dāvinājumu, jo atkal varējām 
apzaļumot kādu pagasta daļu. Uzņēmums nopietni izturas pret dabu 
un atjaunojamiem resursiem, tāpēc saņēmām no ““Ventspils nafta” 
termināla” kociņus, kas izaugs un priecēs mūs,” stāsta Aira, piebilstot, 
ka pateicībā par saņemto dāvanu viesiem pasniegti Līgas Grinbergas 
ceptie sklandrauši. Kaspars Liepiņš un Evita Šmita apskatīja atjaunoto 
Ances muižu, gūstot priekšstatu par to, kā pašvaldība apsaimnieko 
savus īpašumus. 

Marlena Zvaigzne 

piefiksēja telefonā īsziņu veidā, 
bet tagad veic balss ierakstus, ko 
mājās noklausās un pieraksta da-
torā. “Dzejošana man ir kā terapi-
ja un spriedzes atlaišana. Intere-
santi uzzināt, kā citi cilvēki uztver 
manas domas. Reizēm tās sakrīt, 
bet dažkārt otrs manis teiktajā ir 
saklausījis pavisam ko citu, bet 
tas nekas.” Anceniecei nav mērķa 
uzrakstīt noteiktu dzejoļu skaitu, 
visbiežāk nedēļā top viens līdz trīs 
daiļdarbi. Kādu brīdi viņa, tāpat 
kā Guntars Račs, mēģināja rakstīt 
katru dienu, bet tad apjauta, ka ne 

vienmēr ir ko teikt. Tad labāk pa-
gaidīt, līdz rodas jauna atklāsme. 
Pagaidām Aiva nedomā par dze-
joļu krājuma izdošanu. Pirmkārt, 
nav tik daudz darbu, otrkārt, iz-
devējdarbība prasa līdzekļus, treš-
kārt, ir šaubas, vai to vajag. Tiesa, 
pēc mirkļa viņa piemetina: “Ko 
var zināt, kas un kā notiek!” 

Maija beigās Aiva atklāja citiem 
vēl vienu savu talantu – viņa sacerē-
ja dziesmu “Kad planētas satiekas”, 
un tā sāka skanēt “Latvijas Radio 
2”. To iedziedāja Rolands Melberds, 
producents bija Aleksandrs Balan-

tajevs. Anceniece pastāsta, ka ir 
sakomponējusi vēl vienu dziesmu 
ar saviem vārdiem, nu jāgaida pie-
mērots brīdis, kad to varēs ierakstīt. 

Marlena Zvaigzne

AIVA BERGSONE
*** 
Ar saules smaidu, 
Ar putna dziesmu
Sev es dvēseles pasaku rakstu.
Un nedomā,
Ka rasā man nesalst,
Ēnas nebiedē, 
Miglā nemaldās sirds.
Un nedomā,
Ka atmiņā izdzēstas
Vētras, negaiss un sniegputeņi.
Es tiem pāri
Pa varavīksnes tiltu
Eju meklēt 
Dvēselei mājvietu siltu.
*** 
Maigi pūkains
Kā sila purenes zieds
Saulē plaukst sapnis par dzīvi.
Ziedam ik gadu
Jauns pavasara stāsts, 
Man šoreiz
Atvasaras pieskāriens...
*** 
Es šajā pasaulē
Atnācu mīlēt,
Es šajā pasaulē 
Atnācu just.
Man šajā pasaulē
Četros vējos,
Man šajā pasaulē 
Varavīksnē būt.
Es šajā pasaulē 
Palieku mīlēt, 
Es šajā pasaulē 
Palieku just...

Dzejošana ir kā terapija

Dzīvespriecīgā Aiva enerģiju gūst ne tikai dabā, bet arī 
saskarsmē ar mazmeitu, māmiņu un četriem kaķiem.  

aiVas bergsones foto

 
Darbos iesaistījās 

kā lieli, tā mazi 
talcinieki.  

  
Liepiņa iestādīta. 
To paveica 
Kaspars Liepiņš un 
Aira Kajaka.      

ruDītes krauzes foto    
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2017. gadā Puzes 
pamatskolas skolēni pie 
skolas iesēja ozolzīles ar 
domu, ka 2018. gadā tās 
sadīgs un jaunie ozoli būs 
skolēnu dāvana Latvijas 
simtgadei. Pavasaris 
pienāca ar nepatīkamu 
pārsteigumu – nebija 
izdīgusi neviena ozolzīle. 

Varēja vainot izmantoto sēk-
las materiālu, bet ticamāks šķita 
viedoklis, ka rūpīgi iesētās ozol-
zīles kļuva par ziemas barību 
kādam grauzējam. 2018.  gada 
rudenī bija bagāta ozolzīļu raža. 
Oktobra sākumā 808. Puzes 
mazpulka mazpulcēni atkārtoja 
ozolzīļu sēšanu, bet šoreiz manā 
dārzā. Mūsu darbs vainagojās 
panākumiem – sadīga mazie 
ozoliņi. Šogad stādiņi jau bija 
paaugušies, tāpēc nolēmām tiem 
sameklēt piemērotu vietu Puzes 
pagastā un iestādīt. Paldies pa-
domdevējam Agrim Āboliņam, 
jo realizējām viņa ieteikumu un 
ozoliņus iestādījām Puzes Meža-
parkā. Vietu katram ozoliņam 
izvēlējāmies trijatā, man palīdzē-
ja Puzes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Santa Šēniņa un 808. Puzes 
mazpulka ilggadējais atbalstītājs, 
“Latvijas Valsts mežu” Rindas ie-
cirkņa mežkopis Guntis Cīrulis. 
Sanumurēju ozoliņu stādīšanas 
vietas, un veicām izlozi, lai ne-

rastos pārpratumi par vietu, kur 
katram mazpulcēnam ozoliņš jā-
iestāda. 

Darbu paveicām maija sāku-
mā. Puzes Mežaparks nu kļuvis 
par 18 ozoliņiem bagātāks, visi 
mazie ozoliņi jau skaisti sazaļoju-
ši, un ļoti ceru, ka tie izaugs un 
gadu gaitā vēstīs par to, ka dīguši 
no Latvijas simtgades gadā sala-
sītajām ozolzīlēm. 

Paldies atbalstītājiem, paldies 
vecākiem par palīdzību! Priecā-
jos, ka darbs ir paveikts un tā būs 
paliekoša vērtība, ko 808. Puzes 
mazpulks atstās pagastā savas 20. 
jubilejas gadā.

Māra Kraule

Līgu jēku sazvanīju mežā, kurp viņa bija devusies salasīt 
agrās sēnes – parastos ķēvpupus. Zireniece bieži iebrien 
kādā pļavā, apmeklē koku un krūmu audzes, jo viņa jūtas kā 
dabas bērns, turklāt saskatītais bieži tiek nofotografēts.

Līga pamana ne tikai lielus dabas objektus, bet arī smalkākas deta-
ļas, piemēram, interesantus ķērpjus un dažnedažādas sēnes. Tās esot 
viens no mīļākajiem objektiem, kas tiek iemūžināts. Fotografēt zire-
niece sākusi pirms vairāk nekā desmit gadiem. Toreiz izmantots foto-
aparāts, bet nu jau kādu laiku lietā tiek likts telefons, un pagaidām tas 
nav pievīlis. Kādu laiku Līga dzīvoja Anglijā, arī tur viņa fotografēja, 
bet, kad atgriezās dzimtajā pagastā, kadrā iekļuva mūsu smilgas, koki, 
vizbulītes, medus kāres. Daba ir tik skaista, ka Līga nevar noturēties, 
nefiksējot tās elementus kā vasarā, tā ziemā, kā rudenī, tā pavasarī. Zi-
reniece stāsta, ka telefona atmiņa jau ir pilna un reizēm attēli ir jādzēš, 
bet, lai tie neietu zudībā, viņa tos publicē vairākās “feisbuka” grupās, 
piemēram, tajā, kuru apmeklē mikoloģijas zinātāji, kā arī tādā, ko ap-
lūko dabas foto mīļotāji. 

“Uzreiz tā grūti pateikt, kāpēc man patīk fotografēt. Tas ir interesan-
ti, turklāt, pārskatot pirms kāda laika tapušos attēlus, var atcerēties, kā 
daba izskatījās tieši tajā brīdī,” saka Līga. Viņa labprāt pārcilā arī dzimtas 
fotoalbumus, kuros redzama mamma un vecmāmiņa, tā veidojot saikni 
ar saviem senčiem un pārdomājot, kādas bijušas viņu ikdienas gaitas.

Pamanījusi Līgas aktivitātes “feisbukā”, Ziru novadpētniecības eks-
pozīcijas vadītāja Anita Pāvelsone šoziem aicināja fotogrāfi parādīt 24 
darbus ekspozīcijas telpās: “Ļoti pozitīvi vērtēju Līgas aizraušanos, tas ir 
interesanti un aicina arī citus palūkoties uz līdzās esošo ar citu skatu. Es 
Zirās vadu amatierteātri, un maijā mēs ievietojām “feisbukā” video, kurā 
skanēja bijušās zirenieces Initas Ozolas-Ozoliņas dzeja. Noformējumam 
izmantojām Līgas fotogrāfijas. Novēlu viņai piedzīvot dienu, kas plašā-
kai publikai tiek sarīkota vērienīga fotoizstāde.” 

Marlena Zvaigzne

ziras

Mazpulcēni iestāda 18 ozoliņus

7. maijā iestādījām septiņus ozoliņus.    Māras krauLes arhīVa foto

Pirmais savu ozoliņu 
iestādīja 

Aleksis Anševics.

Labprāt fotografē sēnes un ķērpjus

Tintenes. Latvijā sastopamas 23 sugas. 
Ēdamas ir divas no tām. 

Kad Līga bija Anglijā, 
šādi ziedēja eikalipts.

Līgas jēkas foto 
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adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: Ventspils novada dome
redaktore: Marlena zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “kurzemes Vārds”

bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 30. jūnijā. 
Nākamais numurs iznāks 
13. jūlijā.

Ventspils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā 2021. gada 
maijā reģistrēti divi jaundzi-
mušie – viens Ugāles pagastā 
un viens Vārves pagastā.   

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
2021. gada maijā  
reģistrēta viena laulība. 

informācija par Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem  
miršanas gadījumiem 2021. gada maijā 

TĀRGALES PAGASTĀ 
 andra ozoliņa (01.02.1969.–04.05.2021.)
 Valda Miķelsone (21.12.1941.–06.05.2021.)
 Dzidra Melita gaile (25.12.1930.–08.05.2021.)

USMAS PAGASTĀ 
 aīda Visocka (14.02.1949.–04.05.2021.)

UGĀLES PAGASTĀ 
 Monta indriksone (03.11.1932.–08.05.2021.)

UŽAVAS PAGASTĀ 
 tekla kauliņa (03.10.1929.–17.05.2021.)

POPES PAGASTĀ 
 hermīne grīnpauka (31.08.1934.–27.05.2021.)

Nu ir laiks baudīt dzīvi
Dzīvi sākot, ir dažādi sapņi, bet dzīve ir tāda, kāda tā ir. 

Lai nu kā, bet galvenais mērs tomēr ir darbs, lai ne tikai 
pašam, bet arī citiem būtu labi. 

Ir  pagājuši 80 gadi, kopš “Celmiņos” Klaivu ģimenē piedzima dvī-
ņi – Marija un Jānis. Pēc tam vēl trīs māsas. Marijas darba gadi pagāja, 
smagi strādājot kolhozā. Apbalvota ar medaļām un dažādiem pagodi-
nājumiem. Labākie mūža gadi vissvairāk pagājuši, domājot, par citiem. 
Pensija par garajiem darba gadiem ir tāda, kāda ir, bet nav dzirdēts, ka 
Marija sūdzētos. Viņai tagad pienācis laiks rūpēties par sevi un baudīt 
dzīvi. Priecājamies, ka sekmīgi pārvarēta smagā operācija. Marija ir ak-
tīva visu pagasta pasākumu apmeklētāja, vienmēr ir kopā ar pārējiem 
senioriem. Pateicība par mīļumu un labestību, par atsaucību, kā arī ak-
tivitāti, apmeklējot pagasta pasākumus, izskanēja sveicienā no “Maģo 
suitu” dziedātājām. Tas bija sveiciens apaļajā jubilejā. Novēlam arī turp-
māk saglabāt veselību un dzīvesprieku! 

Sveicējiem piebiedrojas Marija Janvāre

sibīrijas 
bērna stāsts

Laimīgie, saulainie bērnības gadi? 
Diemžēl daudziem tie pagāja badā, salā un 
dzīvības briesmās. Vēras Putniņas ģimeni 
izveda 1941. gada 14. jūnijā.

No mājām paņēma māti ar trīs meitām Vēru (4 
gadi), Mirdzu (3 gadi), Rutu (pusgads), tēvu savāca no 
Ventas, kur viņš strādāja, ielika citā vagonā. Tēvu Vēra 
vairs neredzēja. Viņš aizsūtīts uz Kirova apgabalu.   

Māte ar meitām deportēta uz Krasnojarskas ap-
gabalu. Atbraucējus salika barakās. Kam pietrūka 
vietas, pielika pie vietējiem, un viņiem bija jāņem – 
grib vai negrib. Māte sākumā strādāja kolhozā. Viņai 
bija platas bikses, kurās varēja sabērt kaut ko ēdamu. 
Pie griestiem bija sasieti labības pušķīši. Vēra kā lielā-
kā varēja dabūt graudus. Mazajām māsām arī bija jā-
dod, citādi nosūdzētu mātei. Beigās graudi ar rokām 
bija izkulti. Vēlāk māte strādāja kokzāģētavā, kur 
maksāja tik naudas, lai varētu uz ģimeni puskilogra-
mu maizes nopirkt. Brīnums bija, kā izdzīvoja mazā 
māsa, jo mātei piens no kreņķiem pazuda. Māte gri-
bēja zīdainīti ielikt slimnīcā, kur vismaz kādu putru 
dabūtu. Viņu neņēma pretī, jo tik un tā nomiršot. Bet 
izdzīvoja! Ar 100 gramiem maizes un nātru zupu.  
Bērni iemācījās iztikt ar to, ko varēja dabūt. Ēda prie-
žu jaunos dzinumus un vārīja nātru zupu. 

1946. gadā no Latvijas atbrauca pēc bērniem, lai 
pārvestu mājās. Māte vecākās meitas aizsūtīja līdzi. 
Visus izmitināja Rīgā, kurā vietā, to Vēra nezina. Vi-
siem brauca tuvinieki pakaļ. Tikai māsām neviens, jo 
viņas ceļā bija pazaudējušas adresi. Ko darīt? Domāja, 
ka jāiet uz ielas, lai kāds savāc, jo gribēja jau sūtīt uz 
bērnunamu. Kāds bija omai prasījis, vai meitenes ir 
mājās? Viņa atbildējusi, ka nav, un braukusi uz Rīgu 
meklēt. Tantes gājušas uz nometni, un viena no mā-
sām bijusi pagalmā. Runājušas, vai tik šis nav mūsējais. 
Ieveda pie priekšnieces, un tantes teikušas, ka šis ir tas 
pats meitēns, ko sētā redzējušas. Tā meitenes atveda 
uz Paduri, ome savāca. Vēra pie omes gājusi ganos 
mežā. Vislabāk bija paganīt uz slēģiem, bet mežsargs 
noķēra un bija nepatikšanas. Vēras māte ar mazo māsu 
pārmukusi 1947. vai 1948. gadā. Viņa strādāja Lejas-
kurzemes izmēģinājumu stacijā. Māti 1950. gada mar-
tā apcietināja. Meitenes savāca 1950. gada 9. maijā un 
aizveda uz Ventspils cietumu, kas toreiz bija izvietots 

pilī. Vienu nakti meitenes pavadīja cietumā, nezinot, 
ka augstāk kādā kamerā ir arī mamma. Mamma nāca 
lejā, ieraudzīja meitas ar paunām un saprata, ka ceļš 
zem kājām.  Visus aizveda uz staciju un pārveda uz 
Rīgas Centrālcietumu. Tajā viņas uzturējās, kamēr 
sanāca pietiekams skaits, lai nosūtītu tālāk uz Sibīriju. 
Visu ģimeni kopā ar māti aizsūtīja uz Krasnojarskas 
apgabala Abeļskija rajonu. Māte dabūja darbu fermā. 
Meitenes gāja palīgā slaukt govis. Vēra vasarā gāja ga-
nos. Dzīve bija vieglāka nekā pirms kara. Tagad iedeva 
zemi, varēja kaut ko paši izaudzēt. Meitenes bija paau-
gušās un pašas varēja kaut ko nopelnīt. Bērni gāja arī 
skolā – tur viss krievu valodā. 

Par dzīvi tagad, pandēmijas apstākļos, Vēra nesū-
dzas. Jādzīvo! Kādreiz dzīvojuši, kad visapkārt bija ar 
tuberkulozi slimi. Jāprot izsargāties. Tagad jārūpējas, 
lai būtu veselība. Jāiemācās sev nedarīt pāri. Apstā-
jies un atpūties, ja jūti, ka paliek par grūtu! Atpūtīsies 
un padarīsi vēlāk. Labs padoms, vai ne!

Ar Vēru Putniņu viņas smagos dzīves gadus 
pārrunāja Marija Janvāre

Gaviļniece Marija kopā ar “Maģo suitu” dziedātājām.   kristīnes skruLLes arhīVa foto

Māsas izsūtīšanas gadā – pa labi redzama 
Vēra.   Vēras putniņas arhīVa foto


